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Abstract 

Kangkilo oral tradition is a tradition to purify ourselves, both inner or physic holiness in Buton 
society. This tradition saw that every human being or even all living beings are creatures of 
God, who entrusted him the same taste. Appreciate taste in others is the basis for the 
establishment of harmony and peace in heterogeneous of Buton society. However, the oral 
tradition has begun forgotten people, especially the younger generation of Buton. This study 
aims to reveal the multicultural outlook that exist in kangkilo oral tradition, who practiced in 
Buton society. The results of study showed that kangkilo oral tradition is a medium that is 
capable of creating and directing public opinion of Buton society for mutual respect and a sense 
of mutual respect regardless of cultural diversity. Inner holiness teachings include: (1) the 
intention to purify ourselves from not doing unjustice to others, particularly related to cultural 
differences, (3) to purify ourselves from negative thinking, (4) purify to not arrogance, 
hypocrisy, envy, jealousy, and hasut Other, including heart disease. While physical sanctify 
teachs us to: (a) purify ourselve and clothing from ritual impurity and unclean, (b) sanctify the 
eyes, ears, tongue, stomach, vulva (genitals), hands and feet of all sinners, (c) to purify 
ourselves (speech and actions) to be fair, democratic, non-discriminatory, and avoid violence 
among other background by the cultural differences such as differences in religion, race, 
ethnicity, language, ability, gender, age, and socio-economic class. All of these values are basic 
values required in order to realize a multicultural understanding in the facing globalization era. 
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A.  Pendahuluan 

Masyarakat Indonesia saat ini tengah berada di dalam era reformasi dan era 
globalisasi. Salah satu agenda reformasi adalah penegakkan kehidupan demokrasi. 
Penegakkan demokrasi tiada lain berarti pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan 
tersebut termasuk keunikan-keunikan akan keberadaan masyarakat Indonesia yang 
pluralis. Pengakuan akan adanya kebhinekaan masyarakat Indonesia untuk saling 
menghargai berbagai keunikan pada dasarnya telah ditanamkan sejak pengakuan bangsa 
Indonesia terhadap lambang Bhineka Tunggal Ika (bdk. Arzal, 2008: 1). 
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Dalam agenda penegakkan masyarakat yang demokratis, pendidikan cenderung 
menyamaratakan manusia Indonesia dan mengabaikan keberagaman masyarakat beserta 
budayanya. Di sisi lain, era globalisasi telah membawa bangsa Indonesia kepada paham 
budaya dan gaya hidup bangsa Barat. Di samping itu, masyarakat kita juga mengadopsi 
sistem barat tanpa adanya filter akan kepentingan yang ada. Ada sebuah anggapan 
bahwa masyarakat Indonesia seolah-olah menjadi maju dan modern bila meniru gaya 
hidup masyarakat Barat. Padahal jelas bahwa bangsa Indonesia secara kultural tidak 
sama dengan bangsa Barat. 

Di sisi lain, kemajuan IPTEK yang hadir melalui wadah globalisasi dengan 
segala plus-minusnya itu turut mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat termasuk 
masyarakat Buton. Salah satu sisi minus (negatif) dari globalisasi yang mempengaruhi 
karakter generasi Buton adalah globalisasi budaya yang muncul dengan beberapa jenis 
space atau lukisan seperti technospace, financespace, mediaspace, dan ideaspace. 
Karena dengan itu, universalisasi sistem nilai global yang terjadi dalam dimensi 
kebudayaan telah mengaburkan sistem nilai yang ada dalam masyarakat (bdk. Prihtiyani 
(2007: 1). 

Suku Buton sebagaimana disebutkan di atas mendiami bagian Kepulauan di 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah kepulauan itu diantaranya Pulau Buton, Pulau 
Kabaena, Pulau Talaga, Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau 
Binongko, Pulau Kapota, Pulau Runduma, dan masih banyak lagi pulau lainnya. Akibat 
dari interaksinya dengan kebudayaan lain, sejumlah nilai budaya yang dimiliki mulai 
menghilang. Salah satu nilai budaya yang menghilang tersebut adalah nilai budaya yang 
terdapat dalam tradisi lisan kangkilo. Tradisi ini adalah salah satu tradisi yang 
terinspirasi oleh ajaran Islam Tasawuf2 mazhab Ibn al-Arabi dari Arab-Parsi, yang di 
Nusantara terkenal dengan konsep Martabat Tujuh (Braginsky, 1993: xi-xiv).  

Tradisi lisan kangkilo3 dengan sejumlah pengetahuan tasawuf yang ada di 
dalamnya memunculkan pemahaman dalam masyarakat Buton bahwa orang yang telah 
melakukan kangkilo dengan sempurna akan selalu berada dalam kondisi suci layaknya 
bayi yang baru lahir. Ia akan suci sebagaimana kejadiannya yang awal. Konsep kejadian 
awal ini merupakan konsep kesucian makhluk yang dijelaskan dalam martabat tujuh 
pada martabat alam insan.  

                                                 
2 Al-Ghazali dalam Braginsky (1993: xi-xii), tasawuf adalah jiwa Islam. Tasawuf adalah salah satu aliran 

yang mampu menjelaskan ketidakpuasan para intelektual terhadap dogma dan upacara religius yang 
dianggap terlalu kering dengan makna sambil mengingatkan manusia terhadap rahasia hidup dan kekal, 
dan yang tersembunyi dibalik semua dogma dan upacara ritual itu, serta memberi kesempatan kepada 
manusia untuk menghayati keakraban mistik kepada Tuhan. Berkaitan dengan itu, Baharun (2007: 36) 
mengatakan bahwa ajaran dalam tasawuf terbagi atas dua bagian: (1) menyangkut pendidikan mental 
dan jiwa untuk mencapai keluhuran serta kesempurnaan budi pekerti, dan (2) berkaitan dengan latihan 
rohani, ibadah dan cinta kepada Tuhan untuk memperoleh ilham dan kayasaf batini. Berkaitan dengan 
point terakhir, ajaran tasawuf terbagi atas empat tahapan, yaitu: (1) tahapan amaliyah (tekun beribadah, 
menunaikan kewajiban rutin disamping memperbanyak ibadah sunnah yang sejalan dengan hadis, (2) 
tahap muroqabah dengan jalan mengawasi diri dari dorongan nafsu angkara dan menghiasinya dengan 
akhlak yang baik untuk mensucikan hati, (3) tahap mujahadah yang berjuang untuk menundukan hawa 
nafsu, dan (4) tahap fana dimana seorang Al-Arif telah berhasil kepada tujuannya hidup dalam ridho 
Allah Swt (ibid, 2007: 40-41). 

