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KATA  PENGANTAR 

Puji Syukur kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat 

pertolongan dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, 

guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar 

Magister Sains (M.Si), pada Magister Sosiologi Agama, Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 

          Gunung batu sebagai salah satu fenomena geografi di Timor oleh 

masyarakat Atoni memiliki    nilai mistik-magis yang harus dihormati. Bila 

tidak maka akan mendatangkan musibah atau bencana  yang dipahaminya 

sebagai hukuman. Tradisi ini dipertegas dalam filosofi orang Atoni tentang 

alam. Bumi diidentifikasikan sesuai dengan struktur fital tubuh manusia. 

Yang mana batu ( fatu ) dipandangnya sebagai tulang yang memberi 

kekuatan. Di desa Tunua terdapat batu Naetapan yang dikeramatkan oleh 

masyarakat sejak nenek moyang sebagai warisan sosial masyarakat. 

Fenomena ini memperlihatkan  bahwa prilaku keagamaan dan tatanan 

sosial masyarakat telah ada sejak nenek moyang. Karena masyarakat telah 

memiliki kearifan lokal dalam memposisikan antara yang sakral dan mana 

yang profan. Oleh karena itu, masyarakat suku Atoni sangat menghargai 

batu sebab terkait dengan kepercayaan mereka. Masalah ini terus dikaji 

dan akhirnya dituangkan dalam tesis yang berjudul” NATAPAN  BATU 

KERAMAT”. Penulis merasa penting untuk membahas pengkeramatan 

batu Naetapan guna menelusuri alasan pengkeramatan dan bentuk-
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bentuknya sehingga memperkaya budaya dan struktur kepercayaan 

masyarakat Atoni, khususnya masyarakat desa Tunua. 

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun moril. Dengan segala 

motifasi dan dukungan dari mereka, penulis mendapat kesempatan 

melanjutkan studi ini. Pada kesempatan ini, tidak ada sesuatu yang paling 

berharga untuk membalas budi baik dari semua pihak. Kecuali penulis 

ingin menyampaikan  terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang 

telah memungkinkan penulis mengikuti  studi hingga proses penyelesaian 

tesis ini. 

          Pada kesempatan pertama  penulis secara khusus mengucapkan 

terima kasih kepada Dr. David Samiyono, MTS, MSLS dan Pdt..Dr. 

Ebenhaizer  I. Nuban Timo, yang dengan tulus hati telah bersedia 

membimbing penulis dan menjadi teman diskusi dalam menggali dan 

menemukan masalah pokok yang kemudian dijadikan sebagai rencang-

bangun dalam penulisan hingga penyelesaian tesis ini. Mereka telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengoreksi serta memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga 

kepada kami. Ketika penulis menemui “ jalan buntu” peran mereka sangat 

kami rasakan untuk mencairkan kebuntuan kami sehingga dapat 

menuangkan segala pikiran yang kami gumuli dalam penulisan tesis ini. 

          Kepada seluruh dosen pengajar PPS-Magister Sosiologi Agama 

(MSA) yang dengan penuh cinta kasih telah menyalurkan ilmunya kepada 
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penulis sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Mereka bersedia 

mentranferkan ilmu tanpa menghitung biaya dan balas jasa. Tanpa mereka 

membedakan status maka terbangunlah suasana diskusi sebagai sarana 

yang cocok bagi pendidikan orang dewasa sehingga kami terus semangat 

belajar. Nama-nama mereka patut kami sebut satu persatu: Pdt. Prof. 

Dr.John A. Titaley, Th.D; Dr. David Samiyono, MTS, MSLS;  Pdt. Daniel 

Nuhamara, M.Th.Ed.D; Pdt. Dr. Retnowati, M.Si; Pdt.Dr.Dra. Dien 

Sumiyatiningsih, GD.Th,MA; Pdt. Yusak B. Setyawan, S. 

Si,MATS.Ph.D.; Pdt. Dr. Thobias Mesakh; Prof. Dr. Ir. Haryono 

Semangun; Dr. Flip P. B. Litaay, SH. MS. Dan Pdt. Dr. Ebenhaeser I 

Nuban Timo. Melalui diskusi kelas maupun diskusi lepas kami terus 

dibimbing untuk semakin mengenal pentingnya pendidikan bagi 

seseorang. Semakin tinggi ilmu yang mereka miliki, semakin berhikmat 

mereka mentransferkannya kepada kami tanpa kikir dan sombong 

sehingga buah pikiran mereka terus mendarat di hati dan pikiran kami. 

