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                                                                       BAB  IV 

PENGKERAMATAN BATU NAETAPAN DAN DAMPAKNYA  

BAGI MASYARAKAT DESA TUNUA 

 

 

 Masyarakat suku Atoni di Timor sangat menghargai batu atau gunung batu oleh karena 

terkait dengan kebudayaan dan 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  setiap keturunan dari kanaf-kanaf (setiap marga) itu juga kembali dan berdiam di 

sana
133

 sekalipun dalam tanggungjawab mencari nafkah mereka harus tersebar.  Tiap – 

tiap keluarga pasti memiliki fatu kanaf. Karena dari fatu kanaf itu mereka menyakini 

adanya kuasa di luar kemampuan diri. Sebab itu mereka mempercayai dan 

menyembahnya.     

          Menurut Durkheim, fenomena tersebut di atas adalah sebuah fakta sosial yang 

terjadi di tengah masyarakat sebagai representasi ketidak-mampuan masyarakat primitif 

untuk menangkal musibah guna mencapai kesejahteraan dan menciptakan kehidupan 

yang harmonis. Hal ini pula muncul dalam struktur kepercayaan masyarakat yang 
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dianggap sebagai suatu kebutuhan sehingga mereka mengkeramatkannya
134

. Banyak 

obyek yang mereka anggap suci dan dikeramatkan. Mereka  kenal sebagai tempat tinggal 

para penguasa atau roh-roh untuk menyatakan diri. Masyarakat  mengenal obyek-obyek 

tersebut sebagai simbol yang kelihatan. Pandangan tentang struktur kepercayaan dan 

bentuk religi masyarakat primitif juga dikembangkan oleh Marett tentang kekuatan luar 

biasa bahwa manusia memiliki keyakinan akan adanya kekuatan di luar kemampuan diri 

dalam hal-hal yang luar biasa dan menjadi sebab timbulnya gejala-gejala yang tak dapat 

dilakukan manusia. Kekuatan-kekuatan tersebut ada dalam segala hal termasuk alam 

yang tak dapat dikendalikannya. Keyakinan itu disebut emosi keagamaan yang timbul 

karena keyakinan. Tingkah-laku ini kemudian mereka wujudkan melalui berbagai bentuk 

upacara
135

. 

           Dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat suku Atoni mereka mengenal 

simbol-simbol sebagai representasi dari yang tidak kelihatan tapi sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia. Suku Atoni menjadikan batu  atau gunung batu sebagai simbol 

kekuatan. Ketika kekristenan masuk ke Timor berhadapan dengan tiap-tiap kanaf(marga) 

yang sedang bergumul dengan gunung batu keluarga masing-masing. Fatu kanaf yang 

dianggap sebagai tempat bertahtanya Uis Neno (penguasa langit) yang tak terhampiri di 

terjemahkan dengan metafora kekristenan  Allah sebagai gunung batu keselamatan. Fatu 

kanaf atau gunung batu keluarga tetap dihargai. Uis Neno yang tinggal di atas gunung 

batu ini tetap dihormati sebagai Allah yang menganugerahkan keselamatan dan menjadi 
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pencipta langit dan bumi. Jadi Allah yang ditawarkan kekristenan tidak hanya bertahta di 

atas fatu kanaf  tetapi yang sekaligus sebagai pencipta dan menguasai  fatu kanaf itu. 

Menurut  Nuban Timo, Ia melihat gunung batu atau fatu kanaf  sebagai yang tetap 

dihormati, bahkan Allah tinggal di atas gunung batu itu. Tetapi ketika Yesus datang Allah 

tidak hanya dipasung untuk tetap tinggal di gunung batu tiap-tiap marga melainkan  yang 

dapat ditemui di mana-mana. Allah yang dulu tidak dikenal, kini Ia telah dikenal
136

  di 

mana saja orang Atoni  itu tinggal dan berkarya. 

