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                                                                       BAB III 

MEMAHAMI   BATU NAETAPAN  SEBAGAI  FAKTA  SOSIAL  

DAN  SISTIM  KEPERCAYAAN  DALAM MASYARAKAT 

 

Telah dijelaskan pada bab II  bahwa Pengkeramatan  batu Naetapan oleh masyarakat desa 

Tunua dianggap penting oleh karena merupakan sebuah fakta sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. Melalui pengkeramatan batu Naetapan,  masyarakat  membuat  ritus-ritus 

penyembahan untuk menghargai alam dan binatang peliharaan serta  menciptakan mitos-

mitos guna  mencapai tujuan kehidupan yang harmonis. Guna mencapai kehormonisan 

dalam tujuan hidup tersebut dilakukanlah upacara-upacara guna memperkokoh dan 

memperkuat keyakinan mereka tentang realitas  sosial yang telah ada.   

          Untuk memahami pengkeramatan batu Naetapan sebagai suatu fakta  sosial dalam 

masyarakat desa Tunua, pertama-tama penulis akan menjelaskan letak geografis dan 

gambaran umum kehidupan serta keadaan sosial masyarakat desa Tunua. Selain itu juga 

sejarah pengkeramatan batu Naetapan dan bentuk-bentuknya akan dibahas sebagai upaya 

memperdalam pemahaman kita  tentang realitas sosial masyarakat tersebut. Tindakan 

pengkeramatan  terhadap batu Naetapan oleh masyarakat Tunua telah terjadi secara 

turun-temurun dengan berbagai bentuk melalui ritus atau upacara yang dilakukan 

masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap roh-roh leluhur. Hal ini berarti bahwa 

pengkeramatan batu Naetapan adalah warisan sosial masyarakat yang diterima dan 

dipelihara sebagai suatu realitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat.  



 
 

48 
 

            Pada bagian ini penulis akan lebih cenderung menggunakan istilah “realitas 

sosial” sebagai suatu kenyataan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. 

Realitas sosial merupakan  terjemahan dari “fakta sosial” sebagaimana dimaksudkan oleh 

Durkheim
79

. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan fakta sosial adalah 

bukan sesuatu yang tampak seperti itu saja, melainkan motif-motif atau dorongan sosial 

yang menimbulkan sesuatu itu terjadi di dalam realitas sosial,  dan kemudian harus dapat 

dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial yang lain.  

            Dalam memahami realitas sosial yang ada perlu dijelaskan motif atau dorongan 

sosial yang melatar-belakangi suatu fakta sosial yang telah hidup dan berkembang. Oleh 

karena fakta   sosial itu selalu tumbuh dari dan dalam suatu masyarakat maka, 

latarbelakang kehidupan masyarakat itu perlu ditelusuri. 

A.   GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TUNUA 

1. Sejarah Terbentuknya Desa Tunua 

Ada baiknya untuk menggambarkan secara garis besar sejarah terbentuknya desa Tunua 

yang menjadi dasar fakta sosial dalam masyarakat. Dahulu kala  wilayah  desa Tunua 

adalah  padang rumput yang luas. Tentang penduduk kebanyakan mereka  adalah 

pendatang yang berasal dari Lil‟ana kefetoran Nunbena ( sekitar 20 Km). Tunua 

merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten  

Timor Tengah Selatan, dulu bekas Kerajaan Mollo yang dipimpin oleh To Oematan. To 

Oematan  juga dikenal dengan nama To Lukemtasa. Sebelum itu To Lukemtasa bersama- 

                                                           
           

79
 “Realitas sosial” adalah suatu kenyataan yang memperlihatkan sifat-sifat yang muncul dan  tidak 

dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan gejala sosial  yang lebih rendah tingkatannya  dan karena itu 
Durkheim mempelajari  pentingnya untuk mengakui bahwa ada tingkatan-tingkatan  kenyataan atau 
realitas sosial yang berbeda bahwa  realitas sosial ada pada tingkatanya sendiri yang berbeda dari 
tingkatan individu.( Doyle Paul Johnson, Teori sosiaologi Klasik dan Modern, diIdonesiakan oleh Robert M. 
Z. Lawang, Gramedia. Jakarta. Hal. 168.) 
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sama dengan Usif (raja) Nunbena  yaitu  Bait Oematan   atau  Bait  Kaunan   berikrar 

setia kepada Ratu Welhelmina pada 19 April 1907 di Kapan
80

. Tidak lama sesudah itu 

tepatnya  pada tahun 1908 terbentuklah kerajaan Mollo yang berpusat di Kapan.  

           Pada masa pemerintahan raja Mollo  yang dipimpin To Oematan, Tunua hanya 

merupakan sebuah kampung kecil  bernama “Kuan Eno”  dalam dialek bahasa 

Indonesianya disebut “Pintu Masuk Kampung” atau juga “Pintu Keluar Kampung” yang 

dipimpin oleh seorang Tamukung Besar bernama Yonas Tanu. Ia didampingi oleh tiga  

orang Tamukung Kecil yaitu Yermias Sabneno, Taef Uky dan Feuk Nahas. Ketiganya 

diangkat dari unsur Meo (Panglima perang)
81

. 

          Berdasarkan Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah 

Tingkat I dan II maka, pada tahun 1969 terbentuklah sebuah desa gaya baru yang disebut 

dengan nama desa TUNUA. Pada awal pemerintahan desa ini dipimpin oleh  Yustus 

Tanu sejak tahun 1970-1998, Kemudian pada tahun 1998-2010  Maher S G B Tanu 

terpilih menggantikan ayahnya menjadi kepala desa.  Dan tahun 2010 sampai sekarang 

dipimpin oleh Hendrik Sabneno
82

. 

          Nama desa Tunua diambil dari “dua batu besar”  berbentuk tungku yang terdapat di 

wilayah desa ini serta “dua batu kecil” yang masing-masing disebut Tunfin ( Tunaf Nua : 

Dua Tungku) yang merupakan sejarah desa Tunua ini.  Dua pasangan batu ( dua yang 

besar dan dua yang kecil)  tersebut secara simbolik menjadi sumber inspirasi bagi tokoh 

masyarakat desa Tunua untuk memberi nama kepada desa tersebut
83

. 

                                                           
          

80
 http//: www.ttskab.go.id; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Timor Tengah Selatan ( Lamp. Perda. Kab. TTS. No 46 tahun 2009. Tanggal 12 Desember 2009), diunduh 
pada tanggal 10 Juni 2013 pukul 14.35 WIB. 
          

81
 Yoram Tefnay, ( Sekertaris Desa), Wawancara Tunua, 6 Mei 2013, pukul 09.00-10.30 WITA. 

          
82

 Ibid. 
          

83
 Hendrik Sabneno, (Kepala Desa), Wawancara, Tunua 28 April 2013, pukul  11.00- 12.30.WITA 

http://www.ttskab.go.id/
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          Batu Naetapan adalah salah satu dari dua  batu tungku yang terdapat di  wilayah 

desa Tunua. Batu ini menjadi lambang kekuatan dan benteng pertahanan bagi masyarakat 

terhadap serangan musuh dari berbagai penjuru. Naetapan menjadi penjaga pintu untuk 

memberi rasa nyaman bagi masyarakat.  Sedangkan pucuk batu yang lain  disebut Tunua 

adalah tempat masyarakat melakukan ritus upacara penyembahan keagamaan dan tempat 

mereka  mempersembahkan korban-korban bakaran
84

. 

 

 

2. Letak Geografis dan Topografi 

Desa Tunua adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, 

kecamatan Mollo Utara. Secara geografis desa ini memiliki luas wilayah  1800 Ha 

dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut
85

: 

 Bagian Timur berbatasan dengan desa Bijaepunu 

 Bagian Barat  berbatasan dengan desa Leloboko 

 Bagian Utara berbatasan  dengan desa Tutem 

 Bagian Selatan berbatasan dengan desa Ajaobaki. 

          Kondisi orbitasi atau hubungan keluar dalam jarak tempuh ke kota kecamatan 7 

km, ke kota Kabupaten 35 km dan ke kota propinsi 137 km.  Desa Tunua masih memiliki 

jalan-jalan yang belum diaspal. Jalan menuju ke desa Tunua masih tergolong sangat sulit 

dan naik-turun gunung berliku-liku sehingga sulit untuk dapat menjangkau desa Tunua 

dalam waktu yang singkat. Jarak tempu     dan kondisi jalan ke desa Tunua  sebagaimana 

                                                           
          

84
 Ibid. 

          
85

 Yoram Tefnay, Ibid. 
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digambarkan di atas menyebabkan desa Tunua sebagai salah satu desa terpencil di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tunua memiliki jumlah penduduk sebayak 1763 

orang, terdiri dari Laki-laki 862, perempuan 901 dengan jumlah kepala keluarga sebayak 

451 KK dan tingkat kepadatan penduduk 107 orang/ Km
86

. 

           Kondisi alam atau topografinya bervariasi terdiri dari pegunungan, bukit, dataran, 

lembah, hutan lebat dan sungai. Iklim yang ada di daerah ini, curah hujannya lebih 

banyak dari pada musim panas. Biasanya hujan sudah mulai turun pada bulan November 

dan berakhir bulan Juni. Sehingga bulan panas hanya terjadi pada Juli sampai bulan 

Oktober
87

 Dengan kondisi alam seperti ini kebanyakan penduduk mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani ladang atau berkebun. Mereka bercocok tanam dengan 

menggunakan pola perladangan tradisional tebas-bakar atau sistim berpindah-pindah
88

.  