Tidak lupa kami juga menyapa Ibu Liana, Ibu Budi dan Mas Eko yang 

selalu tersenyum membantu kami dalam pengurusan administrasi 

akademik. Sekalipun mereka harus melayani sekian banyak orang,  

menyita waktu dan tenaga tapi mereka tetap dengan setia menyelesaikan 

tanggungjawab administrasi demi kami. 

         Penghargaan tiada tara penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Beny 

A. Litelnoni, SH, Msi, Selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan  dan 

kini telah menjalankan tugas baru yang dipercayakan masyarakat Nusa 
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Tenggara Timur sebagai Wakil Gubernur. Beliau  tidak hanya memberi 

motifasi tapi sekaligus sebagai penyandang dana bagi penulis sejak 

memulai  hingga berakhirnya studi kami di sini. Pak Beny (demikian 

sapaannya), ia adalah sosok yang sangat peduli pendidikan bagi kalangan 

yang kurang beruntung. Dialah yang berjasa karena telah memberikan 

Baesiswa pendidikan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada 

Magister Sosiologi Agama UKSW saat ini.  Penulis selalu mengingat 

pesan hikmatnya  ”Tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama” 

Pesan ini menjadi kalimat motifasi kepada penulis untuk memanfaatkan 

setiap kesempatan yang diperoleh demi masa depan. 

          Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada keluarga Pdt. E.I. 

Nuban Timo, di Salatiga. Mama Ningsih dan adik Fini serta  Eka yang 

telah bersedia menjadi keluarga bagi penulis selama berada di Salatiga. 

Sesepuh kami keluarga Pdt. Th. A. Mesakh selaku orang tua yang 

memberi perhatian dan persaudaraan selama penulis berada di Salatiga 

selalu  dikenang. Tentu bagi rekan-rekan mahasiswa MSA seangkatan 

2012: Soli, Veky dan Flo serta Bu Titi, Bu Gres, Bu Nia, Bu Jub, Mery 

Rungkat, Icha, Bu Yodi, Selly, Ice, Lita, Yuni, Yoan dan Ibu Merry,  juga 

Norman, Riky, Pa Yunus, Yoko, Yandri, Albert,  Kris, Yohan, Ipin serta 

teman-teman lainnya yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, 

namun tetap ada di hati. Persaudaraan yang sudah kita bangun bersama 

tanpa membedakan usia telah membuat penulis semangat dan merasa 
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betah belajar di MSA. Senior ku Pak Made yang menjadi teman diskusi 

dan penyemangat; segala buah pikirannya mengendap di hati penulis.  

          Studi ini juga dimungkinkan karena dukungan istri terkasih Nona, 

dan anak-anakku: Reka, Rikho, Erik dan si bungsu: Enjel. Penulis bangga 

karena motifasi dan semangat yang mereka tunjukkan sekalipun mereka 

harus sendirian tanpa kehadiran seorang suami dan ayah dalam 

tanggungjawab rumah tangga dan keluarga. Motifasi dan dukungan 

mereka terwujud melalui ketekunan dalam doa-doa yang mereka panjatkan 

pada setiap pagi dan malam. Tentu mereka berharap agar penulis cepat 

menyelesaikan studi sebab tanggungjawab pelayanan jemaat yang sempat 

tertunda karena studi ini. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

untuk mereka semua. Keberhasilan penulis dalam studi juga tidak lepas 

dari dukungan Bapa dan Mama di Pene dan Bapa Tua dan Mama Tua di 

Soe. Doa-doa mereka menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap 

tantangan. Juga Bu Sabuna dan Susi; Bu Bahan dan Susi serta semua 

kakak-adik basaudara. Kepada ponaan semuanya, termasuk para cucu, 

penulis sadar bahwa terkadang “jatah bulanan”  berkurang karena harus 

mengatasi kekurangan biaya tak terduga dari penulis, terima kasih karena 

ketulusan yang penulis rasakan. 

          Berikut penulis ingin mengucapkan terima kasih dan hormat kami 

kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), yang telah mengutus kami 

dalam studi  ini, besar harapan bahwa keberhasilan kami akan 

menghasilkan bauh-buah yang siap dituai dalam pelayanan jemaat nanti. 
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Penulis mengakui dan patut menyebut Jemaat-Jemaat yang pernah dilayani 

semasa dalam pelayanan; Jemaat Nekmese Oele’u, Jemaat Son Honis Se’I,  

Jemaat Imenuel Soe dan Jemaat Petra Km 3 yang telah menjadi sumber 

inspirasi untuk penulis dalam studi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima 

kasih. 