3 Tradisi kangkilo adalah tradisi mensucikan diri lahir batin yang meliputi syahadat, istinja, wudhu, dan 
mandi wajib yang dipahami dari sudut pandang pengetahuan tasawuf masyarakat Buton.  
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Pengandaian kesucian manusia dalam tradisi lisan kangkilo adalah sesuci anak 
yang baru lahir. Pemahaman sebagaimana diuraikan di atas menuntut masyarakat Buton 
untuk menyucikan ibadahnya, baik dalam ibadah untuk pengabdian (ibadah/ritual) 
kepada Allah maupun dalam ibadah untuk pengabdiannya kepada manusia lain serta 
alam dan segala isinya (kesucian rasa dan akhlak). Manusia “A” akan mengabdi kepada 
manusia lainnya begitu pula sebaliknya manusia lain akan mengabdikan diri pada 
manusia “A” sehingga tercipta saling mengabdikan diri dalam masyarakat. Masyarakat 
Buton yang hidup dibawah pengaruh tradisi lisan kangkilo di masa Sultan Muhammad 
Idrus Kaimuddin terkenal ramah, saling membantu, saling menghargai, saling 
menyantuni atau satu rasa dalam segala hal. 

Realitas dalam masyarakat Buton di era globalisasi sekarang ini, terlihat sudah 
bersifat kapitalis dan materialitis. Nilai-nilai budaya khususnya nilai budaya yang ada 
dalam tradisi lisan kangkilo sudah kurang dipahami. Kurangnya pemahaman ini sejalan 
dengan semakin kurang santunnya tutur kata dan tingkah laku masyarakat. Kesucian 
ritual dan kesucian rasa dan akhlak sebagaimana diuraikan di atas sepertinya telah 
menjadi kenang-kenangan mengenai keluhuran budi peradaban masa lalu. Sudah sangat 
jarang ditemukan adanya kesucian rasa dan akhlak pada tingkah laku dan tutur kata 
masyarakat Buton, khususnya pada generasi muda. Tanda dan kode budaya di balik 
teks-teks kangkilo sepertinya tidak terbaca lagi. Begitu pula dengan kesucian ritual 
sudah kurang dipahami dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat. Bahkan sebagian 
besar generasi muda tidak tahu lagi wacana apa saja yang ada dalam tradisi lisan 
kangkilo serta bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Hasil pengamatan penulis 
menunjukan bahwa sejak zaman orde baru hingga sekarang secara perlahan kesucian 
rasa dan akhlak sudah mulai terkikis atau tidak terlihat dan bahkan banyak yang 
memperlihatkan hal yang sebaliknya. Perbedaan kultural dalam masyarakat sudah 
sering kali menjadi sumber konflik horizontal. Lihatlah contoh konflik berdarah pada 
tahun 2008 yang melibatkan masyarakat Katobengke (baca: masyarakat lapis bawa) 
dengan masyarakat Kota Bau-Bau yang berasal dari golongan Kaomu dan Walaka 
(strata sosial tinggi). 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulisan makalah ini bertujuan untuk 
mewujudkan pemahaman multikultural dalam masyarakat Buton khususnya dan 
Indonesia umumnya, dimana nilai dasar dari paham multikulturalisme sebenarnya 
banyak ditemukan dalam tradisi lisan kangkilo yang dimiliki masyarakat Buton. 
Harapannya, makalah ini dapat berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, persamaan hak dan kewajiban, 
menghargai hak-hak kelompok minoritas dan menghormati perbedaan kultural. 

B.  Metodologi 

Penelitian pandangan multikultural dalam tradisi lisan kangkilo ini dilaksanakan 
di bekas wilayah kesultanan Buton, yang saat ini telah terbagi atas 6 (enam) 
kabupaten/kota, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten 
Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Buton Utara. Keenam kabupaten/kota 
tersebut berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Sumber data penelitian ini adalah tradisi lisan kangkilo dalam masyarakat Buton, 
yakni kata-kata yang diucapkan pada saat melakukan kangkilo. Gerakan-gerakan yang 
dilakukan saat melakukan kangkilo merupakan data tambahan. Begitu pula dengan 
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dokumen-dokumen lainnya yang relevan menjadi data tambahan. Data tersebut di atas 
diperoleh melalui observasi (observation), wawancara mendalam (in-depth interview). 
Hal ini sesuai dengan Bungin (2010: 77) yang mengatakan bahwa pengumpulan data 
kualitatif umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Dalam 
melakukan pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan pendekatan etnografi 
dengan cara hidup dan tinggal bersama dengan masyarakat yang menjadi obyek 
penelitian dalam waktu yang lama. 

Setelah data dikumpulkan, maka data direduksi dan dikelompokkan sesuai 
kategorinya masing-masing untuk selanjutnya dianalisis hingga akhirnya ditarik sebuah 
kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif interpretatif. Hasil analisis dinegosiasikan kembali dengan para tetua adat 
yang menjadi informan, khususnya informan kunci.  

Pisau bedah yang digunakan untuk menganalisis atau mengungkap makna tanda 
yang ada dalam teks lisan tradisi lisan kangkilo adalah semiotika dan hermeneutika Paul 
Ricoeur. Cara kerja metode semiotika dalam mengungkap makna secara sederhana 
dapat dicontohkan misalnya “ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan 
nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified)” (bdk. Sobur, 
2006 dalam http://indrimuzaki.blogspot.com/2011/01/metode-semiotika-menurut-
ferdinand.html). Dalam konteks itu, makna tanda disandarkan pada aturan main atau 
kode sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami 
maknanya secara kolektif (bdk. http://goyangkarawang.com/2010/09/metode-semiotika-
model-dan-teori; Hoed, 2008; Zoest, 1978).  

Metode hermeneutika Ricoeur diharapkan bisa berperan dalam mengungkap 
makna yang tersembunyi atau sengaja disembuyikan dalam karya atau tradisi, 
khususnya tradisi religius. Di samping itu, penggunaan metode hermeneutika berkaitan 
dengan sebuah keyakinan atau kepercayaan yang ada dalam tradisi religius yang tidak 
bisa dibuktikan sehingga ia perlu ditafsirkan. Cara kerja hermeneutika Ricoeur meliputi 
tiga langkah, yaitu (1) langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol, (2) 
pemberian makna oleh simbol serta penggalian yang cermat atas makna, dan (3) 
langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai 
titik tolaknya (Ricoeur dalam Rafiek, 2010: 7). 

C.  Analisis 

Usaha pengungkapan makna atau nilai-nilai universal yang sekaligus nilai dasar 
dalam pemahaman multikultural di era global secara semiotik dan hermeneutik 
membutuhkan pemahaman awal tentag kondisi sosial kultural masyarakat yang diteliti. 
Berkaitan dengan itu, sebelum menguraikan pandangan multikultural dalam tradisi lisan 
kangkilo, dibawah ini diuraikan latar sosio-kultural tradisi lisan kangkilo sebagai 
berikut. 