          Air bersumber  dari lereng gunung dan dari dalam batu (seperti gunung). 

Kebanyakan sumber air adalah di atas permukaan tanah sehingga bila digali sumber mata 

airnya akan hilang. Sumber air yang ada cukup dirawat untuk kebutuhan masyarakat. 

Sekitar tahun 1990-an ada kerjasama dengan  LSM Alfa  Omega (di bawah naugan 

GMIT) untuk perpipaan dan pembuatan bak-bak tampungan air yang dekat dengan 

pemukiman masyarakat. Namun, bak-bak tampungan tersebut sekarang tidak dapat 

berfungsi  dengan baik oleh karena pengetahuan masyarakat tentang perawatan perpipaan 

masih sangat kurang sehingga masyarakat masih menggunakan sumber-sumber air yang 

ada sekalipun jauh dari pemukiman penduduk. Untuk menjaga kelestarian alam dan 

                                                           
          

86
 Ibid. Data Administrasi Kantor Desa Tunua tahun 2013. 

          
87

 Hendrik Sabneno, Ibid. -Jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan di Kabupaten TTS sangat 
berbeda  dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat desa Tunua. Secara umum di TTS curah hujan 
terjadi pada bulan November-Maret dengan dengan rata-rata hujan berkisar 75 hari / tahun. (Pemerintah 
Kab.TTS. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal. 8.). 
          

88
 Hendrik Sabneno, Ibid. 
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lingkungan termasuk sumber-sumber air yang ada bagi kebutuhan masyarakat baik 

pertanian maupun kebutuhan  air bersih, mereka memiliki hukum adat yang disebut Kio 

(Larangan penebangan hutan secara sembarangan) sehingga hutan dan air serta alam 

tetap terpelihara  turun- temurun
89

. 

 

3. Keadaan Sosial Masyarakat Tunua. 

 

Pada umumnya masyarakat desa Tunua masih tergolong sebagai masyarakat pedesaan 

yang hidup sederhana  di mana rasa persaudaraan serta kekeluargaan tetap terpelihara 

dari dahulu kala hingga sekarang. Hal itu nampak dalam sikap saling menghargai dan 

menghormati dalam komunitas mereka. Sikap solidaritas masyarakat masih sangat tinggi, 

ketika  membuka ladang baru adalah kesempatan untuk bergotong royong menyelesaikan 

pekerjaan secara bersama-sama.  Ketika kaum kerabat mengalami duka maka tetangga 

dekatlah yang bertanggungjawab untuk urusan “dapur” dan persiapan penguburan hingga 

tuntas, hal ini terlihat jelas dari apa yang dikatakan oleh tokoh adat Sem Balan 

sebagaimana terkutip di bawah ini
90

: 

          “Kami di sini (Tunua) sudah mengaturnya secara adat sehingga masyarakat  

mengetahui tanggungjawab dalam kehidupan bersama, jadi tidak perlu tunggu 

ada komando (dibaca=perintah) lagi untuk membantu orang lain yang sementara 

mengalami duka” 

 

                                                           
           

89
 Yustus  Tanu, Tokoh Adat , ( Mantan Desa I ) , Wawancara. Tunua, 7 Mei 2013, Jam 09.00- 11.00. 

WITA 
           

90
 Sem   Balan, Tokoh Adat , Wawancara, Tunua, 3 Mei  2013. Jam 16.30-17.20 WITA 
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Peran tokoh adat masih sangat tinggi untuk mengatur dan menata kehidupan sosial 

masyarakat. Nampak dalam kehidupan bersama  mereka  saling membantu dan 

menghindari sikap individualis. 

          Dalam hal bercocok tanam mereka masih menggunakan pola perladangan 

tradisional yaitu sistim berpindah-pindah. Namun tanggungjawab terhadap alam dan 

lingkungan tetap ada. Daerah-daerah tertentu seperti  di sekitar mata air atau daerah 

rawan longsor dikenakan larangan adat agar tidak boleh diolah tanpa ijin dari tokoh 

masyarakat. Apabila membuka hutan baru juga ada aturan penebangan pohon sebagai 

upaya pelestarian pohon sehingga tidak punah, kata Sefnat Sabneno
91

: 

           

         “Kalau mau olah hutan baru tidak boleh tebang semua pohon, harus ada pohon 

yang dibiarkan sebagai pelindung di kala panas terik. Sebenarnya terkandung  

maksud supaya ketika musim hujan tiba pohon itu akan terus tumbuh dan 

berbuah. Buahnya kembali jatuh ke tanah untuk tumbuh menggantikan pohon-

pohon yang telah ditebang” 

 

Aturan dan hukum adat diatur  bersama untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan 

alam demi kelangsungan hidup secara utuh. Menurut Sabneno,  manusia dan alam  tidak 

dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi sehingga  perlu ditata sedemikian 

agar tidak punah tapi kelangsungannya terjaga turun-temurun. 

          Kebutuhan masyarakat Tunua terpenuhi dengan usaha pertanian berupa tanaman  

jagung, kacang-kacangan, bawang, jeruk, kopi, berbagai jenis pisang  dan sayur-sayuran. 

Selain usaha pertanian, juga perternakan berupa sapi, babi, kambing dan ayam sehingga 

mereka cocok disebut petani-peternak. Karena itu masyarakat menyiapkan lokasi khusus 

                                                           
          

91
 Sefnat  Sabneno, Tokoh Adat, Wawancara, Tunua, 4 Mei 2013, Jam  11.00-12.00. WITA 
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untuk   daerah peternakan hewan peliharaan yaitu di sekitar batu Naetapan. Dulu lokasi 

Naetapan disebut O’af (kandang) yaitu setiap keluarga yang memiliki hewan peliharaan  

membuat kandang guna mengamankan hewan peliharaan mereka. Setiap tahun setelah 

panen hasil kebun mereka wajib melakukan upacara pendinginan binatang yang disebut 

Pensuf muit  atau hainik muit dalam suatu keyakinan bahwa binatang juga merupakan 

bagian dari hasil usaha  yang menghidupi masyarakat selain pertanian
92

. Inti dari 

pelaksanaan upacara pendinginan ini adalah memohon kuasa kepada „yang memiliki‟ 

guna memelihara ternak sehingga bertumbuh gemuk dan tambun serta berkembang biak 

dan terhindar dari pengakit. Biasanya upacara ini dilakukan dalam  suasana sorak-sorai- 

penuh kegembiraan dengan suatu harapan bahwa hewan piliharaan mereka akan turus 

berkembang biak
93

.  

          Dalam bidang pendidikan, masyarakat Tunua masih kurang memadai baik dalam 

fasilitas maupun semangat. Hal ini terbukti dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang 

hanya terdiri dari satu buah Sekolah Dasar (GMIT ) . Sedangkan untuk SLTP atau SLTA 

mereka harus menempuh jarak belasan KM sampai ke Kapan atau Fatumnasi.  Ada juga 

yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke kota Kabupaten- Soe  atau keluar 

kampung, namun hanya bagi orang tua yang mampu dalam bidang ekonomi dan memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Hal 

inilah yang menyulut semangat masyarakat untuk melanjutkan studi ke  jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Dari data desa tahun 2012 tingkat pendidikan masyarakat 

desa Tunua adalah : Tamat SD 768 orang, Tamat SLTP 427 orang, Tamat SLTA 277 

orang,  sedang Perguruan Tinggi belum ada. Kalaupun ada mereka memilih untuk tidak 

                                                           
          

92
 Ibid. 

           
93

 Ibid. 
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kembali mengabdi di desa tapi mencari pekerjaan di luar desa
94

. Dari rata-rata lulusan 

Sekolah Dasar setiap tahun di Tunua terdapat 3-4 orang anak yang tidak dapat 

melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTP. Untuk itu pada tahun ajaran 2013 ini telah 

dibuka sebuah SLTP Negeri di Tunua dengan nama  SLTP Negeri Naetapan yang 

berlokasi di sekitar batu Naetapan. Dengan kehadiran SLTPN  Naetapan menjadi tanda 

sejarah bahwa batu boleh hilang tapi nilai sejarah akan tetap ada
95

 

         Berdasar pada  observasi, penulis melihat bahwa ada beberapa faktor penghambat 

dalam bidang  pendidikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat berkurang 

yaitu selain jarak, wawasan berpikir masyarakat yang masih sempit, kondisi ekonomi 

yang tidak memadai, juga kesadaran berpendidikan tinggi masih kurang. Ketika penulis 

melakukan konfirmasi dengan bapak Thimotius Tanesib ia berkata: 

          “Sekolah itu penting kalau mau mencari kerja di luar desa atau mau jadi 

pegawai di kota. Tapi kalau tidak cukup tau baca- tulis untuk tidak mudah ditipu 

orang, sehingga bekerja di sini dan cari makan sendiri. Tanah memberi hasil 

untuk menafkahi asal kita rajin
96

”. 

  

 Filosofi seperti  ini ternyata banyak mempengaruhi masyarakat sehingga ketika tamat 

Sekolah Dasar   ada yang memilih  tidak melanjutkan pendidikan. Kalau pun terpaksa, 

mereka putus sekolah sehingga kembali ke desa.  Tapi ada juga makna positif dari 

pandangan Bapak Thimotius   bahwa alam atau tanah memiliki peran yang sangat penting 

bagi masyarakat jika di olah secara baik dan bertanggungjawab.  

