
 
 

1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Ada keyakinan yang kuat dari Atoni meto
1
 bahwa setiap tempat dilindungi bahkan  

dihuni oleh seseorang atau sesuatu yang diakui memiliki kuasa tertentu. Kuasa dimaksud 

tidak dapat diindra oleh manusia namun dapat dialami. Yaitu suatu kekuatan yang berada 

di luar individu dan bersifat eksternal. Hal ini nyata dalam perilaku yang ditunjukan 

komunitas kehidupan bermasyarakat. Menurut Durkheim, pada umumnya hal itu terjadi 

melalui gejala kosmos secara alamiah dan berbagai kenyataan sosial yang memiliki nilai-

nilai, norma dan kesadaran kolektif dari suatu budaya tertentu
2
, diakui sebagai sesuatu 

yang keramat. Sehingga muncullah obyek-obyek yang dianggap  keramat oleh 

masyarakat.  

          Pengakuan akan adanya obyek-obyek keramat ini berkaitan erat dengan  

kepercayaan Atoni Meto. Oleh karena adanya kuasa di luar kemampuan mereka  maka 

kemudian  dipercayai dan disembahnya. Bahkan ada keyakinan bahwa nenek moyang 

mereka dapat hidup dan berkembang juga oleh karena adanya kuasa itu. Penyertaan dari 

                                                           
                         

1
   Secara hurufiah Atoni Meto artinya ‘Orang Kering’, yaitu sebutan masyarakat Atoni bagi mereka     

sebagai penghuni pulau Timor. Juga mengandung makna sebagai pulau Timor yang kering atau tandus 
yaitu struktur tanahnya yang berbatu-batu. 
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Dasar. New York: The Three Press, 1995. Hlm  17. Lihat juga Zainuddin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial 
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kuasa-kuasa di luar kemampuan mereka  itu akan membuat  semakin percaya diri dan 

memiliki kekuatan ekstra untuk mencapai kehidupan  harmonis yang diharapkan. 

          Masyarakat Atoni Meto hidup dan mengenal pemilik kuasa-kuasa itu  dalam tiga 

struktur kosmos  yaitu tingkat alam atas yang disebut Uis Neno ( Penguasa langit ) yang 

tak terhampiri. Tingkat kedua adalah Pah Nitu ( tempat para arwah) yang tidak kasat 

mata namun diakuinya ada. Dan Uis Pah ( Penguasa bumi ) atau Pah tuaf (tuan atau 

pemilik bumi)
3
. Uis Neno yang transendent dan  tidak dapat dikenal oleh manusia 

kemudian memanifestasikan diri melalui Uis Pah untuk dikenal. Uis Pah inilah yang 

hidup dan menguasai alam dan tinggal di pohon-pohon besar, batu-batu besar atau 

gunung batu, gunung, air, ular piton, benda-benda keramat, hewan-hewan tertentu dan 

lain-lain. Maka  terciptalah hubungan manusia dengan yang berkuasa atau yang disegani 

yaitu Sang Illahi. 

           Hubungan ini dapat terjadi oleh karena sifat dari pada „yang menguasai kosmos‟ 

itu sangat baik untuk mendatangkan rejeki atau keuntungan  bagi kehidupan manusia, 

tapi juga dalam bentuk kutuk guna menata ketertiban alam dan hidup manusia. Untuk 

mengharmonisasikan  hubungan ini maka dibuatlah mitos dan upacara-upacara ritual 

pada saat-saat tertentu dengan mempersembahkan korban sajian. Biasanya upacara-

upacara seperti ini dilaksanakan pada saat manusia itu merasa “terganggu” dan 

membutuhkan  campur tangan dari yang berkuasa itu. Hal ini dilakukan misalnya pada 

saat pembukaan lahan baru, persiapan bibit, tanam, pemeliharaan,  panen sampai 

penyimpanan, dan pemulihan kembali lahan untuk musim kerja/olah tahun berikutnya. 