            Berdasarkan latarbelakang pemikiran di atas, penulis akan berupaya memahami 

alasan  pengkeramatan batu Naetapan oleh masyarakat Tunua dan dampaknya bagi 

kehidupan masyarakat dan gereja saat ini.  Masyarakat Tunua sejak nenek moyang telah 

mengkeramatkan batu Naetapan sebagai tempat pertemuan roh-roh para leluhur yang 

dianggap sebagai benteng perlindungan dan sumber penghidupan. Masyarakat Tunua 

sebagai bagian dari suku Atoni telah lama meyakini batu  sebagai simbol  bertahtanya Uis 

Neno (Huruf=Penguasa Langit=Tuhan Allah). Bahkan seperti dikatakan pada bab I oleh 

Edison Sippa, bahwa batu adalah tulangnya bumi yang perlu dihormati. Dunia nyata 

mereka termasuk batu menjadi media yang dapat menghubungkan  dengan kekuatan-

kekuatan luar yang tidak dapat dijangkau dengan akal, karena itu mereka 

mengkeramatkannya. Upaya pengkeramatan itu diwujudkan melalui berbagai ritus dan 

upacara sebagai simbol yang dapat diamati secara nyata. 

            Dunia citra dan lambang-lambang adalah dunia yang nyata. Sebuah dunia yang di 

dalamnya terdapat simbol-simbol di mana manusia dapat menemukan makna terdalam 
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dari kehidupan, dan mengalami kekuatan transendensi
137

. Sebab itu tidak disangkali  

perjumpaan manusia dengan Allah terjadi melalui konteks yang di dalamnya terdapat 

simbol-simbol  penuh makna. Allah yang transendent dapat dipahami dan dimengerti dari 

konteks budaya masing-masing. Untuk memahami sistim sosial dan struktur kepercayaan 

serta kebudayaan masyarakat tertentu simbol-simbol menjadi pertunjuk penting yang 

tidak bisa diabaikan begitu saja
138

. 

            Bagi masyarakat suku Atoni, mengenal Allah dalam simbol seperti ini telah lama  

terjadi. Salah satu simbol adalah batu Naetapan yang dikeramatkan oleh masyarakat 

Tunua. Hal ini menunjukkan bahwa Naetapan memiliki nilai religiusitas yang sangat 

tinggi. Masyarakat menjadikannya sebagai simbol perjumpaan dengan Allah yang 

transendent.  

           Namun dalam perkembangan selanjutnya Naetapan mengalami pergeseran nilai 

dari nilai religius kepada nilai ekonomis yaitu dengan dilakukannya penambangan 

marmer batu Naetapan sejak tahun 2000 oleh pemerintah dalam kerjasama dengan pihak 

swasta yaitu PT SAM ( Sumber Alam Marmer). Proses penambangan ini menimbulkan 

berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Perubahan dan pergeseran nilai-nilai 

tersebut sebagai akibat kemajuan sekularisasi yaitu upaya menghilangkan nilai-nilai dan 

makna keyakinan  agama dan praktek institusi agama dalam arti agama maupun dalam 

arti sosial. Konsepsi-konsepsi keagamaan mulai melemah dan bahkan menyerah terhadap 

berbagai perkembangan yang sedang terjadi sekarang ini. Pengaruh norma dan nilai-nilai  
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agama makin lama makin kurang dan lemah
139

. Bahkan kemajuan dan perkembangan 

ekonomi  mengganggu fakta sosial dan struktur kepercayaan masyarakat yang telah lama 

ada.  

           Ternyata dalam perjalanan waktu kerja selama 7 tahun tidak satupun kesepakatan 

sebagai imbalan bagi masyarakat direalisasikan oleh PT SAM.  Masyarakat merasa 

tertipu dan dirugikan. Bahkan mereka merasa bahwa nilai-nilai pengkeramatan batu 

Naetapan akan turut terganggu dengan proses pengolahan tersebut. Pada akhirnya upaya 

penolakan terhadap pengolahan marmer di batu Naetapan pun muncul dan akhirnya di 

hentikan. Hal ini bagi penulis sangat beralasan oleh karena mengacu pada pemikiran 

Durkheim bahwa; Solidaritas sosial masyarakat yang telah terbangun selama ini melalui 

hubungan individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan 

kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama 

pun turut terganggu
140

.  