            Untuk bidang kesehatan, desa Tunua hanya terdapat balai pengobatan atau 

POSKESDES (Pos Kesehatan Desa) yang dilayani oleh petugas medis dari Puskesmas di 

Kecamatan satu kali dalam seminggu, sehingga apabila ada warga yang sakit mereka 

                                                           
           

94
 Yoram Tefnay. Ibid 

                           
95

  Henderikh Sabneno, Ibid. 
           

96
  Thimotius  Tanesib, Tokoh adat , Wawancara, Tunua. 2 Mei 2013 pukul 08.oo-09.00 WITA 
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harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapat pengobatan ke Puskesmas 

Kapan. Oleh karena kurangnya  ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis 

seperti ini masyarakat kadang memilih mengunakan obat-obatan  tradisional. Kalaupun 

sakit bertambah parah mereka langsung ke rumah Sakit  Umum Daerah di  Soe. Mereka 

juga memliki kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) namun jarang 

digunakan.  

            Pola pemukiman masyarakat ditata berdasarkan struktur tanah yang ada. Dulu 

masyarakat tinggal di perkampungan-perkampungan berdasarkan klein (marga) sesuai 

dengan kebutuhan daerah pertanian dan peternakan (untuk ketersediaan pakan bagi 

hewan peliharaan). Tiap Amaf
97

  memilih tempat tinggalnya sesuai dengan kebutuhan 

klein atau marga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya mereka memilih tempat 

yang luas dan subur  di sekitar sumber air. Namun sekitar tahun 1970-an masyarakat 

diwajibkan tinggal di pinggir jalan raya guna memudahkan akses pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat desa.  Juga untuk memisahkan pemukiman penduduk dari daerah 

peternakan. Untuk itu setiap desa dibuat pagar keliling yang disebut bendar. Dengan cara 

tersebut sekaligus wilayah pertanian dan peternakan dipisahkan sehingga dapat 

memudahkan masyarakat untuk berkebun atau bercocok tanam. Mereka tidak perlu 

menghabiskan waktu kerja dengan membuat pagar kebun oleh karena bendar (pagar 

keliling desa yang dibuat bersama) telah ada
98

.   

          Pembangunan rumah tinggal terdiri dari dua tipe yaitu rumah sehat yang disebut 

Ume tua’(dibaca=rumah tinggal) atau Ume naek (rumah besar) dan Ume Kbubu’( rumah 

                                                           
        

97
 Amaf artinya tokoh adat yang berperan sebagai perantara untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Biasanya juga terkait dengan klein atau marga masing-masing. Dalam struktur 
masyarakat juga disebut Mafefa atau jurubicara raja. 

                       
98

 Yustus  Tanu, wawancara. Ibid.  
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bulat). Ume kbubu’ ini berbentuk bulat dan hanya memiliki satu pintu setinggi 1,5 m 

sehingga setiap orang yang masuk ke rumah ini harus membungkuk atau menundukkan 

kepala tanda merendahkan diri dan tanda hormat kepada hasil panen yang terdapat di 

loteng. Ume kbubu’ ini sekaligus  berfungsi sebagai dapur dan tempat penyimpanan 

makanan atau hasil panen.   Pada saat tertentu ume kbubu juga  dapat digunakan sebagai 

tempat keluarga berlindung seperti saat keadaan cuaca  dingin atau saat ibu melahirkan 

selama 40 malam sebelum diupacarakan
99

. Hampir semua  aktivitas rumah tangga dan 

keluarga dapat terjadi di Ume Kbubu’.  Ume kbubu’ adalah rumah tinggal keluarga yaitu 

hanya orang-orang yang memiliki pertalian darah yang bebas masuk keluar ume kbubu
100

. 

Ume Tua‟ atau Ume naek hanya digunakan untuk menyambut tamu dan aktivitas lain 

yang berhubungan dengan hal-hal umum.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 1 : Ume Kbubu’                                       Gambar 2 : Ume Tua’ 

                                                           
          

99
  Upacara ini biasanya disebut juga  Upacara  napoitan li ana (kasi keluar anak) Maksudnya adalah   

agar anak tersebut dapat membangun relasi dengan dunia luar karena dianggap telah memiliki  
‘kehidupan’  sehingga dapat bertahan terhadap berbagai angin jahat. (Sem Balan, Wawancara. Ibid.) 
          

100
  Bandingkan pendapat yang disampaikan E. I Nuban Timo, dalam bukunya  Pemberita Firman ,         

Pencinta Budaya..Ibid. Hal. 63. 
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          Selain itu setiap marga (Klan) memiliki Lopo atau tempat pertemuan yaitu rumah 

yang di atap setengah  terbuka untuk dijadikan tempat pertemuan dan berkumpul bagi 

seluruh klan dalam membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan marga atau klan 

tersebut. Lopo tersebut memiliki empat tiang penyangga. Pertemuan ini  biasanya 

dipimpin oleh Amaf  (Tokoh Adat). Di sini keputusan-keputusan tentang  hubungan  

sosial dibicarakan dan ditetapkan. Keputusan-keputusan tersebut bersifat mengikat 

kelompok atau klan
101

. Bahkan Lopo ini juga menjadi tempat bertemu bagi pasangan 

muda mudi yang jatuh cinta untuk membicarakan hubungan mereka
102

. Mereka juga 

memiliki ume le’u  (Rumah obat=tempat berhala)  sebagai tempat penyimpanan berhala-

berhala dan simbol-simbol dari tiap marga (klan)
103

. Ume le’u tersebut dijaga oleh 

keluarga Anin dan Baun hingga sekarang. Akan tetapi sejak kekristenan masuk ke Tunua 

di bawah pimpinan T. Benefinit semua berhala di tiap ume le’u dibuang serta 

dihancurkan 0leh karena dianggap sebagai penyembahan berhala, sehingga masyarakat 

tidak lagi menyembah kepada Le’u-le’u (berhala-berhala) dari tiap marga yang ada
104

, 

kecuali rumah adat yang masih terpelihara sampai  sekarang. Masih terdapat beberapa 

alat berhala yang biasanya digunakan    untuk melakukan upacara pada saat tanam yang 

tetap dipelihara dan tersimpan dirumah adat keluarga Anin- Baun yaitu: Muti (hanya satu 

butir), Uang perak (pada bagian tengahnya menggunung setinggi kira-kira 2 cm), 
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Sua’sena‟yaitu berbentuk linggis yang terbuat dari perak sepanjang  kira-kira 5 cm, dan 

kain hitam.  Semuanya tersimpan di dalam sebuah tempat yang disebut  Silli’ (tempat  

penyimpanan beras yang terbuat dari daun lontar=semacam nyiru tapi berukuran kecil) 

dan diletakan di atas loteng ume  kbubu’. 

                       

Gambar 3 : LOPO 

 

4. Struktur  Masyarakat 

Telah  disebutkan di atas bahwa masyarakat Tunua hidup dan terbentuk berdasarkan 

latarbelakang kehidupan kerajaan Mollo (Oenam) sejak awal abad 20 ( 1908). Dengan 

demikian kehidupan sosial masyarakat turut terpola melalui struktur sosial yang telah 

ada. Terdapat beberapa tingkatan sosial masyarakat yang secara struktur telah diterapkan 
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turun temurun. Pertama,  golongan Usif (dibaca=Raja) berasal dari rumpun keluarga 

Oematan yaitu yang memiliki garis keturunan langsung dari Raja Mollo I. Kedua, Meo 

(Panglima) berasal dari rumpun keluarga Sabneno, Polly, Nahas dan Uky; ketiga, Amaf 

(tokoh adat) diangkat dari keluarga  Boko, Bay dan Sa‟u, Balan  Golongan ini yang 

paling dekat dengan masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sehingga 

disebut sebagai Mafefa’ (Huruf=Yang Punya Mulut) yaitu perantara atau Jurubicara raja; 

keempat, golongan Tob (masyarakat biasa).
105

  

          Masyarakat hidup taat pada struktur yang ada, hal ini nyata dalam contoh 

sederhana seperti pola jalan atau pola makan. Masyarakat biasa tidak boleh mendahului 

Usif, Meo atau Amaf dan seterusnya.  Mereka hidup dengan saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. Ada juga sistim ketergantungan yang dibuat untuk saling 

membutuhkan di antara mereka. Misalnya dalam pola kepemilikan tanah; lebih banyak 

dikuasai oleh golongan I-III, namun tidak menutup kemungkinan untuk  dimiliki oleh 

rakyat biasa  karena sistim kawin-mawin. Dalam tanggungjawab adat, setiap saudara 

perempuan (feot naïf) yang telah menikah akan diberikan sebidang tanah menjadi hak 

milik dengan demikian tidak ada yang menguasai secara sepihak
106

. 

          Masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistim patriakhal, di mana Atoni Amaf 

(saudara laki-laki dari ibu) mempunyai peranan penting.  Saudara laki-laki dari ibu 

dihargai sebagai yang memiliki hak    di tiap keluarga. Saudara laki-laki dari ibu yang 

berperan penuh dalam acara-acara adat. Dalam hal kematian mereka yang berhak 

“melepaskan jiwa” dari jenasah yang akan dimakamkan melalui acara adat yang disebut 

Kusa Nakaf (Paku kepala= penutupan peti jenasah), demikian pula  pernikahan Atoni 

                                                           
          

105
 Sefnat Sabneno, Ibid. 

          
106

 Ibid. 