                                                           
                     

3
  Welfrid Fini Ruku, Tragedi Menara Babel dalam Perspektif  Masyarakat” Atoni Meto,”di Timor, Tesis,  

Yogyakarta; Program Pasca-Sarjana Magister Theologi UKDW, 2003, hlm 22-24 …… 



 
 

3 
 

           Jadi masyarakat Atoni Meto percaya bahwa alam ini memiliki kuasa yang berada 

di luar kemampuan pemahaman atau jangkauan penalaran mereka. Mereka bisa 

memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi melalui prosedur “meminta” 

kepada yang menguasai yaitu Uis Pah. Apabila dalam pengelolaannya tidak 

mendatangkan keuntungan atau hasil panen yang memadai maka hal itu dipandang  

sebagai sesuatu yang menggangu alam dan tidak memuaskan para penguasa tersebut. Uis 

Pah inilah yang berkuasa mengatur  seluk-beluk kehidupan manusia. Kepercayaan inilah 

yang mengontrol masyarakat Atoni Meto untuk tidak bertindak semena-mena dalam 

memanfaatkan alam sebagai sumber daya.  

          Gunung batu sebagai salah satu fenomena geografi di Timor oleh Atoni Meto 

memiliki nilai mistik-magis yang harus dihormati. Bila tidak maka akan mendatangkan 

musibah atau bencana berupa longsor, angin kencang, kekeringan dll. Tradisi ini 

dipertegas dalam filosofi orang Timor tentang alam ( bumi ). Bumi diidentifikasikan 

sesuai dengan struktur fital tubuh manusia. Tanah ( Naijan ) dilihatnya sebagai daging, 

Batu ( fatu ) dipandangnya sebagai tulang,  Air ( oel ) adalah darah yang terus mengalir 

dalam tubuh dan Hutan adalah paru-paru ( Faf ) yaitu yang merakit dan menyatukan 

semua unsur ini
4
 

          Oleh karena itu masyarakat suku Atoni sangat menghargai batu atau gunung batu 

sebab terkait dengan kepercayaan  yaitu asal usul mereka yang biasanya di sebut dengan 

fatu kanaf ( Gunung batu keluarga ). Gunung batu keluarga itu dianggap keramat. Karena 

dari situlah nenek moyang mereka berasal. Bahkan ketika mati pun arwah dari setiap 
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keturunan dari kanaf-kanaf ( marga ) itu juga kembali dan berdiam di sana
5
 sekalipun 

dalam tanggungjawab mencari nafkah mereka harus tersebar. Tiap keluarga pasti 

memiliki fatu kanaf. Karena dari fatu kanaf itu mereka meyakini  kuasa yang menentukan 

baik buruk atau untung tentang   kehidupan orang-orang yang asal usulnya berhubungan 

dengan batu itu. Keyakinan ini mendorong mereka menyembah dan memelihara batu 

dimaksud turun-temurun.  

            Di desa Tunua terdapat batu Naetapan  yang dikeramatkan oleh masyarakat sejak 

nenek moyang. Namun dalam perkembangannya oleh pemerintah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan dengan alasan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat 

maka Naetapan diolah menjadi marmer. 

           Di Timor Tengah Selatan, Pemanfaatan sumber daya alam mulai dipacu 

khususnya dalam bidang pertambangan dan energi. Bekerja sama dengan investor dengan 

alasan peningkatan PAD demi kesejahteraan masyarakat. Potensi kekayaan alam berupa 

bahan galian A dan B (Mineral dan Logam) seperti nikel, emas, tembaga, timah dll 

tersebar di hampir seluruh Kabupaten, namun pengolahannya belum maksimal. Selain itu 

juga terdapat potensi pertambangan umum bahan galian C seperti Barit, Batu Gamping, 

Batu warna atau hias, Batu Sabah, Batu setengah permata, Marmer dan lain-lain
6
. Pada 

tahun 2000 datanglah PT Sumber Alam Marmer (SAM) di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan untuk penambangan marmer Naetapan di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara.  

           Oleh masyarakat desa Tunua, Naetapan adalah batu keramat. Sebagai tempat 

bertahtanya Uis Neno (Penguasa bumi-Tunua) dan merupakan Pah Tuaf (Tuan atau 

pemilik bumi-Tunua). Sejak nenek moyang, batu ini dipelihara dan disembah sebagai 

                                                           
                         

5
 Eben Nuban Timo, Pemberita Firman : Pencinta Budaya, Mendengar dan Melihat Karya Allah dalam 

Tradisi. Jakarta. BPK Gunung Mulia, 2005.39 
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pusat aktifitas yang menguasai bumi dan memberi perlindungan. Upacara-upacara ritus 

mempersembahkan korban mohon berkat dan perlindungan saat memulai kerja kebun 

sampai pemulihan kembali lahan dilakukan nenek moyang mereka di tempat ini. Bahkan 

ketika mereka telah menjadi Kristen pun batu ini sering dijadikan tempat berdoa. Ada 

keyakinan bahwa nenek moyang mereka dapat hidup dan berkembang oleh karena 

adanya kehendak dan penyertaan dari kuasa yang dimanifestasikan melalui batu ini
7
. 