1. Latar Sosio-kultural Tradisi Lisan Kangkilo 

Tradisi lisan kangkilo diperkirakan ada sejak Kesultanan Buton diperintah oleh 
Sultan Buton ke-4 yang bernama La Elangi (1597-1633) (Niampe, 2007). Di masa 
pemerintahannya, istilah martabat tujuh diperkenalkan kepada masyarakat Buton. Di 
masa pemerintahannya pula, Kitab Martabat Tujuh ditetapkan sebagai Undang-Undang 
Kesultanan Buton. Martabat tujuh konteks ini adalah kitab yang dalam dunia Melayu 
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terkenal dengan kandungan tasawufnya. Ajaran tasawuf4 yang lebih dikenal di dunia 
Melayu adalah konsep martabat tujuh yang bermazhab Ibn al-Arabi dari Arab-Parsi 
(Braginsky, 1993: xi-xiv). Bila dilihat dari kandungan isinya, ajaran kesucian yang ada 
dalam tradisi lisan kangkilo yang lebih menekankan tasawuf akhalaki maka patut 
dicurigai bahwa ajaran tasawuf yang berkembang di Buton pada saat itu adalah ajaran 
tasawuf Mazhab Ibn al-Arabi. 

Uraian dalam Kitab Kangkilo Pataanguna (lihat Sahidin, 2006: 64) disebutkan 
bahwa di alam arwah, penggambaran kejadian manusia masih dalam angan-angan 
bapak. Martabat alam misal, yaitu penggambaran berpindahnya yang sebelumnya masih 
diotak bapak kemudian disalurkan kepada ibu yang digambarkan dengan huruf Ba (air 
setitik).  Setelah berada di dalam rahim ibu, dengan waktu yang telah ditentukan jasad 
sudah tercipta dan menjadi kesempurnaan yang digambarkan dengan huruf yang 
membentuk kata “MUHAMMAD”. Di dalam rahim atau kandungan ibu, manusia 
digambarkan dengan huruf mim awal gambaran kepala, huruf ha gambaran bahu dan 
tangan, huruf mim kedua gambaran perut, huruf dal gambaran kedua belah kaki. 
Kejadian dan bentuk inilah yang disebut alam ajsam. Di dalam rahim ini pulalah oleh 
Allah ditiupkan ruh dan itulah yang disebut alam insan. Ketika ruh sudah mau ditiupkan 
oleh Allah SWT, di sana ada dialog antara sang janin dengan Allah SWT tentang 
keberadaan Tuhan. Bila sang janin mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya maka 
kemudian dia akan dilahirkan ke dunia sebagai khalifah dan hamba Allah SWT. 
Konsekuensi dari pengakuan itu kemudian berwujud dalam bentuk pengabdian untuk 
melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Di dalam rahim, sang 
janin senantiasa tunduk dan patuh pada perjanjiannya dengan Allah SWT. Ia tidak 
pernah bertindak berdasarkan nafsunya atau godaan lain yang menyebabkan ruh, nurani 
atau kesucian perjanjiannya ternodai. Pada saat inilah kemudian dalam pemahaman 
Islam dinyatakan bahwa anak yang baru lahir dianggap sebagai kondisi manusia yang 
masih suci atau fitrah (kejadian yang awal).  

Pengandaian kesucian manusia sesuci anak yang baru lahir sebagaimana 
diuraikan di atas menuntut lahirnya pribadi-pribadi yang selalu menyucikan perkataan 
dan tindakan dalam kehidupannya. Pribadi yang selalu menyucikan dirinya tersebut 
dilakukan dalam kapasitas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah SWT. Kesucian 
ritual dan kesucian rasa dan akhlak tersebut merupakan inti dari ajaran kesucian yang 
ada dalam tradisi lisan kangkilo. Dalam perkembangannya, agar kesucian ritual dan 
kesucian rasa dan akhlak mudah dipahami masyarakat maka pihak kesultanan 

                                                 
4 Al-Ghazali dalam Braginsky (1993: xi-xii), tasawuf adalah jiwa Islam. Tasawuf adalah salah satu aliran 

yang mampu menjelaskan ketidakpuasan para intelektual terhadap dogma dan upacara religius yang 
dianggap terlalu kering dengan makna sambil mengingatkan manusia terhadap rahasia hidup dan kekal, 
dan yang tersembunyi dibalik semua dogma dan upacara ritual itu, serta memberi kesempatan kepada 
manusia untuk menghayati keakraban mistik kepada Tuhan. Berkaitan dengan itu, Baharun (2007: 36) 
mengatakan bahwa ajaran dalam tasawuf terbagi atas dua bagian: (1) menyangkut pendidikan mental 
dan jiwa untuk mencapai keluhuran serta kesempurnaan budi pekerti, dan (2) berkaitan dengan latihan 
rohani, ibadah dan cinta kepada Tuhan untuk memperoleh ilham dan kayasaf batini. Berkaitan dengan 
point terakhir, ajaran tasawuf terbagi atas empat tahapan, yaitu: (1) tahapan amaliyah (tekun beribadah, 
menunaikan kewajiban rutin disamping memperbanyak ibadah sunnah yang sejalan dengan hadis, (2) 
tahap muroqabah dengan jalan mengawasi diri dari dorongan nafsu angkara dan menghiasinya dengan 
akhlak yang baik untuk mensucikan hati, (3) tahap mujahadah yang berjuang untuk menundukan hawa 
nafsu, dan (4) tahap fana dimana seorang Al-Arif telah berhasil kepada tujuannya hidup dalam ridho 
Allah Swt (ibid, 2007: 40-41). 
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menyederhanakan konsep tersebut ke dalam beberapa terminologi, yang sekaligus 
sebagai indikator kesucian itu.  

Indikator kesucian rasa dan akhlak yang ada dalam tradisi lisan kangkilo dapat 
dilihat dari lima wujud filosofi kesucian rasa dan akhlak, sebagaimana orang Buton 
mengenalnya dalam istilah: (1) pobinci-binciki kuli (saling cubit-mencubit kulit), (2) 
poangka-angkataka (saling utama-mengutamakan), (3) pomaa-maasiaka (saling cinta-
mencintai), (4) popia-piara (saling abdi-mengabdi), dan (5) pomae-maeka (saling takut-
menakuti) (Putra, 2000: 117).  Bila seseorang sudah mampu menegakan lima filosofi 
kesucian rasa dan akhlak itu dalam bentuk tutur kata dan tingkah laku dalam 
kehidupannya maka ia dapat dikategorikan sebagai orang yang suci atau berakhlakul 
karima (akhlak mulia), yakni akhlak yang diharapkan dan menjadi anjuran untuk 
dimiliki dan dilakukan oleh umat manusia. 