          Masih terdapat banyak pihak yang telah memberi dukungannya 

dalam studi ini tetapi  tidak sempat kami sebutkan satu persatu;  pada 

kesempatan ini kami ucapkan terima kasih teriring doa: Tuhan Yesus 

memberkati semua dalam pergumulan rumah tangga dan tugas perkerjaan,  

kiranya berlimpah dengan berkat-berkatNya.  

          Akhirnya penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki. Dalam tesis 

ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan yang ditemui. Karena itu 

segala kritik dan saran yang berguna dari berbagai pihak sangat kami 

harapkan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.  

 

 Salatiga, September, 2013. 

 

                                                                                  Penulis:  

 Olief. Kause  
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MOTTO 
 

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, 

 akan menuai dengan bersorak-sorai. 

 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih 

pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 

Mazmur 126 : 5 & 6 

 

 

Kukenang Almh. Yuliana  

Kupersembahkan untuk Isteri dan Anak-anakku tercinta. 
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ABSTRAKSI 
 

Gunung batu sebagai salah satu fenomena geografi di Timor oleh 

masyarakat Atoni memiliki nilai mistik-magis yang harus dihormati. Bila 

tidak maka akan mendatangkan musibah atau bencana  yang dipahaminya 

sebagai hukuman. Tradisi ini dipertegas dalam filosofi orang Atoni tentang 

alam. Bumi diidentifikasikan sesuai dengan struktur fital tubuh manusia. 

Yang mana batu ( fatu ) dipandangnya sebagai tulang yang memberi 

kekuatan.  

          Di desa Tunua terdapat batu Naetapan yang dikeramatkan oleh 

masyarakat sejak nenek moyang sebagai warisan sosial masyarakat. 

Fenomena ini memperlihatkan  bahwa prilaku keagamaan dan tatanan 

sosial masyarakat telah lama ada. Karena masyarakat telah memiliki 

kearifan lokal dalam memposisikan antara yang sakral dan mana yang 

profan. Durkheim tegaskan bahwa fakta sosial dan struktur kepercayaan 

masyarakat  telah dimiliki.  Fakta sosial yang Durkheim maksudkan di sini 

adalah struktur dan sistim sosial, norma budaya, dan sistem nilai 

masyarakat telah  dimiliki dan dapat berlaku pada diri inidividu sebagai 

sebuah paksaan eksternal; dan pada saat yang sama keberadaannya 

terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. 

          Masyarakat Tunua mengkeramatkan batu Naetapan untuk 

mengekspresikan rasa hormat dan cinta kepada roh-roh leluhur yang 

melindungi dan memberi pertolongan. Oleh karena dianggap sebagai 

tempat bertahtanya roh-roh para leluhur. Pertolongan  dapat dirasakan 

secara nyata dalam perlindungan dan rasa nyaman yang diberikan roh-roh 

leluhur melalui peran Meo dalam ritual Meo Pa’e saat hendak menuju ke 

medan perang. Orang Tunua menjadikan Naetapan sebagai benteng 

pertahanan yang memberi kekuatan, keberanian dan keperkasaan pada saat 

perang melawan musuh. Dalam fungsinya sebagai pemberi hidup, Ana’a 

Tobe dapat memainkan perannya secara efektif untuk menjadi perantara 

dan tali penghubung bagi masyarakat dengan Uis pah dalam proses 

perizinan untuk pengolahan hutan, tanah dan hasil alam lainnya. Mereka 

harus meminta persetujuan Uis Pah yang bertahta di Naetapan untuk 

berbagai kepentingan melalui ritual-ritual dan upacara-upacara seperti; 

ritual Meo Besi atau Meo Pa’e, ritual Ana’a Tobe dan ritual Pensuf Mu’it. 

Orang Tunua hidup dan mengenal ritus-ritus sebagai cara mereka 

mengekspresikan rasa hormat dan ketaatan mereka kepada roh-roh leluhur. 

Jadi orang Tunua tidak menyembah kepada batu Naetapan melainkan 

mereka menjadikannya sebagai tempat bertemu dengan kuasa-kuasa yang 

kepadanya mereka dapat menggantungkan harapan.  
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