Ketika mereka diperhadapkan dengan musibah gagal panen, penyakit atau gejala alam 

lain berupa longsor, atau angin mereka yakini itu sebagai kutuk dari Uis Pah. Upaya 

pemulihan musibah ini juga harus melalui upacara ritus guna meredakan amarah 

penguasa alam tersebut. Karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam alam harus seijin 

yang menguasai sebab batu ini berada di pusat bumi. 

           Pengakuan akan adanya tempat keramat seperti itu dilatarbelakangi oleh 

kepercayaan Atoni Meto yang berhubungan dengan asal usul keberadaan mereka. Oleh 

karena kepercayaan mereka yang begitu kuat terhadap alam dan kuasa-kuasa magis yang 

ada di dalamnya, maka ketika PT SAM melakukan pengolahan marmer batu Naetapan 

sebenarnya mengganggu kepribadian mereka yang selama ini membangun hubungan 

dengan kuasa yang mengatur di luar diri mereka. Pada akhirnya pengolahan marmer 

tersebut harus dihentikan. Tanggungjawab PT SAM yang harus diwujudkan sebagai 

imbalan terhadap masyarakat yang tidak direalisasikan itu dipandang sebagai sebuah 

musibah atau hukuman oleh karena kelalaian mereka menata hubungan harmonis dengan 

alam-batu Naetapan
8
. Untuk itu mereka harus kembali pulihkan hubungan ini karena 

                                                           
                       

7
  Yustus  Tanu, Mantan Kepala Desa I Tunua—Tokoh masyarakat Tunua, wawancara, ( Tunua,28 

Desember 2012).pukul  09.00-11.00. WITA. 
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  Yustus Tanu, Wawancara, Ibid. . 
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kelalaian menata alam sebagaimana yang telah terjadi sehingga musibah tidak 

berkepanjangan dan mereka terus dirugikan. Bagi mereka telah terjadi penyelewengan 

dalam menata alam sebagai sumber penghidupan sehingga perlu ditata kembali. Bahkan 

menurut Yorom Tefnay sebagai tokoh masyarakat, nenek moyang mereka telah memiliki 

kearifan lokal dalam tindakan pengkeramatan batu Naetapan sebagai upaya pemeliharaan 

lingkungan demi kelangsungan hidup masyarakat sampai kepada anak cucu
9
. Hal itu 

disebabkan karena batu Naetapan adalah batu keramat.  

          Menurut Durkheim, realitas sosial ini memperlihatkan bahwa perilaku keagaamaan 

dan tatanan sosial masyarakat jauh lebih dalam dan berpengaruh dari pada sekedar 

keinginan intelektual manusia untuk menata atau mengolah alam yang sangat berfariasi 

dengan mistik. Durkheim  menekankan begitu kuatnya pengaruh sistim sosial ketika 

masyarakat menyatakan bahwa hal-hal tertentu adalah bagian dari yang sakral 
10

. Karena 

masyarakat telah memiliki kearifan lokal dalam memposisikan antara yang sakral dan 

mana yang profan.  

            Di sini Durkheim dapat menolong kita untuk mengisi kekosongan yang dialami 

dalam kehidupan masyarakat. Karena bagi Durkheim kemanusiaan lahir dari kekuatan-

kekuatan alam sehingga ketika manusia berubah karena pengaruh-pengaruh luar berupa 

pendidikan dan tehnologi maka sistim sosial yang telah lama ada akan turut terganggu.  