Indikator untuk melihat kesucian ritual sebagai hamba Allah Swt yang dikenal 
dalam Islam, khususnya dalam masyarakat muslim Buton terdiri atas empat tingkatan 
bersuci, yaitu pertama, membersihkan anggota yang lahir dari segala hadas dan najis 
untuk mencapai kesempurnaan ibadah yang lahir. Kedua membersihkan tujuh anggota 
badan seperti mata, telinga, lidah, perut, farji (kelamin), tangan dan kaki dari segala 
maksiat yang lahiriah dan berbagai corak dosa dan kesalahan yang akan memproduksi 
sifat-sifat kefasikan serta kemunafikan. Ketiga, menyucikan hati dari perangai tercela 
seperti sifat ujub, riya, hasud ghadhab, takabur, khianat dan hal-hal lain yang disebut 
sebagai penyakit hati. Keempat, menyucikan rahasia batiniah seperti menyucikan ruh, 
yaitu rahasia yang ada di dalam hati semacam lintasan dan angan-angan yang 
menimbulkan kegundah-gulanaan, karena yang demikian itu membawa bimbang kepada 
sesuatu selain dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Salikin dalam 
Sahidin, (2006: 20-21) tentang kesucian yang diharapkan dalam ajaran Agama Islam. 

Sebagai Sultan Buton sekaligus sebagai seorang sufi, Muhammad Idrus 
Kaimuddin menguraikan bahwa konsep martabat tujuh dibagi atas dua, yaitu tiga 
martabat pertama (ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah) sebagai martabat qadim yang 
baqa, yang mendahulukan dan yang mengakhiri bukan zaman melainkan akal. Apabila 
yang mendahului dan yang mengakhiri adalah zaman maka yang lebih dahulu adalah 
zat-Nya, kemudian sifat-Nya dan yang terakhir adalah asma-Nya. Musthil Allah SWT 
sebagai hal yang demikian itu. Ketiganya disebut satu per satu agar ditembus oleh akal. 
Menurut Braginsky (1993: 151) ketiga martabat yang pertama itu bersifat kekal, tidak 
diciptakan dan tidak memiliki wujud yang menyatakan secara lahiriyah; dan ketiga-
tiganya merupakan wujud alam semesta dalam kesadaran Illahi. 

Empat martabat berikutnya (martabat alam arwah, alam misal, alam ajsam dan 
alam insan) memiliki wujud yang menyatakan secara lahiriah, bersifat ciptaan dan 
mengalami kehancuran. Kemudian (Braginsky (1993: 152) mengatakan bahwa martabat 
yang terakhir yakni martabat alam insan (manusia sempurna), adalah martabat yang 
paling rendah sekaligus yang paling tinggi di antara martabat-martabat yang berwujud 
aktual, oleh karena itu martabat alam insan mengandung segala manifestasi absolut. 
Martabat alam insan (insanul kamil) inilah yang tampil sebagai intipati rohani, dengan 
melaluinya, makhluk kembali kepada khaliknya. 

Pemahaman terhadap konsep martabat tujuh dengan segala ajaran tasawufnya 
sebagaimana dijelaskan di atas, saat ini mulai ditinggalkan terutama di kalangan 
generasi muda. Pemahaman tentang konsep martabat tujuh khususnya martabat alam 
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insan (insanul kamil) telah menjadi milik para orang tua yang umur 70-an tahun ke atas. 
Generasi muda Buton sudah jarang mempelajari tasawuf. Begitu pula dengan perguruan 
tasawuf di tanah Buton tidak terorganisir dengan baik. Kalaupun ada masyarakat Buton 
yang mau belajar tasawuf, guru tasawufpun jarang yang bersedia mengajarkan ilmunya. 
Mereka kebanyakkan mengatakan bahwa mereka sudah tidak tahu lagi ajaran tasawuf. 
Mereka sangat rendah diri bahkan menyembunyikan diri sebagai orang yang ber-
pengetahuan tasawuf. Dulu, Buton dikenal sebagai salah satu pulau para sufi di kawasan 
timur Nusantara. Ketidakinginan orang-orang tua yang mempunyai pemahaman tasawuf 
tinggi untuk berkomunikasi dengan orang banyak terlihat dari sikap untuk selalu tinggal 
di rumah hingga bertahun-tahun. Ketika melakukan penelitian ini, salah seorang 
informan (Muh. Amin Idrus, 72 tahun) bersedia untuk tidak keluar rumah sekitar 3 
tahun lebih hingga hari ini. 

Secara garis besar, tradisi lisan kangkilo yang ada dalam masyarakat Buton 
meliputi (1) istinja atau tata cara membuang hajat, mulai dari awal hingga akhir, (2) tata 
cara berwudhu serta yang dapat membatalkannya, (3) tata cara mandi junub, dan (4) tata 
cara shalat yang disertai dengan lafaz niat, gerakan-gerakan dalam shalat.  

Dalam hubungannya dengan perintah menjalankan ajaran agama, maka orang 
tua di Buton berkewajiban untuk mengajarkan tradisi lisan kangkilo kepada anak-
anaknya sejak mereka berusia sekitar 6-8 tahun, yakni ketika seorang anak mulai diajari 
untuk sembahyang. Keinginan untuk mengajari anak sedini mungkin tentang tradisi 
lisan kangkilo berkaitan dengan pemahaman masyarakat Buton bahwa tradisi lisan 
kangkilo akan turut mempengaruhi pembentukan karakter positif masyarakat Buton 
yang mampu mewujudkan keharmonisan, kesalehan sosial, tutur kata dan perbuatan 
yang penuh takwa kepada Tuhan Allah SWT. Keharmonisan dan kesalehan sosial 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai dasar yang ada dalam paham 
multikultural. 

2. Pandangan Multikultural dalam Tradisi Lisan Kangkilo 

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan 
seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang 
menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman realitas keagaman, dan 
pluralitas budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, 
budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (situs Wikipedia, diakses tanggal 29 
November 2012). Lewrence Blum dalam Lubis (2006: 174) mengatakan bahwa multi-
kulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya 
seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. 
Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh A.Rifai Harahap (2007) yang 
mengatakan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, 
penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, 
budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan 
semangat kebangsaan dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemu-
kan tersebut. Dalam pemahaman multikultural, terdapat sebuah ideologi yang mengakui 
dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun 
secara kebudayaan (Suparlan, 2002). 