 
 

61 
 

Amaf yang berhak menentukan besarnya nilai adat yang akan disediakan keluarga 

mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada keluarga perempuan melalui upacara adat 

yang disebut Pua Mnasi ma Manu Mnasi. Besarnya nilai adat sangat ditentukan dari 

latarbelakang keluarga perempuan, apakah ia berasal dari keturunan usif atau tidak juga 

latarbelakang Atoni Amaf dan lain-lain.  Masyarakat mengenal Atoni Amaf ini  dalam tiga 

tingkatan yaitu Tukamnasi (saudara laki-laki tua), Tukamnuke (saudara laki-laki muda) 

dan Tukatnanaf (saudara laki-laki dalam atau se-kandung). Semua hal yang terjadi dalam 

keluarga ditentukan oleh Atoni Amaf  
107

.  

 

5. Agama dan Kepercayaan 

 

Sebelum Agama Kristen masuk ke Timor,    masyarakat pada  umumnya beragama suku 

yaitu yang diklaim sebagai  penyembahan berhala (Halaika=kafir). Mereka membangun 

relasi dengan alam dan dunia sekitar untuk menjawab ketidak-mampuan atau 

keterbatasan yang  dimiliki seperti sumber air, gunung batu atau batu-batu besar, pohon-

pohon besar atau yang aneh, hewan-hewan tertentu dan lain-lain. Juga benda-benda langit 

seperti matahari, bulan dan bintang yang bagi mereka adalah sesuatu yang aneh. Mereka 

juga memuja roh-roh orang mati yaitu arwah para leluhur. Bagi mereka ada kuasa dan  

berada di luar kendali yang disebut dengan sakral atau kudus. Yang sakral tercipta 

melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol-simbol 

religius yang mengikat individu dalam suatu kelompok. Dari yang sakral dan kudus  

kemudian muncullah kepercayaan mereka sehingga menciptakan mitos-mitos, dan ritual 

keagamaan yang diwujudkan dalam praktek-praktek agama suku.  
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          Masyarakat Tunua  juga percaya kepada roh-roh nenek moyang yang dianggap 

mempunyai pengaruh yang luas kepada jalan hidup manusia. Berbagai malapetaka yang 

datang dinilai sebagai tindakan atau peringatan dari arwah leluhur terhadap mereka yang 

telah lalai dan berbuat jahat melanggar apa yang telah ditetapkan oleh para leluhur.  

Meskipun agama Kristen yang dibawa Penjajah ( Belanda dan Portugis ) pada akhirnya 

secara formal telah diterima dan dipeluk oleh sebagian besar dari masyarakat Timor, 

namun sebagian besar dari mereka masih percaya akan adanya dewa-dewa, makhluk-

makhluk halus, roh nenek moyang, dan percaya akan ilmu sihir
108

. 

          Masyarakat Tunua sekarang ini kebanyakan beragama Kristen. Sebelumnya 

masyarakat Tunua juga beragama suku yaitu dengan melakukan upacara pemujaan di 

batu Tunua dan Naetapan dalam peran dan fungsinya masing-masing. Ana’a Tobe 

(Imam) menjadi pemimpin umat untuk mempersembahkan korban di batu Tunua.Untuk 

mencaritahu tentang gejala alam terkait dengan usaha pertanian. Mereka melakukan 

penyembahan di batu Tunua dengan harapan agar melalui batu itu mereka menperoleh 

petunjuk. Mereka juga  meminta perlindungan bagi hewan peliharaan dengan melakukan 

upacara di batu Naetapan. Agama suku atau penyembahan berhala (Halaika=Kafir) ini 

masih membekas dalam masyarakat terutama upacara, ritual dan mitos-mitos yang telah 

lama berkembang. Masyarakat Tunua hidup sangat tergantung kepada  kepercayaan dan 

upcara keagamaan yang dilakukan nenek moyang mereka, demikian dikatakan  bapak 

Sefnat Sabneno;  
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          “Dulu tiap tahun kami sembayang di batu Tunua. Kalau kami sembayang di sana 

langsung mendapat petunjuk tentang situasi yang akan terjadi tahun depan 

sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri mengantasipasi keadaan 

sebagaimana dinyatakan”
109

. 

      

           Masyarakat Tunua  memiliki pemahaman tentang agama dan struktur kepercayaan 

yang sama dengan masyarakat Atoni umumnya. Mereka mengakui adanya tiga struktur 

kosmos yaitu Uis Neno, Pah Nitu dan Uis Pah. Uis Neno menunjuk kepada yang Illahi 

yaitu kuasa yang mengendalikan Pah Nitu dan Uis Pah. Sedangkan Pah Nitu adalah 

dunia para arwah. Masyarakat meyakininya sebagai yang menjembatani manusia dengan 

Uis Neno. Keyakinan  ini nampak melalui ungkapan ritual dalam upacara keagamaan 

yang mereka buat di mana nama para leluhur akan disapa terlebih dahulu untuk 

menyampaikan segala harapan kepada yang Illahi. Uis Pah adalah penguasa alam 

semesta yaitu suatu  kekuatan yang diakuinya ada. Hal ini nampak ketika mereka hendak 

membuka kebun baru atau membangun rumah di tempat yang baru mereka harus 

melakukan upacara perijinan kepada Uis Pah atau leluhur yang melepaskan mereka dari 

cengkeraman roh-roh jahat atau berbagai bencana dan malapetaka
110

. 

          Masyarakat Tunua juga memiliki penyembahan kepada illah-illah yang disebut fatu 

le’u dan  hau le’u ( batu obat dan kayu obat) yaitu benda-benda keramat yang mereka 

anggap suci dan sakral. Semuanya  ditempatkan di dalam rumah (di atas Loteng=tempat 

khusus)  bagi mereka merupakan (simbol) sumber pertolongan. Apabila mereka 

membutuhkan sesuatu (berkat), atau malapetaka berupa sakit, atau musibah dalam 
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keluarga fatu le’u  dan hau le’u ini diambil ( di turunkan dari loteng rumah=tempatnya) 

dan diupacarakan sesuai dengan maksud keluarga atau pemilik
111

. 

           Dari data desa yang ada masyarakat Tunua hampir seluruhnya beragama Kristen 

yang tergabung dalam Gereja Masehi Injili di Timor ( GMIT).  Ada juga Katolik dan 

Gereja dari aliran Pentakostal namun  hanya sedikit yaitu Katolik 16 KK sedangkan 

Pentakosta 7 KK mereka semula adalah anggota dari GMIT.  Sisa dari seluruh penduduk 

adalah beragama Kristen.       

         

 

B. MEMAHAMI   BATU  NAETAPAN SEBAGAI  FAKTA SOSIAL 

1. Sejarah  Pengkeramatan Batu Naetapan  

 

Mengingat tujuan  penulisan ini adalah  untuk mengetahui alasan pengkeramatan batu 

Naetapan karena itu pertama-tama penulis akan mulai dengan sejarah pengkeramatannya. 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa  nama desa Tunua diambil dari “dua batu besar 

dan dua batu kecil” yang ada di wilayah desa ini. Kedua batu besar tersebut adalah batu 

Tunua (yang disebut sekarang)  dan Batu Naetapan sedangkan dua batu kecil berada di 

dalam gua yang terdapat di batu Tunua.  Tokoh adat dan tokoh masyarakat terinspirasi 

dari kedua batu tersebut untuk memberi nama Tu-nua (Di eja = Tunaf Nua = dua tungku) 

sebagai bukti sejarah di mana sejak nenek moyang kedua batu ini mengandung arti dan 

makna yang sangat penting bagi mereka.   

          Menurut tokoh adat Sem  Balan, kedua batu ini mengandung nilai sejarah bagi 

masyarakat desa Tunua oleh kerena leluhur mereka telah mengkeramatkannya turun-
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temurun. Kedua batu ini sudah ada sebelum  nenek moyang mereka berada di sana (baik 

batu yang besar maupun yang kecil). Menurut cerita, kedua batu kecil yang terdapat 

dalam gua batu Tunua itu ditemukan oleh Bapak Timo Oematan yang biasa dipanggil 

dengan sebutan Tium Kole’ (dieja=Timo, orang berbadan pendek). Batu-batu ini disebut 

sebagai tempat yang angker dan misterius karena keduanya dapat bergerak apabila 

hendak menunjukkan sesuatu tanda. Khususnya jika hendak terjadi kelaparan atau 

kelimpahan dalam usaha pertanian masyarakat atau musim panas yang panjang atau 

hujan terlalu banyak dan singkatnya  malapetaka atau berkat. Masyarakat dapat membaca 

fenomena alam berdasarkan pergerakan batu-batu ini. Apabila tidak ada tanda khusus 

yang mau dinyatakan kedua batu dalam gua tersebut hanya setinggi 20-30 cm sedangkan 

jika ada hal yang mau dinyatakan kedua batu ini akan muncul setinggi 80-100 cm. Untuk 

mengetahui berkatkah atau malapetaka yang akan terjadi ke depan, masyarakat  dapat 

membedakan dari warna yang dinampakan. Misalnya apabila hendak terjadi musim panas 

yang panjang maka kedua batu ini akan muncul dengan warna merah menyala-merah 

terang  di bagian pucuk sedangkan jika hujan terlalu banyak sehingga tananman menjadi 

rusak batu ini akan muncul dengan menampakkan warna coklat. Sebaliknya jika panas 

dan hujan seimbang  yang akan menyebabkan masyarakat panen juga akan muncul tanda 

yaitu pada kedua pucuk batu berwarna merah berawan-merah pucat. Dalam 

perkembangan berikutnya digunakan sebagai tempat penyembahan berhala oleh leluhur  

turun-temurun
112

. 