          Oleh karena itu, pemahaman dampak dan makna pengkeramatan batu Naetapan  

menurut masyarakat Tunua dianggap penting sebab merupakan sebuah fakta sosial yang 

terjadi dalam masyarakat sejak turun temurun. Suatu keadaan riil dan nyata. Melalui 

pengkeramatan batu Naetapan,  masyarakat  membuat  ritus-ritus penyembahan untuk 

menghargai alam dan ternak peliharaan serta  menciptakan mitos dan ritus-ritus guna  

mencapai tujuan kehidupan yang harmonis. Untuk mencapai kehormonisan dalam tujuan 

hidup tersebut dilakukanlah upacara-upacara guna memperkokoh dan memperkuat 

                                                           
                                 

139
 Taufik  Abdullah (Editor), Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi,Jakarta, LP3ES-

Anggota  IKAPI,1993. Hal. 48. Bandingkan Celia Deane- Drummond, Telogi Ekologi, Ibid. Hal 19-22. 
                              

140
. Doyle Paul Johnson, Ibid. Hal. 181.  



 
 

91 
 

keyakinan mereka tentang realitas  sosial yang telah ada. Hal itu nyata dalam struktur 

kepercayaan masyarakat Atoni  secara umum.  

             Pengkeramatan batu Naetapan dikenal sebagai fakta sosial oleh karena alasan 

penyelenggaraan upacara-upacara, ritus-ritus ataupun mitos terkait dengan 

pengkeramatan tersebut memang telah dilaksanakan oleh para leluhur demikian.  Oleh 

karena itu, secara turun temurun masyarakat melaksanakan seperti apa adanya bukan 

dengan cara yang lain. Jadi mereka menyelengarakannya demikian untuk memelihara 

hubungan dengan masa lalu dan melestarikan identitas moral kelompok yang dimiliki 

bersama
141

.  

             Untuk itu penulis hendak mencaritahu alasan pengkeramatan batu Naetapan  oleh 

masyarakat sekaligus menemukan nilai dan makna yang terkait di dalamnya juga 

termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya. 

 

A. Alasan  Pengkeramatan Batu  Naetapan 

Sebagaimana telah digambarkan dalam bab I bahwa masyarakat Atoni  hidup dan 

mengenal pemilik kuasa-kuasa itu  dalam tiga struktur kosmos yaitu Uis Neno, Pah Nitu 

dan Uis Pah. 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 kosmos seperti ; batu-batu besar atau gunung batu, gunung, air, ular piton, 

pohon-pohon besar, benda-benda keramat dan lain-lain. Dari situ terciptalah hubungan 

manusia dengan yang berkuasa atau yang disegani.   
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               Ketika orang Tunua menghadapi malapetaka, terdapat ketidak-seimbangan 

dalam hidup, mereka menginginkan kekuatan   guna  mengatasi tantangan yang dihadapi. 

Dalam sistim kepercayaan mereka, batu Naetapan merupakan solusi. Ada keyakinan yang 

kuat bahwa batu Naetapan  menjadi tempat berdiamnya Uis Neno (Penguasa bumi) 

sehingga para leluhur telah membangun relasi  dengan berbagai upcara keagamaan yang 

diwujudkan melalui pengkeramatannya. Menurut Mariasusai Dhavamony, tindakan 

pengkeramatan terhadap sesuatu dipandang sebagai instrument atau sarana guna 

mencapai tujuan-tujuan khusus dengan maksud untuk menyatakan dan menyimbolkan 

hubungan-hubungan sosial dan kosmologis tertentu
142

. Kepercayaan-kepercayaan seperti 

ini mempunyai arti karena berfungsi  sebagai sarana untuk mencari pertolongan kepada 

kosmos atau dunia luar yang dianggap mampu.  

          Dengan demikian pengkeramatan batu Naetapan merupakan hasil ciptaan 

masyarakat  sebagai suatu sarana bagi mereka dan dengan sarana tersebut ia mampu 

menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalamannya dalam keseluruhan hidupnya; 

termasuk dirinya sendiri, anggota kelompoknya, alam dan lingkungan lain yang dia 

rasakan sebagai sesuatu yang transendental
143

, Durkheim menganggapnya sebagai 

sesuatu yang sakral ( tidak terjangkau penalaran manusia).  

           Bagi masyarakat Tunua batu Naetapan memiliki nilai religiusitas  yang sangat 

penting. Rasa hormat dan cinta masyarakat Tunua terhadap batu Naetapan tentu ada 

alasannya. Ada beberapa ciri yang mendukung terjadinya penyembahan atau 

pengkeramatan leluhur kepada batu Naetapan.  
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a. Naetapan  Simbol Kekuatan Yang Perkasa.  