           Sebab itulah, pada tahun 2007 masyarakat Tunua memutuskan menolak PT 

Sumber Alam Marmer yang menambang batu Naetapan. Lebih 400 warga masyarakat 

adat Mollo didukung Amanuban dan Amanatun berkumpul di bawah batu Naetapan  

                                                           
              

9
 Yoram Tefnay, Sekertaris desa Tunua, Tokoh masyarakat, Tunua, wawancara, ( Tunua, 27 April, 

2013. Pukul. 09.00-11.00. WITA. 
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memaksa perusahaan menghentikan tambang marmer tersebut. Sejak itu, mereka 

mengorganisir diri, dan bersatu menolak  tambang-tambang marmer lainnya di kawasan 

itu. Salah satu hasilnya rencana PT Teja Sekawan Surabaya  menghentikan penambangan 

kembali di Faut Lik dan Fatu Ob, Agustus 2007
11

. 

          Masyarakat tiga batu tungku (Mollo, Amanatun, dan Amanuban) bersatu 

melakukan upacara adat mengangkat sumpah adat berupa fanu
12

 di bawah batu Naetapan 

itu. Selajutnya melakukan demonstrasi untuk menekan Investor dan pemerintah guna  

menghentikan penambangan marmar tersebut. Upacara adat itu dilakukan dalam satu 

keyakinan bahwa penguasa batu Naetapan akan berpihak kepada mereka guna 

mengharmonisasikan hubungan dan kembali menata alam sebagaimana yang terjadi 

sebelumnya. Perjuangan masyarakat menolak penambangan marmer di batu Naetapan ini 

oleh karena beberapa alasan  yaitu; pertama, Mereka terkena dampak sosial karena lahan 

usaha mereka dikuasai oleh investor dan  PT SAM ingkar janji dalam memenuhi 

tanggungjawab, kedua;  Relasi dan sistim sosial serta kepercayaan masyarakat  terganggu 

karena hubungan  dengan alam terputus, ketiga;  terjadi dampak ekologi yang mana debit 

mata air dari dua sumber terdekat yang selama ini menghidupi masyarakat mengalami 

penurunan dan bahkan kering pada musim kemarau (sebelumnya tidak pernah terjadi).       

B .  Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latarbelakang di atas maka yang menjadi masalah pokok untuk dibahas 

dalam tesis ini adalah: Mengapa masyarakat mengkeramatkan batu Naetapan dan 

                                                           
          

11
 Henderik Sabneno, Kepala Desa Tunua ( 2008- 2013),Wawancara. Tunua.3 Januari.pukul 09.00-

10.00.WITA. 
                            

12
  Fanu adalah : Syair-syair perang, yaitu kata-kata dalam bentuk sayair  yang  mengandung kuasa 

magis untuk mencelakankan musuh. Dan menekan kekuatan musuh. Juga merupakan ikrar kesetiaan 
kepada leluhur. 
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dampaknya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu untuk memperdalam 

pemahaman tentang pokok penelitian ini   maka dijabarkan dalam pertanyaan pokok 

penting yaitu: 

 Mengapa masyarakat Tunua sejak nenek moyang mengkeramatkan batu Naetapan 

dan  dampak-dampaknya bagi mereka. 

C . Pembatasan Masalah 

Sejak nenek moyang batu Naetapan dikeramatkan oleh masyarakat desa Tunua. Batu 

Naetapan diyakini  memiliki kuasa mistik-magis, sehingga dipercayai sebagai tempat 

bertahtanya Uis Pah ( penguasa bumi )  sekiligus sebagai Pah Tuaf (Tuan atau pemilik 

bumi). Dalam tesis ini penulis membatasi diri pada ritus yang terkait dengan 

pengkeramatan batu Naetapan. Juga termasuk bagaimana masyarakat memaknai ritus-

ritus tersebut  sehingga menjadikan Naetapan sebagai batu Keramat. Untuk  memahami 

nilai-nilai positif yang terkandung dalam pengkeramatan batu Naetapan. Selanjutnya 

menelusuri akar penyebab mengapa masyarakat menolak penambangan marmer tersebut. 

Jadi Penulis tidak bermaksud menyelesaikan masalah penambangan marmer. Melainkan 

sebagai suatu kajian sosiologis untuk menelusuri hubungan masyarakat dengan alam  

dalam tanggungjawab pemeliharaan lingkungan. Selain itu juga akan berupaya 

menelusuri bentuk-bentuk pengkeramatan batu tersebut. 
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D .  Tujuan Penulisan  

Dari perumusan  masalah di atas, maka tujuan akhir dari penulisan ini adalah :  

 Mendeskripsikan  alasan   pengkeramatan batu Naetapan dan dampaknya bagi 

kehidupan masyarakat.  