Pemahaman multikultural sebagaimana disebutkan di atas, lambat laun akan 
memunculkan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu 
masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam komunitas budaya dengan segala 
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kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, 
nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat serta kebiasaan (Parkh, 1997).  
Dalam kaitannya dengan tradisi lisan kangkilo, pandangan multikulturalisme hadir 
dalam bentuk nilai-nilai yang menghargai pluralisme budaya, penegakkan nilai-nilai 
demokratis, hak asasi manusia, dan sikap toleransi terhadap orang lain serta 
kebudayaannya. Mempertimbangkan untuk kedalaman analisis, data tradisi lisan 
kangkilo dalam makalah dibatasi hanya pada tradisi lisan kangkilo subtopik kabusa 
(istinja).  

Hasil wawancara Muhammad Amin Idrus Akbar pada Juni 2012 di Sampolawa 
diketahui bahwa kesucian rasa dan akhlak bagi masyarakat Buton menempati posisi 
penting dalam penegakkan kesalehan sosial seperti menghargai pluralisme budaya, 
penegakkan nilai-nilai demokratis, hak asasi manusia, dan sikap toleransi terhadap 
orang lain serta kebudayaannya. Tradisi lisan kangkilo juga mengandung nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa serta pelestarian lingkungan hidup. Keberadaan manusia di muka 
bumi semestinya tidak membuat kerusakan, mengganggu, atau mengotori alam beserta 
seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Di samping itu, manusia juga harus menjaga 
kesucian dirinya sendiri dari berbagai godaan iblis setan laknatullah, hawa nafsu yang 
tidak baik serta penyakit. Kutipan hasil wawancaranya adalah: 

“Ketika manusia tidak diperkenankan untuk tidak mengganggu/merusak, 
mengotori alam berserta seluruh ekosistem di dalamnya sebagaimana disebutkan 
dalam niat ketika melakukan kabusa maka itu berarti bahwa kita tidak 
diperkenankan untuk bertindak diskrimanatis kepada makhluk lain, kita harus 
toleran terhadap hal yang berbeda pada orang lain, kita harus menghargai dan 
menghormati orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain itu menghargai 
dan menghormati kita, kita harus saling mencintai dan kita harus saling 
menyanyangi.” (wawancara pada pertengahan Juni 2012). 

 

Kutipan hasil wawancara di atas sejalan dengan niat ketika melakukan kabusa. 
Kutipan niat melakukan kabusa itu adalah sebagai berikut: 

“yapaiaka giuna ibilisi saetani laknatullah, hawa nawusuu momadaki, obisa, 
opanyaki medaangiana yi karona te momaina yi karona la…./wa…. siy aosemo 
najisi te narakaa molimba siro, boli atumpu yi tana, boli atumpu yi waa. boli 
atumpu yi uwe, boli atumpu yi ngalu, boli atumpu yi kau, boli atumpu yiapai-
yiapaipo, atumpu yisambalina dunia te akherayi (asfala safiliyn).” 

(segala bentuk iblis setan laknatullah, hawa nafsu yang merusak, bisa, penyakit 
yang ada dalam diri la …/wa….. keluar mengikuti najis yang keluar, jangan 
mengotori tanah, jangan mengotori api, jangan mengotori air, jangan mengotori 
udara, jangan kena kayu atau pohon, jangan mengotori apa-apa di alam, tapi ia 
pergi keluar alam dunia dan akhirat, yakni asfala safilin.  

 

Dari segi kandungan isi, makna kutipan di atas terbagi atas dua kategori, yaitu 
(1) bermakna penyucian lahir seperti pada kata “alam dunia”, dan (2) bermakna 
penyucian batin seperti terlihat pada kalimat “hawa nafsu yang merusak”. Penyucian 
lahir meliputi perintah untuk tidak mengotori tanah, tidak mengotori api, tidak 
mengotori air, tidak mengotori udara, tidak melengketkan kotoran kita pada kayu atau 
pohon, serta tidak mengotori apa-apa yang ada di alam dengan kotoran manusia.  
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Menurut orang Buton, unsur tanah, api, air, dan udara sebagaimana disebutkan 
dalam niat penyucian diri pada kutipan wawancara di atas merupakan unsur-unsur yang 
membentuk diri manusia. Hal ini sebagaimana Niampe, (2007) mengatakan bahwa 
dalam paham sufisme Buton, terdapat kepercayaan bahwa tubuh manusia terdiri dari 
empat anasir, yaitu anasir tanah, api, air, dan angin. Artinya, larangan untuk merusak 
atau mengotori tanah, air, api dan angin sebagaimana disebutkan dalam teks istinja (teks 
tradisi lisan kangkilo) itu secara tidak langsung sebenarnya dimaksudkan kepada orang 
Buton untuk tidak mengotori atau melukai perasaan atau hati manusia lainnya, yang 
unsur-unsurnya terdiri dari tanah, api, angin dan air. Orang Buton harus menjaga 
kesucian tutur kata dan tingkah laku, menegakkan hak-hak orang lain, dan toleran 
terhadap perbedaan dalam menjalani kehidupan bersama, baik sebagai individu dalam 
suatu komunitas maupun dalam kehidupan berbangsa. Kesucian dalam konteks ini 
berkaitan dengan filosofi kesucian rasa dan akhlak sebagaimana telah disinggung pada 
bagian awal tulisan ini, yakni (1) pobinci-binciki kuli (saling cubit-mencubit kulit), (2) 
poangka-angkataka (saling utama-mengutamakan), (3) pomaa-maasiaka (saling cinta-
mencintai), (4) popia-piara (saling abdi-mengabdi), dan (5) pomae-maeka (saling takut-
menakuti) (Putra, 2000: 117). 

Ungkapan kearifan pobinci-binciki kuli (saling cubit-mencubit kulit) adalah 
kesucian yang didasarkan pada hukum rasa. Menurut hukum ini, semua makhluk 
bernyawa, utamanya manusia mengakui bahwa pada bentangan hukum rasa yang ada 
pada setiap makhluk itulah, manusia membaca nilai kebenaran dan keadilan sejati. 
Tidak ada satu makhluk bernyawa pun yang dapat mendustakan wajah dan bahasa rasa 
diri mereka sendiri. Pada wajah dan tubuh rasa itulah terbacanya undang-undang hukum 
yang bersifat benar, mutlak, absolut, abadi, dan bersifat universal. 

Falsafah poangka-angkataka (saling utama-mengutamakan) adalah hukum 
kesucian rasa dan akhlak yang didasarkan pada sebuah keyakinan untuk mengutamakan 
kepentingan orang banyak yang benar hukum-hukumnya sesuai hukum kemanusiaan di 
atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kesucian ini kemudian membentuk sifat 
pemurah, pemaaf, penyanyang, pengabdian dan pengorbanan suci kepada sesama 
manusia tanpa melihat perbedaan kultural, suku, golongan, agama, dan status sosial. 