 

 Orang Tunua menjadikan Naetapan sebagai benteng pertahanan untuk memantau musuh. 

Hal itu diwujudkannya melalui upacara Meo besi dalam mempertahankan wilayah 

kekuasaan dan masyarakat pada masa-masa peperangan. Sebelum menuju ke medan 

perang, Meo terlebih dahulu melaksanakan upacara di Ume Le’u untuk memohon 

kekuatan dan keberanian dalam menghadapi musuh. Kekuatan dan keberanian itu 

diyakini datang dari batu Naetapan sehingga kemudian upacara itu dilanjutkannya di 

sana. Pada saat perang para Meo yang berhasil membunuh musuh,  kepalanya dipenggal 

dan dipancungkan di atas batu Naetapan sebagai lambang kekuatan  dan keperkasaan 

mereka. Menurut Sem Balan dan seth Tefnay, tindakan ini dipahami sebagai 

pemberitahuan   kepada roh-roh leluhur yang telah memberi kekuatan dan keperkasaan di 

medan perang. Pemancungan kepala musuh ini juga diiringi pesta rakyat penuh sukacita  

dengan ritual sebagai penghargaan dan rasa hormat kepada roh leluhur yang bertahta di 

batu Naetapan
144

. 

           Semua tindakan mereka selalu mengarah kepada  roh nenek moyang atau 

penguasa alam yang tidak dapat diamati namun ada dan mengikat secara batin. 

Pengakuan akan adanya kuasa-kuasa di balik simbol atau lambang-lambang sangat jelas 

diperlihatkan masyarakat dalam ritual penyembahan yang mereka lakukan. Gambaran 

tentang kekuatan dan keperkasaan kuasa-kuasa itu juga diperlihatkan melalui sikap dan 

tindakan mereka berupa pesta rakyat dan tari-tarian diiringi hunun ma baf (teriakan dan 

sorak-sorai) dengan sukacita
145

. Artinya Naetapan menjadi tempat perayaan sukacita oleh 
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karena kekuatan dan keperkasaan yang diperlihatkan melalui kemenangan mereka di 

medan perang. Sebagai rasa hormat dan cinta orang-orang Tunua mereka 

mengkeramatkan batu Naetapan.Tujuannya adalah untuk  memuja roh-roh yang ada di 

batu Naetapan. 

           

b. Naetapan  Sumber Harapan   

 

 Di sini peranan Meo   sangat   penting dalam kehidupan masyarakat. Meo sebagai 

pemimpin perang tidak hanya untuk melawan musuh tapi juga dalam fungsi menjinakan 

roh-roh yang hendak mencelakakan atau  mendatangkan malapetaka. Meo adalah orang 

berjimat atau memiliki kekuatan ekstra yang dapat berkomunikasi dengan roh-roh leluhur 

melalui acara ritual untuk menjelaskan maksud  kepada masyarakat. Apakah akan 

mendatangkan berkat atau malapetaka. Meo akan membangun relasi dalam komunikasi 

untuk menawarkan imbalan berupa hewan korban sesuai kesepakatan dengan roh-roh 

tersebut. Untuk itu Meo dihormati sama seperti raja.  

           Masyarakat Tunua sangat hormat kepada batu Naetapan sebab dianggap sebagai 

tempat bertahtanya roh-roh para leluhur yang dapat memberi pertolongan. Pertolongan  

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

roh leluhur melalui peran Meo. Apabila hendak terjadi peperangan Meo terlebih dahulu 

melalukan ritus penyembahan kepada roh-roh leluhur di batu Naetapan setelah terjadi di 

Ume le’u. Sebagai dukungan moral kepada Meo saat melakukan ritus penyembahan 

untuk mencaritahu maksud dari roh-roh leluhur apakah kemenangan atau kekalahan 

dalam peperangan nanti, masyarakat melakukan pesta  sukacita,  tarian diiringi bunyian 
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gong dan tambur sebagai upaya menghibur roh-roh leluhur yang bertahta di batu 