 

E. Metode dan Lokasi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

 Metode adalah sebuah proses dan daya nalar dari peneliti untuk mencapai tujuan. 

Metode juga merupakan sebuah pola pendekatan yang dipakai untuk memahami suatu 

fakta sosial yang terjadi. Karena itu untuk mencapai tujuan tesis  ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan terhadap fenomena 

tertentu secara nyata untuk memahaminya sesuai dengan kondisi riil
13

 berdasarkan  

pokok permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan observasi  secara mendalam 

terhadap berbagai fakta dan selajutnya membuat  penelitian guna mendeskripsikan 

fenomena ini secara faktual dan akurat.  Demikian penulis bisa mendapat suatu gambaran 

yang jelas untuk diuraikan dan menjadi dasar analisis.  

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian tesis ini adalah desa Tunua, kecamatan Mollo Utara dan Pemda  

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Batu Naetapan tepatnya terletak di wilayah Desa 

Tunua, Mollo Utara. Kira-kira 35 Km arah Utara kota Soe. Alasan pemilihan lokasi desa 

                                                           
                            

13
 Norman  K. Densin dan  Y vonna  Lincoln,  The sage Handbook of Qualitative Research  1,  Edisi 

Ketiga (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm  xviii. 
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Tunua  oleh karena di sinilah terjadi fakta-fakta sosial yang menjadi pokok permasalahan 

untuk diteliti. Sedangkan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pihak yang 

bertanggungjawab terhadap fakta sosial penambangan marmer batu Naetapan.. Selain itu 

ada beberapa informen kunci (key Informen) yang tinggal di luar desa Tunua juga akan di 

pilih. 

              3. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

 Sebagai bahan referensi dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengumpulkan data 

melalui berbagai bacaan berupa buku-buku,  artikel, koran atau majalah yang telah di 

publikasikan tentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Bahan-

bahan ini kemudian digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisis 

sekaligus memperdalam dan memperluas dimensi berpikir penulis dalam memahami 

realitas sosial yang menjadi obyek penelitian atau yang terjadi di tengah masyarakat. 

b. Observasi. 

Pendekatan ini dimaksudkan bahwa penulis perlu terlibat secara langsung dan 

berpartisipasi untuk mengamati realitas sosial dan sistim kepercayaan  yang terjadi dalam 

masyarakat. Partisipasi aktif ini dimaksudkan agar membangun relasi yang baik dengan 

masyarakat sehingga dapat mencegah manipulasi data yang diambil tetapi juga 

mempermudah proses penelitian. 
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c. Wawancara 

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya penulis akan melakukan 

wawancara mendalam dan terbuka terhadap informen yang telah ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan rasional. Informen yang dipilih adalah paling tidak turut terlibat atau 

pernah mengalami apa yang menjadi obyek penelitian.  

          Karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terbuka terhadap tokoh 

adat, tokoh masyarakat, Aparat pemerintah dan tokoh agama baik yang terdapat di dalam 

wilayah desa Tunua maupun yang ada di luar desa. Selain itu juga terdapat  informen 

kunci (key informen) yang dianggap berkualitas dan berkompoten untuk diwawancarai 

dalam penelitian ini. Jadi informen dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive ( 

berdasarkan pertimbangan peneliti)
14

 . 

 

d. Analisa Data 

Setelah semua data penelitian itu terkumpul penulis akan melakukan analisis dengan cara 

deskriptif kualitatif guna mencari tahu pemahaman dari responden terhadap 

permasalahan yang diteliti. Selain itu pula peneliti akan berusaha mencermati perubahan 

kondisi pada realitas sosial serta sistim kepercayaan masyarakat yang dikaji. Semua hasil 

temuan, tulisan, prilaku, ucapan atau percakapan dan observasi dari obyek penelitian 

akan dianalisis untuk proses penyelesaian penulisan.  