Falsafah pomaa-maasiaka (saling cinta-mencintai) adalah kesucian yang 
didasarkan pada hukum kesucian cinta kasih. Mencintai berarti merasa terlukai bila 
yang dicintai itu terlukai oleh orang lain. Bentuk hukum ini akan terlihat misalnya, jika 
seseorang mencintai mobilnya yang baru, kalau catnya yang mengkilat itu digores 
orang, maka tergores pulalah wajah dan tubuh rasa hatinya yang ada dalam dadanya. 
Konsepsi ini dalam dunia Islam dikenal dengan istilah “tidak beriman seseorang 
diantara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 
sendiri.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Kesucian rasa dan akhlak yang didasarkan 
pada falsafah pomaa-maasiaka akan membentuk pribadi-pribadi yang berkeinginan kuat 
untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan serta berkeinginan kuat untuk 
mewujudkan tujuan bersama. 

Falsafah popia-piara (saling abdi-mengabdi) adalah kesucian yang didasarkan 
pada upaya untuk mewujukan kesucian rasa dan akhlak. Dalam konteks ini, popia-piara 
diarahkan memunculkan semangat pengorbanan, baik pada kepentingan duniawi 
maupun pada kepentingan ukhrawi. Di dunia, konsepsi ini digunakan untuk 
mewujudkan kehidupan yang mengedepankan keadilan, tidak diskriminatif, toleran, 
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cinta kasih, kebaikan, dan kebenaran dengan memerangi kemusyirikan, kesombongan, 
kedengkian, kemunafikan dan kekikiran, riya, keji, kemungkaran dan kedzaliman.  

Falsafah pomae-maeka (saling takut-menakuti) adalah kesucian yang didasarkan 
pada sebuah keyakinan untuk takut melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain 
serta takut untuk melanggar semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, 
termasuk orang Buton takut berbuat syirik, melakukan kesombongan, kedengkian, 
takabur, ujub, riya, keji dan mungkar, kekikiran, kemunafikan, dan kedzaliman terhadap 
orang lain, baik yang berbeda secara sosio-kultural maupun berbeda status sosial dalam 
masyarakat (Bdk. Putra, 2000: 116). 

Lima falsafah dasar kesucian humanis, sebagaimana disebutkan di atas tidak 
hanya diarahkan untuk manusia, akan tetapi perlakuan manusia diarahkan pula kepada 
seluruh makhluk Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk Tuhan yang dimaksud 
meliputi seluruh bangsa tumbuh-tumbuhan dan binatang atau hewan, maupun kepada 
bangsa Jin atau makhluk gaib. Dalam paham ini diyakini bahwa semua makhluk 
bernyawa itu (tumbuhan, hewan, dan bangsa Jin) memiliki hukum rasa. Semua yang 
memiliki rasa bila ada perlakukan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum rasa maka 
rasa pada makhluk apapun juga akan merasakannya sesuai dengan perlakuan atau 
tindakan yang mengenainya.  

Di samping itu, kesucian dalam tradisi lisan kangkilo bermakna bahwa tinja 
manusia tidak boleh dibuang sembarang tempat karena nantinya akan mengganggu 
makhluk Tuhan lainnya. Misalnya, baunya akan mengganggu penciuman manusia, 
mengotori lingkungan, dan lain sebagainya. Tinja tersebut bisa saja mengenai semut 
yang ada di tanah atau tanaman kecil/rumput yang dikenainya sehingga akan 
mengganggu dan bahkan membunuhnya, atau bisa saja nanti tinja itu akan terbawa air 
hujan sehingga mengotori air yang masih bisa dipakai manusia sehingga menimbulkan 
penyakit. Oleh karena itu, menurut pemahaman ini, kesucian rasa dan akhlak manusia 
juga harus mampu menciptakan keharmonisan antara manusia, alam, dan berbagai 
makhluk hidup yang ada di atasnya. 

Pentingnya keberadaan (makna) tradisi lisan kangkilo di mata orang Buton 
terlihat pula dari adanya sistem dan tata cara pelaksanaan beristinja (kangkilo) sebagai 
konsepsi ritual. Tata cara beristinja harus dimulai ketika masuk WC hingga keluar dari 
WC. Tata cara itu misalnya: dimulai dengan (1) meniatkan air yang hendak dipakai 
beristinja: kuala uwe makilo, uwe modadi, uwe cahea yinuncana surugaana allaahu 
ta’ala to kupekangkiloaka karoku yinunca te karoku yisambali”. (saya mengambil air 
yang suci, air yang baik, air cahaya yang berasal dari surganya Allah Taala untuk 
membersihkan diriku di luar dan di dalam). Kemudian menetapkan keyakinan: allahu 
ta’ala manga pekangkilona, yi pekangkilo mohammadi”(Allah Taala yang menyucikan 
diriku, yang menyucikan Muhammad). Dengan urutan istinja sebagai berikut: 

Yang pertama diistinja ialah bagian pusat dengan ibu jari kiri dengan niat: 
bismillaahir  rahmaanir rahiimi. kupaila zatuna te sifatuna hawa nafusuu te ibilisi 
saetani laknatullah modangiana yi kalibi te momaina yi kalibi, modangiana i 
karona te memaina yi karon a la…/wa…syi ambu (alingka)-mo yi sambalina dunia 
te akherati (asfala safiliyn). (kusucikan zat dan sifatnya hawa nafsu dan iblis setan 
laknatullah yang ada di hati dan yang datang dari hati, yang ada di badan dan yang 
datang dari badan la … /wa….. untuk pergi keluar alam dunia dan akhirat (asfala 
safilin). Dilaksanakan dengan perhitungan ganjil!. Kemudian mencuci pangkal 
paha kanan dengan jari telunjuk kiri dan pangkal paha kiri dengan kelingking kiri. 
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niatnya: ”kupaila zatuna te sifatuna yiapaika bisa, panyaki, te yiapaiaka karombu 
modaangiana te momaina yi karona la…/wa…siy, kupalingkaia yi sambalina dunia 
te akherati”. (kubersihkan zat dan sifatnya asal usul bisa, penyakit dan asal usul 
adanya kotoran yang datang dari badan la…/wa…., saya simpan di luar alam dunia 
dan akhirat). Kemudian mencuci jalanya air kecil dengan jari tengah kiri dengan 
niat: ”kupaila bouna, kupaila waranaana, kupaila kaenuna, kupaila namisina, 
kupaila zatuna te sifatuna narakaasiro, modangiana te momaina yi karon a 
la…/wa…siy, ambu (alingka) yi sambalina dunia te akherati”(kubersihkan baunya, 
kubersihkan warnanya, kubersihkan bekasnya yang masih melekat, kubersihkan 
rasanya, kubersihkan zat dan sifatnya narakaa, yang ada dan datangnya dari 
badannya la…/wa…. saya simpan di luar alam dunia dan akhirat). Kemudian 
mencuci jalanya air besar oleh jari manis kiri dengan niat: ”sama dengan air kecil, 
hanya “narakaa” diganti dengan “najisi”. Kemudian mencuci bakong (pinggul) 
dengan tapak tangan kiri dengan niat: apekangkilomea te aparadikamea allaahu 
ta’ala  la…/ wa…siy,  simbau apekangkilo te aparadika mohammadi rasulullah 
s.a.w. (saya menyucikan hati yang disimpan Allah Taala pada La…/Wa…., seperti 
menyucikan hatinya Nabi Muhammad Rasulullah Saw). Kemudian kembali 
mencuci jalanya air kecil, jangan sampai ada tetesan akhir, atau memang 
demikianlah adanya bagi kesempurnaan istinja. Kemudian kita mencuci tangan, 
muka dan kaki kanan dan kiri. tetapi sedapat-dapatnya ber-wudhu sebagaimana 
yang dikerjakan Rasullullah S.A.W. 
 