Naetapan guna memberi pertolongan atau perlindungannya
146

. Masyarakat Tunua 

percaya akan adanya hubungan timbal-balik yang dapat tercipta melalui upacara-upacara 

yang dilakukan. Bagi Durkheim  kepercayaan-kepercayaan bersama seperti ini akan  

mendukung pola-pola institusi dan memberikan arah serta arti bagi individu yang 

berpartisipasi dalam masyarakat oleh karena fakta sosial merupakan suatu gejala riil dan 

mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya untuk menghindari 

individualisme
147

. Yang menjadi kata kunci di sini adalah kekompakan sosial dalam 

ikatan kekerabatan  kelompok. Artinya sebuah fakta sosial dalam bentuk non material 

yang  merupakan fenomena yang terjadi dalam kelompok, kesatuan masyarakat, sistem 

sosial, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah, dsb
148

 

c.  Naetapan  Pemberi Kehidupan.  

 

Oleh karena kekuatan dan keperkasaan yang ditampilkan batu Naetapan, masyarakat 

Tunua membangun ikatan bathin melalui relasi khusus sebagai rasa hormat dan cinta 

mereka kepada batu tersebut. Hubungan ini langsung menyentuh seluruh sendi kehidupan 

masyarakat dalam segala aktivitas yang ditampilkannya. Bagi masyarakat Tunua, segala 

sesuatu yang terjadi dalam alam-dunia di sekitar mereka adalah atas restu  leluhur, dan 

roh-roh nenek moyang. Bahkan mereka menganggap bahwa Naetapan menjadi sumber 

kehidupan. Roh-roh yang ada di Naetapan itulah yang memberi segala yang mereka 

alami dalam hidup termasuk  alam, hutan dan sumber air serta  usaha pertanian karena 
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bagi masyarakat hal-hal ini yang dapat menghidupi mereka. Hal ini lebih menunjuk 

kepada hubungan dengan sang Illahi sebagai pemberi hidup. Pemahaman ini seiring 

dengan pandangan Leo D. Lefebure, ia memandang kemanusiaan sebagai bagian integral 

dari keseluruhan kosmos, karena itu konteks pemahaman tentang kemanusiaan adalah 

saling ketergantungan dari seluruh alam semesta
149

. Pandangan Lefebure ini memberi arti 

mendalam mengenai keterkaitan timbal-balik semua hal dalam alam semesta ini yang 

saling mengisi. 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. Lebih lanjut Lefebure mengatakan, keterhubungan ini 

mengindikasikan bahwa jati diri manusia tidak ditemukan dalam suatu diri yang terpisah 

atau mandiri, terasing dan mengendalikan diri sendiri melainkan dalam proses interaksi 

yang berlangsung secara terus- menerus dengan hal-hal yang berada di sekitar kita
150

. 

           Rasa hormat dan ikatan bathin dalam keterhubungan tersebut mereka wujudkan 

melalui tanggungjawab pengolahan alam atau tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Segala hal terkait dengan  pengolahan alam atau tanah   harus didahului dengan proses 

perizinan kepada Uis Pah yang dianggap sebagai pemilik. Jika proses perizinan ini tidak 

dilakukan sesuai dengan prosedur adat yang sebenarnya, maka akan terjadi hukuman bagi 

pengelola. Keyakinan tersebut timbul dari kepercayaan mereka yang menjadikan alam 

dan tanah sebagai sumber kehidupan. Hal ini terbukti ketika PT Sumber Alam Marmer 

melakukan penambangan marmer batu Naetapan mengalami kerugian sehingga 
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mengakibatkan terhentinya proses penambangan tersebut
151

 hal ini dibenarkan oleh tokoh 

masyarakat Tunua Yoram Tefnay. Menurut Tefnay terdapat kesalahan prosedur dalam 

proses perizinan pengolahan marmer batu Naetapan pada saat itu. Seharusnya Pemerintah 

Daerah dan PT SAM mencaritahu asal-usul batu tersebut untuk menghimpun seluruh 

tokoh adat Tunua guna melakukan upacara adat dengan mengangkat tuturan fanu (ikrar  

kesetiaan masyarakat) kepada nenek moyang yang telah memelihara batu tersebut sejak 

turun temurun
152

.  