        Selanjutnya Balan katakan,  di batu Tunua masyarakat mengadakan doa dan 

mengucapkan ritus serta upacara – upacara untuk mencari-tahu situasi alam yang akan 

terjadi ke depan. Berdasarkan gejala alam yang dinyatakan melalui pergerakan batu ini 
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masyarakat mempersiapkan diri untuk “mengatasi” jika tanda yang dinampakan adalah 

malapetaka dan “menyambut”  apabila berkat atau kelimpahan
113

. Apabila tanda yang 

dinyatakan adalah malapetaka atau kelaparan berupa  gagal panen maka masyarakat akan 

mulai mengantisipasi dengan mencari pekerjaan tambahan di luar desa guna mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dalam setahun. Selain itu  juga  ternak piliharaan menjadi salah 

satu alternatif yang bisa  mengatasi kebutuhan pada musim panceklik-kelaparan. 

Sebaliknya apabila dari batu ini menunjukan tanda yang baik yaitu hasil panen  melimpah 

masyarakat mulai mempersiapkan pembukaan lahan baru dan bekerja mengolah usaha 

pertanian (kebun) dengan bertanggungjawab sehingga hasilnya pun akan memuaskan 

bagi masyarakat. Dari batu Tunua masyarakat dapat mengetahui fenomena alam yang ada 

dan melakukan ritus-ritus keagamaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan 

pengolahan hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu sejak 

nenek moyang masyarakat mengkeramatkan batu Tunua karena masyarakat merasa 

kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka hidup senang atas petunjuk-petunjuk yang 

dinyatakannya. 
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                                    Gambar 4 : Batu Tunua  

 

            Batu Naetapan adalah salah satu batu yang tidak dapat dipisahkan dari batu Tunua 

ini.   Sebagaimana dituturkan oleh Eliaser Nomeni, konon di saman dulu
114

 ada seseorang 

bernama Neno Mnanu (Huruf=Matahari yang panjang) ia adalah pemilik batu Naetapan 

atau yang pertama tinggal di Naetapan. Tidak jelas dari mana Neno Mnanu berasal atau 

datang. Diceritakan bahwa ia datang  dari Neno Saet (Matahari terbit-Timur). Ia datang 

dan tinggal menetap di sini-Naetapan. Neno Mnanu adalah orang yang tidak memiliki 

asal-usul, keturunan dan keluarga. Ia hidup sebatang kara di Naetapan. Karena  itu ia 

disebut Atoni Poi Pah artinya orang yang keluar atau lahir  dari Alam. Suatu ketika Neno 

Mnanu pergi meninggalkan Naetapan. Ia  pergi secara misterius tanpa diketahui 

keberadaannya. Hanya satu yang tertinggal  yaitu Suni Tapan (sarung 

pedang=Pembungkus pedang). Masyarakat menganggap “barang” yang ditinggalkan 

Neno Mnanu  adalah “barang” misterius. Dari situlah muncul nama Naetapan artinya  
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Nain Tapan (Sarung Pedang  yang tertinggal). Sejak saat itu masyarakat mulai 

mengkeramatkan batu Naetapan karena dianggap misterius dan memiliki mistik-magis
115

.  

                            Gambar 5: Batu Naetapan  (Sebelum Pengolahan)                              

 

2. Bentuk-Bentuk  Pengkeramatan Batu Naetapan  

 

Naetapan adalah batu misterius oleh karena memiliki  nilai-nilai mistis-magis. Naetapan 

juga  memiliki kekuatan gaib  yang dapat memberi perlindungan  kepada masyarakat 

sekitar.  Dalam sistim kepercayaan masyarakat primitif kekuatan-kekuatan yang terjadi di 

luar kemampuan diri dianggap memiliki hubungan dengan Illahi yaitu roh-roh para 
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leluhur, sehingga masyarakat akan membangun relasi dengannya untuk mencapai 

kesejahteraan dan  keharmonisan dalam hidup. Manusia memiliki kemampuan terbatas 

sehingga ia perlu membangun relasi dengan dunia luar untuk mengatasi keterbatasannya. 

Relasi tersebut diwujudkannya secara  konkret dalam  berbagai ritual  dan upacara-

upacara melalui  simbol dan lambang-lambang.  

          Batu Naetapan  merupakan salah satu simbol atau lambang bagi masyarakat Tunua 

untuk membangun relasi dengan alam sebagai sumber penghidupan dan roh-roh para 

leluhur yang memelihara. Bahkan Naetapan dianggap sebagai Allah yang berinkarnasi 

yaitu yang kelihatan dan nampak secara konkret untuk menyatakan kuasa-kuasa tertentu 

sebagai pemberi hidup.  Sebagai wujud pengkeramatan masyarakat terhadap batu 

Naetapan, mereka melakukan berbagai upacara atau ritus-ritus untuk menggambarkan 

ketaatan dan penghormatan  terhadap alam dan roh-roh leluhur. Bagi mereka alam ini 

memiliki roh (Pah ma smana’). Dengan pemahaman ini alam dihargai sebagai yang 

memiliki kekuatan tertentu sehingga dengan penuh kesadaran mereka mulai mencari  

hubungan dengannya guna mencapai keharmonisan dalam hidup.  

          Ada tiga bentuk  pengkeramatan gunung batu Naetapan oleh leluhur sejak nenek 

moyang turun temurun, yaitu Pertama; Naetapan sebagai Benteng Pertahanan yang 

diwujudkan melalui Ritual Meo  Besi atau yang biasa disebut juga Meo Pa’e sebagai 

bentuk perlindungan terhadap masyarakat/manusia (dalam kaitan keselamatan). Kedua; 

Naetapan sebagai gunung batu perlindungan yang dinyatakan dalam ritus-ritus 

keagamaan lainnya yaitu Ritual Hainik Mu’it/Pensuf  Mu’it=Busaan Mu’it (Upacara 

Pendinginan ternak) sebagai bentuk perlindungan  kepada hewan peliharaan (dalam 

kaitan dengan pertumbuhan). Ketiga adalah Naetapan sebagai  pemberi hidup yang nyata 
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dalam bentuk upacara Ana’a Tobe (Imam) dalam rangka pelayanan kemasyarakatan 

untuk pengolahan hutan dan tanah guna memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga  bentuk  ini  

nyata dalam ritus-ritus yang akan diuraikan di bawah ini.  

 

a. Naetapan Benteng Pertahanan: Ritual   Meo  Besi = Meo Pa’E (Upacara 

Panglima  Perang) 

 Menurut Tokoh adat Eliaser Nomeni,  masyarakat mengkeramatkan Batu Naetapan 

sebagai benteng pertahanan guna memberi perlindungan terhadap masyarakat
116

. Marga 

Sabneno yang mendapat jabatan sebagai pemimpin Meo (Panglima Perang)  menjadikan 

batu Naetapan sebagai benteng. Naetapan mengambil posisi  strategis berada di atas 

ketinggian   sehingga dapat dijadikan menara untuk memantau musuh dari berbagai 

penjuru.  Batu Naetapan terdapat di tengah padang di atas gunung. Batu ini memiliki 

ukuran lebar 75 m dan tinggi 115 M
117

  menjulang ke atas  menghiasi pemandangan alam 

Tunua sehingga indah sekali dipandang dari kejauhan. Di atasnya tumbuh pohon-pohon 

bagai rambut penghias kepala manusia. Naetapan menjadi lambang keperkasaan bagi 

masyarakat karena fungsinnya sebagai benteng pertahanan. Meo memantau musuh dari 

atas batu Naetapan    didahului dengan  doa dan upacara ritual yang disebut upacara Meo 

Besi atau Meo Pa’E.  

          Dahulu kala   pemimpin Meo  adalah Aek Aobesi    ( Aek berbadan besi=badan 

tidak dapat ditembusi oleh peluru ataupun pedang).  Ia tinggal di bawah batu Naetapan. 
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benteng perlindungan dengan pagar batu   berlapis  3 setinggi kira-kira 2 m  dengan luas sekitar 20x30m  
di dalannya  terdapat  sebuah lopo  sebagai tempat sembayang  dan penjagaan  para Meo pada setiap 
saat melakukan upacara. Eliaser Nomeni. Ibid. 
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 Data Dari Dinas pertambangan Kabupaten Timor Tengah Selatan.,Pengolahan Marmer Batu 
Naetapan, Soe. Tanggal  29 April,2013.  
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Sebelum terjadi peperangan Meo nakaf atau Meo besi akan memimpin upacara ritual ini. 

Aek Aobesi sebagai pemimpin Meo terlebih dahulu harus melakukan upacara di Ume le’u 

( Rumah Adat = tempat berhala) dengan maksud mencaritahu kekuatan musuh apakah 

kemenangan atau kekalahan. Upacara itu dilakukan dengan pemeriksaan hati ayam atau 

babi sebagai hewan persembahan. Ia membawa seekor ayam atau babi dengan warna 

sesuai petunjuk atau permintaan roh leluhur (biasanya warna hitam, merah atau putih). 

Sebelum hewan persembahan dipotong, Meo berdoa kepada arwah leluhur 

menyampaikan maksud. Berikut kutipan doa yang diucapkan oleh Eliaser Nomeni
118

. 

Doa ini  biasanya diucapkan oleh Meo sebelum menuju medan peperangan: 

         Maneti ooo…sin au baba Tafui, Sunbanu, Seko, Baun. 