                 

 

                                                           
                           

14
  Imam  Suprayogo, Metode Penelitian Sosial-Agama,( Bandung, PT Remaja. Rosdakarya. 2003. 

Hal. 133 
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              F.  Urgensi  Penelitian 

 Masyarakat desa Tunua merupakan bagian dari Atoni meto. Mereka  hidup dan mengenal 

budaya sebagai sebuah pengalaman yang unik. Budaya mereka dapat terbaca dalam 

berbagai konsep hidup, baik itu terkait konsep keselamatan, kepercayaan dan struktur 

sosial masyarakat yang memiliki nilai-nilai. Sebab itu, kepentingan dari penelitian ini 

adalah untuk memperkenalkan budaya masyarakat Atoni Meto, khususnya masyarakat 

desa Tunua tentang ritus-ritus kepercayaannya bersama dengan sistim sosial masyarakat 

yang terkait, serta upaya mempertahankannya. Menurut Emille Durkheim, dalam 

masyarakat primitif sekalipun, ia telah terbangun dari sistim sosial dan nilai masyarakat 

yang dimiliki untuk dipertahankan juga mencakup kepercayaan-kepercayaannya
15

 .  

          Karena itu upaya memahami keteraturan sistim sosial masyarakat berarti mau 

mengetahui apa “yang mempersatukan” masyarakat itu. Masyarakat Desa Tunua telah 

memiliki keteraturan sistim dan norma-norma yang telah terbangun sebab itu penulisan 

ini juga dimaksudkan  untuk mencari tahu keteraturan sistim yang ada dalam masyarakat 

serta alasan yang membuat mereka tetap berada dalam sistim tersebut.  

          Dengan demikian akan memberi  sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat di 

desa Tunua dalam upaya mempertahankan sistim sosial serta membangun relasi dengan 

alam dan upaya pemeliharaan ekologi  secara bertanggungjawab. 

          Selain itu pula tulisan ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak pengambil 

kebijakan (Pemerintah) dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tetap menjaga relasi 

dan sistim sosial masyarakat serta turut bertanggungjawab dalam pemeliharaan alam 

                                                           
              

15
 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasisk dan Modern, Jilid.1. Di Indonesiakan oleh Robert M. 

Z. Lawang. ( Jakarta. PT. Gramedia. 1988). Hal. 165. 
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sebab  masyarakat sejak lama telah memiliki kearifan lokal dalam memelihara 

keutuhannya.  

G. Penjelasan  Konsep   

Sejak nenek moyang masyarakat suku Atoni Meto sangat menghormati batu asal usul 

marga atau suku. Karena kepercayaan mereka bahwa Allah atau Uis Neno (penguasa 

bumi) bertahta di tiap gunung batu, sebagai Allah yang tidak di kenal
16

. Menurut Nuban 

Timo, Allah yang transendent- yang tidak dikenal itu memilih berada di gunung batu 

untuk memperkenalkan diri kepada mereka sebagai penguasa yang  melindungi. Sebab 

itu, setiap marga atau keluarga memiliki batu sembahan yang disebut fatu kanaf  (gunung 

batu keluarga) sebagai upaya mendekatkan diri kepada yang berkuasa.  

          Menurut C. Barth,  dalam kepercayaan Israel kuno Allah yang transendent memilih 

Yerusalem yang disebut bukit Sion untuk membangun hubungan cintaNya dengan umat 

Israel. Ia berkata: 

”Allah memilih Yerusalem sebagai gunung milikNya, tempat kehadiranNya dan 

pusat kerajaanNya diatas muka bumi, sekedar untuk memberikan umatNya suatu 

dasar teguh dan tempat pelindungan yang mantap. Allah mengangkat hambaNya 

Daud dan para raja lainnya di Sion, sekedar untuk menjadikan kota itu suatu 

teladan bagi umat yang bermasyarakat secara merdeka, adil, bijaksana dan 

rukun. Allah berkenan menerima Bait suci di Sion sebagai tempat kehadiranNya 

yang khusus, sekedar untuk sembahan tunggal bagi umatNya di sana, dan untuk 

menguduskan umat itu sebagai jemaah yang berbakti kepadaNya. Allah 

menghukum Yerusalem yang memberontak kepadaNya, sekedar untuk 

                                                           
                             

16
  Eben Nuban Timo, Ibid. Hal 45. 
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memperbaharui kota itu, sehingga menjadi induk umatNya yang baru, terkumpul 

dari antara Israel dan bangsa-bangsa lainnya, di dalam dunia yang baru
17

 

 Jadi Yerusalem yang di sebut” bukit sion” menjadi tempat Allah Israel itu berdiam dalam 

kepercayaan Israel makanya menjadi tempat yang sangat penting dan dihormati. 