Adapun doa sesudah beristinja bagi umumnya orang ramai ialah: allahumma 
thahhir qalbi minannifaaqi wahasinu farjii minal fawaahisi (ya Allah, ya tuhan-ku! 
sucikanlah hatiku daripada nifak dan peliharakanlah kemaluanku dari kekejian). Yang 
demikian itu adalah doa semenjak anak-anak kecil. Sedangkan bagi orang yang telah 
dewasa utamanya bagi mereka yang telah berkeluarga, maka haruslah disempurnakan 
doa berikut sebagai ibadat baginya. Doa tersebut harus dilakukan dengan penuh 
kekhusyuan. Bagi mereka yang mau menyempurnakan doa dan niatnya itu, mereka 
harus berwudhu. Kemudian membaca:  

”astaghfirullaahul ‘adhim, sebanyak 3 kali. alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul 
kayyumu waatubu ilaihi”. asyhadu an laa ilaaha ilaaha illallahu wahdahu laa 
syariika lahu (niat) rohi-ku rohullah. wa asyhaduu anna muhammadan abduhu wa 
rasuuluhu (niat) kasara-ku mohammadi, subhaanakallaahumma wabikahamdika 
laa ilaaha anta  ‘amiltu suu-an wa dhalamtu nasfii astahfirukallaa-humma wa 
atuubu ilaika, faghfirlii watub alayya innaka anta tawwaabur rahiim. allaahummaj 
alni min’ ibadikash ahaalihiina waj-‘alni abdan ahabuaran ayakuuran, waj-alinii 
adzkuru katsiiran wa usabbihuka bukratan wa ashiilaa.” 

Kemudian mengambil kekhusyuan (khusyu) dan memanjatkan keyakinan:  

”kupambulimea kangkilona karoku siy yinuncana kalibina mia cahea yi alamu 
aruwaha siate. kangkiloku kangkilona allaahu ta’ala opuna bari-baria rahamati 
ni’imati, opuna bari-baria kangkilo, opuna bari-baria alamu. tepeneakamo te 
kalimatullah : “ laa ilaaha illallahu hakiimu kariimu wa subhannallahu rabbull 
arsy adhiim wal hamdulillaahir rabbil alamin ” kun faya kun”(saya kembalikan 
kesucian diriku seperti di dalam kalbi yang berasal dari cahaya alam arwa. 
Menyucikan diriku menyucikan Allah Taala, Tuhan yang memberikan rahmat, 
nikmat, tuhan yang maha suci, tuhan segala alam). Setelah membaca doa itu maka  
selesailah tentang istinja. 
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Berdasarkan tata cara, bagian tubuh yang dibersihkan pada saat beristinja, dan 
niat atau mantra yang digunakan sebagaimana disebutkan di atas, maka konsep kesucian 
yang ada pada orang Buton meliputi kesucian untuk dirinya sendiri dan kesucian rasa 
dan akhlaknya untuk manusia lain dan alam beserta seluruh isinya, yang tampak 
(kongkret, dapat ditangkap pancaindra) maupun yang tidak tampak (kepercayaan jiwa-
jiwa yang ada di sekitar tempat tinggal manusia). Tentunya, kesucian itu harus 
didasarkan pada keyakinan-keyakinan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah 
SWT., yang meliputi segala manusia. 

Dalam kepercayaan orang Buton yang paham ilmu sufisme, air yang diambil 
untuk menyucikan diri itu adalah air suci yang dihasilkan dari sebuah keyakinan seakan-
akan air itu adalah air yang dihadirkan dari alam arwah, alam mitsal, alam ajsam dan 
alam insan. Air yang dihadirkan itu merupakan Nur Muhammad yang suci dan 
disucikan Allah Taala. Sebuah Nur “cahaya” yang dapat menyucikan manusia dan 
kemanusiaannya, baik lahir maupun batin. Artinya, ketika orang Buton berkeinginan 
untuk menyucikan dirinya dengan Nur “cahaya” Muhammad maka pada saat itu secara 
batin ia percaya akan keberadaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan, pencipta dan 
penguasa atas segala sesuatu sehingga di dalam hatinya tidak ada kegunda-gulanaan 
tentang Allah SWT. Hatinya suci dari menyekutukan Allah SWT., dengan sesuatu yang 
lain. Rohnya berada dalam pemuliaan Allah Swt., ia bagaikan bayi yang baru lahir yang 
masih berpegang teguh pada janjinya kepada Allah SWT., ketika baru berumur 40 hari 
dalam kandungan.  