          Secara lebih jauh, Tefnay juga mengatakan bahwa masyarakat telah hidup dengan 

rasa hormat kepada alam dalam semua aktivitas yang dilaksanakan. Untuk proses 

pengolahan tanah yang terjadi setiap tahun saja demi kebutuhan masyarakat setiap hari 

proses perizinan melalui Ana’a Tobe kepada Uis pah tetap harus dilaksanakan. Apalagi 

batu Naetapan yang telah terpelihara sejak dahulu kala dan dikeramatkan oleh nenek 

moyang
153

. Tokoh adat Sem Balan lebih menegaskan bahwa batu Naetapan merupakan 

warisan sosial yang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat kita sekarang ini
154

. 

Durkheim menyebutnya sebagai suatu fakta sosial yang telah lama terjadi dalam 

masyarakat dan merupakan kenyataan riil yang tidak bisa dilanggar
155

 

          Proses perizinan ini dipahami sebagai penghargaan dan rasa hormat kepada leluhur 

sebagai pemberi hidup. Naetapan sebagai simbol yang kelihatan yaitu tempat bertahtanya 

Uis Pah sebagai pemilik. Naetapan merupakan tali penghubung masyarakat Tunua 

dengan leluhur, nenek moyang, alam, sumber air karena bagi masyarakat hal-hal ini yang 
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dapat menghidupi mereka. Hal ini lebih menunjuk kepada hubungan dengan sang Illahi 

(Uis Neno ) sebagai pemberi hidup. Allah yang transendent-yang jauh dan tidak dapat 

diamati telah berinkarnasi melalui batu Naetapan. 

 

d. Naetapan Penjaga  Kawanan Ternak.  

 

Hal ini penting bagi masyarakat Tunua yang bermata pencaharian sebagai petani 

peternak. Juga cocok dengan kondisi alam dan topografinya. Selain bercocok tanam 

masyarakat Tunua memelihara ternak sebagai upaya mengantasipasi hasil panen yang 

tidak mencukupi kebutuhan setahun. Daerah di sekitar Naetapan menjadi pilihan 

masyarakat untuk pemeliharaan kawanan ternak. Setiap pemilik hawan akan membuat 

kandang sebagai tempat mengumpulkan hewan peliharaan. Dahulu kala daerah Naetapan   

sering disebut juga O’af (Kandang) sangat terkait dengan fungsi Naetapan sebagai 

penjaga kawanan ternak.  

          Orang Tunua menjadikan gunung batu Naetapan sebagai penjaga ternak  yang 

berhubungan dengan leluhur dan roh nenek moyang. Pada saat awal musim panen( yaitu 

makan makanan muda/baru) mereka melaksanakan upacara pendinginan ternak dengan 

ritus yang dipimpin oleh Ana’a Tobe. Ritus ini dilaksanakan berkaitan dengan 

pemeliharaan ternak. Orang Tunua menginginkan ternak mereka berkembang baik dan 

bertumbuh dengan tambun. Harapan itu mereka sampaikan kepada roh-roh leluhur 

melalui ritus Ana’a Tobe. Ana’a Tobe ( Imam) sebagai penghubung akan menyampaikan 

maksud-maksud tersebut kepada batu Naetapan sebagai simbol.  
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          Naetapan dalam fungsinya seperti ini yang mendorong masyarakat Tunua untuk 

mengkeramatkannya. Ritus sebagai bagian dari tingkah-laku keagamaan yang 

diwujudkan melalui simbol-simbol ini telah dilaksanakan oleh orang  Tunua sebagaimana 

dinampakan dalam ritus Ana’a Tobe ini. Durkheim dalam pandangannya tentang agama, 

ia menganggap pengalaman agama dan ide tentang yang suci atau keramat adalah produk 

kehidupan bersama. Kepercayaan dan ritus-ritus keagamaan juga dapat memperkuat 

ikatan-ikatan sosial masyarakat yang ada
156

. Jadi hubungan antara agama dan masyarakat 

memperlihatkan saling keterhubungan yang sangat erat. Artinya bahwa dengan 

pelaksanaan ritus dan upacara-upacara keagamaan masyarakat dapat memperlihatkan 

hubungan emosional kolektif secara sadar untuk meraih kesejahteraan.  