Mautum sin hai baba… 

         Busam kenfua kaisan tomankai 

         All mautum hit busam kenfua es an toman sin 

         He tisam ta os. 

 

Terjemahan 

 

Ooo….leluhurku….Tafui, Sunbanu, Seko, Baun 

          Kiranya/biarlah  para leluhur kami… 

          Umpan dan peluru janganlah tertuju dan mengenai kami 

          Dan biarlah umpan dan peluru kami yang tertuju kepada mereka  

          Agar kami  berhasil dan menang. 

 

 Setelah doa ini disampaikan para Meo yang melakukan upacara di ume le’u mengangkat 

sumpah adat yang disebut Fanu sebagai ikrar kesetiaan kepada para leluhur dan roh 
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nenek moyang untuk memberi kekuatan dan perlindungan.  Berikut ini kutipan  ungkapan 

fanu oleh  Eliaser Nomeni
119

 : 

Hoii ampai litti jooo… 

Au he lomit atoni hum leko 

Au upa’e eki au busam kenfua 

Ma au kenat, suni ma auni. 

 

Terjemahan 

 

Hai ampai liiti jooo… 

Yang aku suka orang yang bermuka baik 

Aku berperang dengan umpan dan peluruhku 

Dan senjataku, pedang dan tombak 

           

          Kemudian hewan persembahan itu  dipotong dengan cara membelah dari dada. 

Setelah itu Meo memperhatikan hati dan usus  dari hewan tersebut. Apabila warna 

hatinya  itu pucat  berarti  tanda kekalahan sehingga ia harus terus memperhatikan usus 

dari hewan pesembahan yang telah dipotong. Apakah ususnya terlipat atau tidak. Jika ada 

kelainan maka pasti ada kemenangan. Kemudian darah hewan persembahan  tadi akan 

diteteskan pada batu berhala yang ada di ume le’u. Dengan melakukan upacara ini, 

musuh dari arah manapun dapat terdeteksi atau dapat dipantau. Apabila musuh hendak 

datang  Meo yang menjaga di atas batu Netapan  terlebih dahulu mendapat tanda 

sehingga mereka akan berjaga-jaga atau bersiap menghadapi musuh. Meo yang menjaga 

di atas batu Naetapan  selalu menggunakan penutup kepala yang terbuat dari daun  seperti 
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topi yang   disebut pilu hauno (Topi dari Daun). Pilu hauno ini akan bergerak memberi 

tanda atau petunjuk kepada Meo termasuk petunjuk dari arah mana akan datangnya 

musuh
120

. 

          Sebagai dukungan moril  kepada Meo masyarakat  akan turut berangkat bersama 

dalam peperangan. Meo nakaf atau pemimpin Meo bersama dengan seluruh pasukan Meo 

akan berjalan di depan menggunakan perlengkapan perang seperti pedang, senjata, paus 

kenat atau Perisai ( terbuat dari kulit kerbau), tombak dan Salpeta atau topi yang terbuat 

dari muti.  

           Pada masa-masa perang para Meo yang berhasil membunuh musuh,  kepalanya 

dipenggal dan dipancungkan di atas batu Naetapan selama beberapa waktu sampai 

seluruh isinya mengalir habis tinggal tengkorak baru diambil untuk diantarkan ke ume 

le’u disertai upacara. Hal ini dimaksudkan sebagai lambang kekuatan  dan keperkasaan 

mereka. Tindakan ini juga dipahami sebagai pemberitahuan   kepada roh-roh leluhur 

yang telah memberi kekuatan dan keperkasaan itu. Kemenangan yang diraih sebagai 

bentuk campur tangan dan pertolongan dari  roh para leluhur. Pemancungan kepala 

musuh ini juga diiringi pesta rakyat penuh sukacita  dengan ritual sebagai penghargaan 

kepada roh leluhur
121

.  

          Pada saat kepala sang musuh hendak dipindahkan dari batu Naetapan ke ume le’u 

di iringi dengan teriakan  dan bunyian gong serta tarian sebagai tanda kemenangan di 

medan perang. Masyarakat  mengiringi para  Meo yang berjalan di depan. Sedang Para 

amaf  telah menunggu bersama masyarakat  lainnya untuk melakukan penyambutan 
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 Sem  Balan, Wawancara. Ibid. 

          
121

 Zeth  Tefnay, Wawancara, Tokoh adat Tunua. Tanggal  10  Agustus  2013. Pukul  09.00-12.00 
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kepada Meo yang telah berhasil dalam peperangan. Setelah ritual penyambutan 

dilanjutkan dengan pengguntingan rambut kepala musuh yang telah dipenggal atau 

dipanjungkan. Rambut kepala  musuh diserahkan kepada Meo untuk ditempelkan pada 

gagang pedang atau sarung pedangnya sebagai tanda kemenangan yang telah diraih 

dalam medan perang. Tindakan ini juga dipahami sebagai upaya memberi makan kepada 

pedang atau perlengkapan perang yang dimiliki oleh Meo
122

.  

          Karena itu, Naetapan adalah batu perlindungan yang memberi rasa nyaman kepada 

masyarakat Tunua sehingga mereka dapat berkerja dengan tenang. Selain rasa nyaman 

yang dialami sebenarnya bentuk ini berhubungan dengan keselamatan oleh karena 

suasana perang dalam memperebutkan daerah atau mempertahankannya pada saat itu 

masih sangat dominan. Di sini peran Meo sangat penting untuk membangun relasi dengan 

kekuatan-kekuatan di luar kemampuan diri sehingga  dapat menawarkan rasa nyaman 

sebagaimana diharapkan masyarakat. Bagi masyarakat Tunua Uis Neno( Huruf= 

Penguasa Langit atau Tuhan Allah)  dapat menyatakan kehendaknya melalui batu 

Naetapan sebagai simbol Allah yang berinkarnasi.  

 

b. Naetapan  Batu Perlindungan : Ritual Pensuf  Muit/Hainik  Muit = Busaan Mu’it 

(Upacara pendinginan   hewan ) 

 

Daerah di sekitar Naetapan terdiri dari padang luas sehingga cocok menjadi daerah 

perternakan. Dahulu disebut O’af (kandang). Setiap keluarga yang memiliki hewan 

piliharaan membuat kandang di sekitar batu Naetapan sekaligus untuk mendapat 
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perlindungan
123

. Setiap tahun setelah panen hasil kebun dilanjutkan dengan upacara ritus 

pendinginan hewan/ternak yang disebut Pensuf muit=Hainik Mu’it=Busaan Mu’it 

.Upacara ini dilakukan di sekitar batu Naetapan dengan penuh sukacita
124

.                               

 Zeth  Tefnay menuturkan bahwa,  ritual pendinginan ternak ini diikuti dengan 

pengorbanan hewan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan sebagai  

bahagian keikut-sertaan ternak/hewan di dalam usaha pertanian. Oleh karena itu, pada 

saat panen  baru, semua ternak harus ikut menikmati hasil usaha pertanian. Upacara atau 

ritus ini dipimpin oleh Ana’a Tobe (Imam). Peralatan yang perlu disiapkan sebelum 

pelaksanaan upacara pendinginan ini adalah ; Hewan kurban, semua jenis makanan baru 

berupa jagung,  buah-buahan dan lain-lain. Semuanya dipersiapkan oleh pemilik hewan. 

Selain itu juga gelang perak, beras wangi, sirih pinang dan ramuan pendinginan yang 

disiapkan oleh Ana’a Tobe. Setiap pemilik hewan diwajibkan menimba sedikit air dari 

lokasi di mana ternaknya merumput dan meminum air. Sebelum pelaksanaannya, Ana’a 

Tobe mengumumkan kepada semua pemilik ternak untuk mengumpulkan dan 

memasukan ternaknya
125

 ke dalam  kandang untuk upacara pendinginan.  

          Di setiap pintu kandang telah disediakan sebuah batu datar/plat yang digunakan 

sebagai mesbah persembahan. Pada saat acara ritual pendinginan  dilakukan batu ini 

digunakan untuk meletakan setiap  kurban yang telah disediakan sebelumnya
126

. Acara 

ritual pendinginan dilakukan dimuka pintu kandang di sekitar batu tadi yang biasanya 
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 Zeth Tefnay,Wawancara.Ibid. 
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 Biasanya hanya binatang-binatang besar seperti Sapi, Kerbau dan Kuda yang diupacarakan atau 

yang dikumpulkan dalam kandang untuk ritual pendinginan ini. Sedangkan binatang kecil  seperti babi, 
kambing dan ayam menjadi bagian dari pada upacara tersebut. Hal itu nampak dalam bahasa-bahasa 
ritual yang diungkapkan Ana’a Tobe bahwa  hewan kecil itu hadir  secara  simbolik dalam bahasa adat 
disebut “ si-sa’en” artinya yang tersebar  
          

126
 Hewan berupa babi atau kambing(lebih umum babi), berbagai jenis makanan baru, buah-buahan 

berupa;kelapa muda, ketimun, tebu, poteka, pucuk labu,buah labu, air yang diambil dari sumber mata air 
biasanya hewan gembalaan merumput dan lain-lain. 
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disebut “Mahine”(=Yang Tau=maknanya: Yang Menjaga)). Batu ini dijadikan sebagai 

simbol perlindungan terhadap hewan peliharaan di setiap kandang. Untuk 

pelaksanaannya, Ana’a Tobe meletakan gelang perak (nit bu’uf) di  atas batu 

persembahan, membagikan beras kepada para pemilik ternak, mencabut bulu ayam dari 

bahagian lehernya dan meletakkan di tengah gelang dan mengungkapkan doa (an al’an 

onen). Sambil mengungkap doa, para pemegang beras membolak-balik beras di telapak 

tangannya sedang Ana’a Tobe membuang beras ke atas, samping kiri, dan kanan dan juga 

di atas batu persembahan. Doa yang diungkapkan itu diarahkan kepada leluhur sebagai 

penyambung suara kepada Tuhan dan kepada bumi. Biasanya nama para leluhur yang 

akan disebutkan terlebih dahulu. Berikut adalah kitupan doa yang diungkapkan oleh 

tokoh adat Elias  Nomeni
127

: 