Di samping makna yang disebutkan di atas, tradisi lisan kangkilo mempunyai 
makna filosofis bagi masyarakat Buton yakni tradisi lisan kangkilo yang dipahami 
dalam hakikatnya sebagai mantra. Pada tahapan ini, tradisi lisan kangkilo menjelaskan 
proses penyucian manusia sebagaimana sucinya ia semasa masih berada di alam arwah, 
alam mitsal, alam ajsam dan alam insan ketika baru lahir. Pada proses ini, manusia 
diyakini masih suci karena tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan Allah SWT. 
Pada alam arwah, nyawa pertama yang diciptakan oleh Allah SWT., adalah nyawa Nabi 
Muhammad SAW., (Naskah Undang-Undang Adat atau Sarana Wolio, hal 7). Di alam 
arwah ini, nyawa manusia masih ada ditangan Allah Taala, sehingga apakah akan 
terbentuk janin atau tidak dalam rahim ibu masih tergantung atas kehendak Allah Taala. 
Bila Allah Taala berkehendak untuk menjadikannya manusia maka dibentuklah janin 
dari segumpal darah. Setelah berumur 9 bulan 10 hari dalam kandungan ia lahir ke 
dunia (alam insan) dalam keadaan suci atau fitrah. Di dalam kandungan manusia diberi 
tujuh amanat oleh Allah Taala. Hal ini sebagaimana terungkap dalam teks SW Sultan 
Muhammad Idrus Kaimuddin halaman 16-20 yang artinya :  

“Adapun yang diamanatkan Allah Taala pada manusia itu ada tujuh hal. Itulah 
yang wajib pada manusia untuk dipelihara. Karena itulah yang paling besar amanat 
Allah Taala yang disimpan pada manusia. Amanat yang tujuh itu; Pertama-tama 
adalah hidup. Itulah yang utama pada manusia. Wajib bagi manusia  untuk 
memperbaiki hidupnya jangan dibawa sampai mati,  kecuali dengan ridha Allah 
Taala. Kedua adalah pengetahuan. Wajib pada manusia pengetahuannya itu 
digunakan untuk mengetahui keadaan dirinya serta untuk mengetahui keadaan 
Tuhannya. Karena barang siapa yang telah mengenal dirinya sebenarnya telah 
mengenal juga Tuhannya. Di samping itu, ia juga wajib mengetahui semua nama-
nama Allah Taala. Peliharalah baik-baik pengetahuan itu, jangan disalah gunakan. 
Sabda Nabi SAW manarafa nafsahu faqad’arafa rabbahu, artinya siapa orang 
yang mengenal keadaan dirinya sebetulnya telah mengenal juga keadaan 
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Tuhannya.Yang ketiga adalah kuasa. Wajib bagi manusia kuasanya diarahkan 
untuk melaksanakan semua ibadah wajib yang diwajibkan  Allah Taala pada 
dirinya, baik ibadah dhahir atau ibadah bathin. Dipelihara kekuasaan itu untuk 
tidak berbuat maksiat baik maksiat dhahir atau maksiat bathin. Yang keempat 
adalah kehendaknya. Wajib bagi manusia untuk menyukai segala yang namanya 
perbuatan yang baik bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Peliharalah kehendak itu 
untuk tidak digunakan merusakkan dirinya di dunia dan di akhirat. Kelima adalah 
pendengaran. Wajib bagi manusia pendengarannya itu digunakan untuk 
mendengarkan perintah Allah Taala dan perintah Rasulullah dan pesan Allah Taala 
dan pesan Rasulullah. Peliharalah dengan baik pendengaran itu untuk tidak 
mendengarkan kata yang tidak baik seperti makian atau hinaan atau fitnahan yang 
tidak baik.  Keenam adalah penglihatan. Wajib bagi manusia matanya digunakan 
untuk melihat keperluannya yang wajib pada agama seperti melihat pakaian 
shalatnya atau di tempat shalatnya. Jika tidak diketahui kebersihannya atau melihat 
hajat orang tuanya yang layak untuk dilihat atau untuk  melihat jalan waktu 
berjalan, jangan sampai membawa lari sesamanya atau anak orang atau istri orang 
atau jangan sampai menginjak orang lain. Peliharalah dengan baik penglihatan itu 
untuk tidak melihat yang haram seperti istri orang atau gundik orang atau anak 
perempuan orang, kecuali karena hajatnya seperti atau untuk saksi, dan 
bagaimanapun juga penglihatan yang wajib pada agama untuk melihat perempuan 
itu seperti yang sebenar-benarnya di dalam kitab fiqih. Ketujuh adalah berkata. 
Wajib manusia itu mengatakan segala kata yang diwajibkan Allah Taala, seperti 
menanyakan sahnya itikadnya pada Allah Taala dan Rasulullah  dan sahnya 
sembahyangnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya serta semua nama perbuatan 
nikah dan segala yang seumpama dengan itu, wajib menanyakan hukumnya satu 
per satu yang diperbuatnya itu atau seperti mengajari orang atau anaknya atau 
hambanya yang bodoh-bodoh yang tidak mengetahui hukum agama. Pelihara 
dengan baik perkataan itu untuk tidak mengucapkan yang haram seperti memfitnah 
orang atau mengadu domba, atau memandang enteng atau mengangkat angkat 
dirinya atau menghina sesamanya atau berbohong dan sejenisnya. Itulah tujuh 
amanat dari Allah Taala yang diberikan kepada manusia”. 

 

Dalam konsepsi masyarakat muslim di Buton, Allah SWT., adalah Tuhan, 
pencipta alam semesta dan segala isinya sekaligus tempat manusia mengabdikan diri. 
Keyakinan akan keberadaan Allah Swt sebagai tuhan, pencipta, tempat mengabdinya 
segala makhluk dan tempat kembalinya manusia sesudah hidup di dunia untuk 
mempertanggung-jawabkan amal perbuatanya di dunia menjadikan manusia untuk 
berjalan di atas aturan main yang telah ditetapkan Allah SWT., yakni sebagai tempat 
mengabdi dan menghambakan diri. Hal ini adalah tujuan penciptaan manusia di muka 
bumi, yakni sebagai hamba dan sebagai khalifah atau menjadi wakil-Nya di muka Bumi 
dalam mewujudkan kebajikan, kedamaian untuk bersama dalam perbedaan dan 
keberagaman dan untuk mematuhi segala yang diperintahkan dan dilarangNya. 

D.  Kesimpulan 

Kesucian humanis (rasa dan akhlak) yang terdapat dalam tradisi lisan kangkilo 
memuat nilai-nilai universal untuk mewujudkan masyarakat multikultural. Nilai-nilai 
mulkultural tersebut meliputi sikap menghargai keberagaman sebagai makhluk tuhan 
untuk diperlakukan manusiawi, sikap adil kepada orang lain termasuk kepada semua 
makhluk tuhan tanpa melihat perbedaan, status sosial, etnis, dan pendidikan. Selain itu, 
kesucian humanis atau kesucian rasa dan akhlak dalam tradisi lisan kangkilo dapat 
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mewujudkan kesalehan sosial yang saat ini sudah jarang terlihat dalam masyarakat 
Indonesia. Kesalehan sosial akan menciptakan masyarakat yang sama-sama mengharap-
kan kebahagiaan, kedamaian dan keharmonisan hidup, baik dalam interaksinya dengan 
sesama manusia, interaksi dengan alam semesta maupun dan kaitannya dengan 
pengabdian atau kegiatan penghambaan manusia dengan Allah SWT, sebagai tuhan 
yang menciptakannya.  
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