Pemilihan Yerusalem sebagai “kota suci” tempat kediamanNya menunjukkan adanya 

hubungan cinta mesraNya dengan Israel. Relasi Allah dengan Israel yang telah terbangun 

ini telah membentuk struktur sosial masyarakat Israel kuno untuk membangun 

kepercayaannya. Jadi pemilihan Sion merupakan pokok dan dasar kepercayaan Israel.  

           Dari dua pandangan  di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat suku Atoni 

maupun masyarakat Israel kuno sama-sama memiliki sistim  sosial masyarakat yang dari 

padanya sistim kepercayaannya dibangun. Menurut Durkheim, agama atau kepercayaan 

muncul dan  timbul dari sistim  sosial masyarakat primitif yang telah ada. Karena hal itu 

sesuai dengan  kebutuhan yang berakar mendalam di dalam sifat manusia
18

. 

           Masyarakat desa Tunua yang telah hidup memiliki sifat-sifat dasar itu, berupaya 

mengembangkan diri dalam keagamaannya dengan mengkeramatkan batu Naetapan serta 

menjadikannya sebagai suatu fakta sosial yang telah mengikat kekerabatan mereka turun-

temurun. Tesis ini akan menelusuri alasan pengkeramatan batu Naetapan dan dampaknya 

bagi kehidupan masyarakat. 

 

 

                                                           
                             

17
  DR. Chr.  Barth, Theologi  Perjanjian  Lama, Jilid  3. Jakarta. PT Gunung Mulia, 2009. Hal. 4 

                             
18

  Anthony Giddens,  Kapitalisme dan Teori Sosial  Modern,  Suatu Analisis karya-tulis Marx, 
Durkheim dan Max Weber,  Jakarta. Universitas   Indonesia (UI-Press).  1986. Hal . 87.  
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H. Sistimatika  Penulisan  

 Pokok ini sangat penting oleh karena akan menjadi acuan bagi penulis sehingga terarah 

dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu  akan diselesaikan dalam lima langkah bab 

penulisan yaitu; 

 Bab I.  Terdiri dari Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan       

masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode dan lokasi penelitian, urgensi 

penelitian, penjelasan konsep  dan sistimatika penulisan. 

 Bab II. Kerangka teoritis yaitu fakta  sosial dan struktur kepercayaan dalam pandangan 

Emille Durkheim;  meliputi pengantar, latarbelakang pemikiran, fakta sosial dan struktur 

kepercayaan tentang fakta sosial dalam masyarakat, solidaritas sosial,  masyarakat dan 

agama, arti sakral dan profan, agama sebagai simbol, serta tanggapan dan kritik atas 

kekurangan teori sosial Durkheim. Selain itu juga hubungan antara yang sakral dan 

ekologi  akan melengkapi kerangka teori sebagai upaya memahami pemikiran masyarakat 

desa Tunua dalam fakta sosial dan struktur kepercayaan  yang telah ada turun temurun . 

Bab III. Memahami batu Naetapan  sebagai  realitas sosial dan sistim kepercayaan dalam 

masyarakat desa Tunua. Yaitu gambaran umum tentang sejarah terbentuknya desa Tunua, 

letak geografis dan topografis, keadaan sosial masyarakat, Struktur kehidupan 

masyarakat, agama dan kepercayaan masyarakat. Selain itu upaya memahami 

pengkeramatan batu Naetapan yang terdiri dari sejarah pengkeramatan, bentuk-bentuk 

pengkeramatan, dampak-dampak pengkeramatan dan cirri-ciri pengkeramatan. Semuanya 

merupakan  hasil penelitian lapangan tentang ritus-ritus pengkramatan batu Naetapan dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta dampaknya bagi masyarakat.  
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Bab IV. Pengkeramatan batu Naetapan sebagai fakta sosial dan dampaknya bagi 

masyarakat. Alasan pengkeramatan batu Naetapan dan dampak-dampaknya. Kajian 

makna  metafora Allah sebagai gunung batu keselamatan dalam budaya  masyarakat 

Atoni Meto yaitu sebuah refleksi dan analisis terhadap pengkeramatan batu  Naetapan 

serta dampaknya bagi masyarakat  dengan menggunakan teori sosial Emile Durkheim. 

Juga pandangan masyarakat Atoni tentang pemanfaatan  alam serta tanggungjawab 

pemeliharaan ekologi. 

Bab V. Penutup yaitu kesimpulan dan Rekomendasi. 

  

                                                  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