“Paletse  ooo… in au baba Boko, Balan, Nahas, Uky 

Hi eski fatu ( Tunua ma Naetapan)bian ma hau bian- 

Ammnen kau leko ma mutnin kau leko  

Kiuskau leko ma muetkau leko 

Him te Uisneno in human in matan-  

Fun him tia a moet ma a pakaet 

Hi es mifinib ma mikonob 

Neu afufut ma amnasit a likin ma a pe’an-  

Neu a pakaet ma a moet, aneot a hafot 

Uisneno-mnanu, a ne sit ma afinit- 

Es uis neon mnanu ma uis neno palan 

Neu a mnaifat ma a fafat, a haot ma a fatis-  

Neu askaut ma am naifan 

Uispah on pala ma paumaka, 

Es pah oel ma pah meto 
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Bo-am ma am bati, mu pohot ma mu pala 

Mu’it hae mnanu ma hae-kole, 

Ku’e-kubu ma ku’e-pe’as -ma ku’e sleki  

Ma suna ma nak boko 

Am mnah mau ma ammnah maka- 

Oelam hun, tilun ma hafo, 

Nati mi aib ma mi’lo’an maputu ma malala 

Ala mainikin ma oetene 

Nah hun an pet ma namsen, niun oel ampet- 

Nah mau mailoben oel meunenen namsen ma napet  

Loulbon ma an satbon, an pok ma na lul-  

Kuen sebion ma ikon helon he na tipin ma na in aon na nbom ma namlia 

Nati an meu ma an sine, hi sufam hi ka’um 

Na pein be’it ma ma’tani”- na pein pa Manama nako ku’e bubu ma ku’e masleki  

Naik kan tu’ naikan ek. So mak an sai leko ma nathoe leko. 

 

Terjemahan: 

“O..leluhurku..Boko, Balan, Nahas dan Uky 

Kamu telah berada diseberang batu (Tunua dan Naetapan)dan diseberang kayu 

Dengarkanlah aku baik-baik dan hiraukanlah aku 

Lihat dan pandanglah aku dengan baik 

Kamu telah berada di depan dan di hadapan Tuhan 

Karena kamu telah berada dihadapan pencipta dan pemelihara 

Kamulah yang meneruskan dan melanjutkan 

Kepada tetua dan leluhur, penurun dan penyebar 

kepada pereka dan pencipta, pelindung dan penaung 

Tuhan tertinggi teragung dan termulia 

Kepada penatang dan pemangku, penyuap dan pemelihara 

Bumi sebagai yang terdekat dan terdepan 

Yang ada di air dan di daratan 

Memisah dan membagi, menyerahkan dan menyampaikan 
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Ternak berkaki tinggi dan berkaki pendek 

Berkuku tunggal dan berkuku genap, 

Pemamah biak dan pemakan makanan 

Yang bertanduk dan berkepala botak (tidak bertanduk) 

Sumber air dan padang rumput, tempat bernaung dan berlindung, 

Kiranya singkirkan dan jauhkan, kehangatan dan kepanasan, 

Hanya kesegaran dan kesejukkan, 

Merumput kenyang dan puas meminum air dan puas, 

Berkembang dan berbiak, gemuk dan tambun 

agar besok dan lusa turunan dan buah bunga,mendapatkan kekuatan dan 

ketahanan” 

Setelah  Ana’a Tobe mengungkapkan doa maka hewan persembahan dibunuh, 

darahnya dicucurkan/diteteskan  sedikit ke atas batu persembahan, hatinya dikeluarkan 

dan diperiksa oleh Ana’a Tobe, apakah membawa keberuntungan atau kemalangan. 

Kalau membawa keberuntungan, maka dipersiapkan air pendingin (oe hainikit) yang 

bahan-bahannya terdiri dari: air yang diambil dari berbagai sumber, dicampur dengan  air 

kelapa muda, daging kelapa muda, akar pepaya, dan mentimun hutan (okleti/timobanef) –

dikunyah kemudian  dicampurkan di dalam tempayan buah kundur (fane-boko). Setelah 

itu  semua hewan dipercik oleh Ana’a Tobe, dengan ungkapan kata-kata:  

Saef ki ma hainik ki loulbom ma am saotbom, 

 Am pok ma mibau,  

Maut he muit na tipu ma na an 

Kuen sebioan ma ikon helon 

Tipu ana na mautnai he noka’ neon mabe 

Aes te napet ma upen oef. 

Terjemahan 

           Air menyejukan dan mendinginkan kamu meningkat dan bertambah,  
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           Gemuk dan tambun 

          Biarlah ternak beranak dan bertambah 

          Berkembang biak dan bertambah banyak 

          Biarlah semuanya pagi dan sore 

          Di peras untuk mendapat air Susu 

Inti dari ritual pendinginan ini adalah agar ternak peliharaan itu bertambah banyak atau 

berkembang biak,  gemuk dan tambun untuk menghasilkan susu yang berguna bagi para 

pemilik. Setelah ritual pendinginan ini dilakukan air yang tadinya ditimba /di ambil dari 

padang  yang telah didoakan  dipercikan kepada semua hewan dengan harapan  agar 

hewan berkembang biak dan terhindar dari penyakit. Biasanya masyarakat melakukan 

upacara ini dengan sorak-sorai karena diiringi dengan bunyi-bunyian feku
128

 

(seruling=terbuat dari kayu) dan siulan sambil  makanan baru yang telah disediakan 

sebelumnya diberikan kepada hewan untuk dimakan sebagai tanda turut menikmati hasil 

pertanian yang telah diusahakan bersama
129

.  

Sehabis pendinginan, semua peserta upacara ritual hainik mu’it/busaan mu’it 

santap bersama di depan kandang dan selanjutnya membubarkan diri, membawa 

ternaknya kembali ke padang penggembalaannya. Selanjutnya Ana’a Tobe akan 

melanjutkan ritual pendinginan ini di puncak batu Naetapan untuk meletakan Gelang 

Perak (Niti Bu’af) dan siri pinang sebagai pemberitahuan kepada yang melindungi yaitu 

roh para leluhur serta menyampaikan harapan-harapan masyarakat sesuai ritus yang telah 

dilaksanakan.   
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 Feku adalah salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari kayu, dilubangi pada kedua ujung 

dengan satu lubang pada bagian samping. Feku ini di gunakan sebagai alat pengumpul hewan peliharaan 
apabila sang tuan/pemilik ingin mengumpulkan hewan peliharaannya di kandang. Dengan membunyikan 
feku semua hewan peliharaannya akan berkumpul-lari mendekat. 
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c. Naetapan  Pemberi Hidup: Ritual  Ana’a Tobe ( Imam) 

           

 Batu Naetapan adalah simbol  kekuatan yang mengandung mistis-magis yang tidak dapat 

diamati namun dialami. Naetapan mampu menyingkapkan peran yang tersembunyi dari 

roh-roh para leluhur secara nyata. Batu Naetapan merupakan tali penghubung masyarakat 

Tunua dengan leluhur, nenek moyang, alam, sumber air karena bagi masyarakat hal-hal 

ini yang dapat menghidupi mereka. Hal ini lebih menunjuk kepada hubungan dengan 

sang Illahi sebagai pemberi hidup. Jadi masyarakat Tunua tidak menyembah kepada batu 

Naetapan tetapi  menjadikannya sebagai tempat untuk bertemu dengan kuasa-kuasa atau 

roh-roh para leluhur yang tidak kelihatan. 

           Untuk itu  Ana’a Tobe (Imam)  memegang peranan penting dalam masyarakat. 

Dalam hal penyembahan kepada alam dan pengolahannya  untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, Ana’a Tobe yang berhak menentukan. Masyarakat tidak sembarangan mengolah 

lahan atau belukar=hutan tanpa izin dan restu dari Ana’a Tobe sekalipun lahan itu adalah 

miliknya. Bahkan segala sesuatu yang hendak dilaksanakan dalam wilayah Tunua harus 

dengan restu dari penguasa wilayah yaitu Ana’a Tobe. Tanpa persetujuan dari Ana’a 

Tobe maka kegiatan pengolahan hutan tidak boleh dilaksanakan. Dahulu kala  ada 4 

orang yang menjabat sebagai Ana’a Tobe  dan menjadi  pemimpin ritual atau upacara ini 

yaitu : Nisnoni Baun, Sone Sunbanu, Neno Toke dan Toke Huma
130

.  Tapi sekarang ini 

jabatan Ana’a Tobe dijabat oleh  Sem Balan. 

         Masyarakat Tunua menjadikan alam dan tanah sebagai sumber penghidupan. Untuk 

pengolahannya harus mendapat  perizinan dan persetujuan dari sang pemilik yaitu Uis 
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Pah =pah tuaf (Dewa Bumi=Pemilik Bumi). Uis Pah atau Pah Tuaf dianggap sebagai 

penguasa bahkan pemilik alam semesta. Untuk itu proses perizinan hanya  ditentukan 

oleh Uis pah sebelum melakukan sesuatu terkait dengan alam. Proses perizinan itu 

meliputi hal-hal sebagai berikut: pembukaan ladang baru, pengambilan  madu (panen 

madu), perburuan binatang hutan, pengambilan  hasil dari tanaman umur panjang, 

penangkapan udang dan belut, pengambilan kayu bangunan dan hasil alam lain 

sebagainya. 

           Proses perizinan kepada Uis Pah harus melalui Ana’a Tobe sebagai fungsionaris 

adat dalam pengelolaan alam. Ana’a Tobe sebagai pemangku/fungsionaris adat 

melakukan ritus bersama tiap amaf (klen/marga) dan Feotnai (saudara perempuan) 

seperti Anin, Ba‟un, Uky, dan Sabneno untuk menyampaikan maksud kepada Uis Pah 

sebelum pengolahan hutan atau tanah yang dimaksudkan. Biasanya amaf dan feotnai 

yang ingin mengelolah kebun baru terlebih dahulu harus meyampaikan maksud tersebut 

kepada Ana’a Tobe sehingga Ana’a Tobe melakukan ritus permohonan bersama mereka 

di tempat yang direncanakan. Apabila sesuatu permohonan yang dilakukan oleh Ana’a 

Tobe sebagai fungsionaris tata-alam, telah mendapatkan persetujuan dari Pah-Tuaf atau 

Uis Pah, maka urusan selanjutnya menjadi tanggung jawab dari Ana’a Tobe. 

Sebelum sebidang tanah diolah, terlebih dahulu Ana’a Tobe memeriksa 

/mengamati kesuburan tanahnya, termasuk apakah aman dari kuasa roh-roh. Biasanya 

pemeriksaan tersebut terkait dengan apakah sesuatu/tanah yang diinginkan itu layak atau 

tidak. Dalam bahasa adat biasanya dituturkan
131

: 
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 Biasanya dalam bahasa adat  Ana’a Tobe sebagai fungsionaris adat  menyampaikan kepada para  

amaf dan feotnai  agar sebelum merencanakan pengolahan  terhadap suatu  lahan tertentu  atau  ingin 
mengambil hasil alam  mereka terlebih dahulu  memperhatikan/memeriksa  agar layak untuk diolah 
dengan syarat yang telah diketahui bersama. Eliaser Nomeni, Ibid.  



 
 

82 
 

Nono na nes, hau na suf ma na fua 

Lino mafau, ma pah ma afa ma na nes,  

Oni na pen oef  alekot  ma na tai leko 

Afu in he ma mepu nati napoitan in nesan in afan ma in balun  

Hanit  mu tesan he mupen in afan in balun 

 Es le  bijael bikase noin muti noni mnatu 

 

Terjemahan: 

            Pohon melata berisi, kayu berbunga dan berbuah 

Pupuk tebal dan bumi menghasilkan serta berisi 

Lebah mendapat madu  terbaik dan pupuk terbaik. 

Tanah hendak diolah, biar menhasilkan pupuk dan isi yang wangi,  

Olah dengan tekun untuk mendapat hasil yang memuaskan 

Yaitu sapi, kuda , emas dan perak. 

  

 

Bila dipandang baik, maka kaum kerabat diundang untuk mengerjakannya bersama-sama. 

Apabila seseorang telah mempunyai rencana untuk membersihkan atau mengolah 

sebidang tanah/hutan, maka terdahulu ia harus pergi meminta persetujuan Pah Tuaf 

melaui Ana’a Tobe. Ana’a Tobe Sebagai pengantara yang biasa disebut nete lanan akan  

menawarkan keinginan amaf atau feotnai yang ingin membersihkan tanah/hutan tersebut. 

Jika permohonannya dikabulkan  barulah kegiatan pembersihan itu dilaksanakan. Apabila 

tidak diijinkan maka tanah atau hutan dimaksud tidak boleh diolah atau dibersihkan. 

Sebab jika  dilanggar maka akan ada bencana terhadap orang yang mengolah  yaitu ia 

akan terkena penyakit Oet Pah atau Oet Neno (semacam penyakit perut yang tidak dapat 

disembuhkan dan meminta korban jiwa). 
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               Caranya Ana’a Tobe  melaksanakan upacara perizinan untuk  mendekati Uis 

Pah  adalah: Ana’a Tobe mempersiapkan beras wangi segenggam yang diisi dalam 

sebuah sili’ (tempat penyimpanan beras yang terbuat dari daun lontar=semacam nyiru 

tapi berukuran kecil) lalu pergi ketempat atau hutan yang dimaksud bersama amaf atau 

feotnai  yang meminta. Setibanya di sana, ia mempersiapkan tempatnya (ia memilih satu 

tempat yang menurutnya tempat itu adalah tempat kediaman Uis Pah ) lalu meletakan 

sebuah batu datar di atasnya diletakan  beras wangi tersebut dan Ana’a Tobe   mulai 

berdoa, sebagaimana dituturkan Eliaser Nomeni
132

:            

 Paletsee…ooo…  

Sin au baba in tuan,Boko, Bay, Sa’u, Balan.   

Hi etki fatu Tunua ma Naetapan bian ma hau in bian 

Amnen ma mutnin leko kai 

Hem bo’ ma am bati kai haot ma fatis 

Hai em hem tof mes ho mutau 

Mes hai hem moe on me? 

Terjemahan: 

Paletseee…oooo 

Kepada para leluhurku, Boko, Bay, Sa’u, Balan 

Kamu telah berada dibalik batu Tunua dan Naetapan dan di seberang kayu 

Dengarkanlah kami dan hiraukanlah kami dengan baik 

Bagikanlah kepada kami makanan yang manguatkan  

Kami datang untuk mengolah tetapi engkau menolak 

Apakah yang harus kami perbuat? 

 

 

                                                           
                           

132
 .Eliaser  Nomeni, Wawancara.Ibid. 
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          Sambil berdoa, beras wangi yang ada di tangannya  dibuang ke kiri dan ke kanan 

juga ke atas termasuk  semua peserta dalam upacara dimaksud melakukan hal yang sama. 

Dengan maksud untuk memberi makan kepada Uis pah.  Setelah berkata demikian, sisa 

beras wangi  yang dibawa disimpan di atas tempat pertemuan itu (tempat Ana’a Tobe  

berdoa) lalu membawa sedikit tanah dari tempat itu dan Ana’a Tobe kembali ke rumah 

untuk mendengarkan jawaban dari Uis Pah pada malam harinya. 

Pada malam harinya Ana’a Tobe  akan melanjutkan upacara di batu Tunua dan 

batu Naetapan untuk mendengar petunjuk dari Uis Pah dengan menempatkan tanah (yang 

telah dibawanya dari tempat tadi) di bawah bantal lalu ia tidur untuk mendengar berita 

atau jawaban. Apabila Uis Pah  setuju tetapi permintaannya terlalu berat (yaitu jikalau 

Uis Pah meminta jiwa manusia) maka Ana’a Tobe akan menolak permintaan dari Uis 

Pah . Pada saat itu pastilah terjadi tawar-menawar dengan Uis Pah  berupa binatang 

untuk dikorbankan sebagai ganti rugi. Apabila Uis Pah menyetujui tawaran dari Ana’a 

Tobe  berupa binatang (sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, atau ayam) maka bulu 

binatang itu akan ditentukan oleh Uis Pah .  

Setelah Ana’a Tobe mendapat jawaban dari Uis Pah dengan syarat yang telah 

disepakati, Ana’a Tobe kembali menyampaikan kepada amaf atau feotnai yang ingin 

untuk mengolah tanah atau hutan tersebut. Apabila mereka menyanggupi syarat yang 

ditetapkan maka pengolahan akan segera di mulai. Jika tempat dimaksud dikuasai oleh 

roh-roh atau belum cukup untuk diolah maka  tidak dizinkan oleh Uis Pah sehingga harus 

ditaati. 

 Untuk mengantisipasi panas dan hujan yang berkepanjangan Ana’a Tobe bersama 

feotnay dan amaf melakukan doa ditempat yang telah ditentukan yaitu di depan rumah 
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adat. Juga termasuk Moa’ atau bencana berupa angin kecang, burung, tikus dan ulat-ulat 

yang menghancurkan makanan. Ada alat-alat yang sering dipakai Ana’a Tobe untuk 

melakukan upacara tesebut adalah Muti, Uang perak berbentuk bundaran yang 

ditengahnya timbul setinggi kira-kira 2 cm, Sua’  sena semacam linggis  yang  terbuat 

dari perak  panjangnya kira-kira 2 cm  dan kain hitam. Setelah upacara dilaksanakan 

barang –barang tersebut disimpan kembali pada tempatnya yaitu di rumah adat. Upacara 

ini biasanya dilakukan pada awal musim tanam. 

Masyarakat Tunua menjadikan Naetapan sebagai tempat perayaan kehidupan 

untuk mengantisipasi malapetaka yang hendak terjadi. Mereka menjadikannya sebagai 

tempat bertanya tentang bagaimana menata kehidupan agar bisa mengalami sukacita atau 

yang mandatangkan berkat. Batu itu dijadikan sebagai media yang dapat menghubungkan 

mereka dengan roh-roh para leluhur sehingga dijadikankanya sebagai simbol dan tempat 

di mana ide-ide mereka dapat disampaikan melalui ritus-ritus atau upacara-upacara.  

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 