           Hubungan emosional kelektif ini penulis maksudkan  adalah komitmen sosial yang 

dimiliki kelompok yang dapat diwujudkan secara bersama untuk memperkuat nilai-nilai 

dan norma-norma dasar serta prinsip-prinsip moral yang menjadi landasannya. Bentuk 

ritus yang dilaksanakan orang Tunua memiliki norma  dasar dan nilai-nilai serta prinsip 

moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal itu terkait dengan hubungan antar 

individu dalam kelompok dan dengan roh-roh atau penguasa alam yang disimbolkan 

dalam bentuk pengkeramatan batu Naetapan.   

 

B. Dampak Pengkeramatan Batu Naetapan 

 Pengkeramatan batu Naetapan adalah warisan sosial masyarakat yang diterima dan 

dipelihara sebagai suatu realitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat turun-temurun. 

Oleh karena fakta sosial ini adalah hasil bentukan masyarakat maka tentu juga 
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mengandung makna dan berdampak bagi masyarakat Tunua sehingga mereka dapat 

memelihara dan mewariskan kepada masyarakat lainnya.  

          Kehidupan mereka sehari-hari diatur dan ditentukan oleh leluhur dan roh-roh nenek 

moyang.  Hubungan mereka dengan para leluhur dapat diwujudkan melalui pemeliharaan 

dan pelestarian fakta yang telah dibuat  oleh leluhur.Mereka melanjutkan apa yang telah 

dilaksanakan. Dampak yang terkandung dalam Pengkeramatan batu Naetapan  oleh 

masyarakat Tunua dapat dicirikan dengan beberapa hal yakni dampak  Sosial,  dampak 

Ekologi,  dan dampak Etis. 

a. Dampak  Sosial  

 

Berangkat dari pemikiran Durkheim tentang solidaritas sosial masyarakat seperti 

dikatakan pada bab II,  ia menggunakan istilah solidaritas mekanik dan solidaritas 

organik sebagai pisau analisanya. Durkheim lebih menekankan  solidaritas organik yang 

timbul karena pembagian kerja yang semakin bertambah besar. Solidaritas organik 

menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang 

didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Hubungan 

tersebut diperkuat oleh pengalaman-pengalaman emosional bersama. Lebih lanjut 

Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara 

orang-orang yang melakukan pekerjaaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang 

mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar membangun hubungan satu sama 

lain
157

.  
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            Pengkeramatan batu Naetapan merupakan bukti adanya relasi atau hubungan 

sosial masyarakat Tunua  dengan para leluhur dan sesama dalam kehidupan  

bermasyarakat. Terdapat hubungan horizontal dan juga vertikal – dengan sesama, alam 

sekitar dan dunia atas. Hal itu terbukti dengan pelestarian gunung batu Naetapan dari 

waktu ke waktu.  Masyarakat Tunua tetap menghargai batu Naetapan sebagai simbol 

perlindungan yang memberi rasa nyaman.  Sejak dahulu Naetapan telah digunakan oleh 

leluhur sebagai benteng perlindungan untuk mengintai musuh  yang hendak merampas 

harta ataupun mengacaukan masyarakat. Oleh karena masyarakat masih memiliki sikap 

saling menguasai sehingga peperangan antar kampung tidak dapat dielakan
158

. 

          Untuk menjaga hubungan kekerabatan sosial dari generasi ke generasi,  batu 

Naetapan menempati dampak sosial yang sesungguhnya. Masyarakat Tunua memiliki 

kerinduan untuk hidup  nyaman sehingga membangun relasi sosialnya  dengan leluhur 

yang telah menjadikan Naetapan sebagai simbol perlindungan bagi mereka. Orang Tunua 

tetap menjaga ritus-ritus yang dibuat para leluhur untuk mewariskannya kepada anak 

cucu sebagai tanggungjawab mempertahankan relasi sosial yang telah lama 

terbangun.Setiap tahun mereka berkumpul di batu Naetapan untuk melakukan ritus-ritus. 

Ritus-ritus ini diteruskan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Di sini 

nampak saling ketergantungan masyarakat yang satu dengan lainnya sebagai makluk 

sosial. Kelalaian masyarakat untuk  membangun relasi dengan leluhur dan 

mewariskannya kepada sesama  akan  berakibat bagi masyarakat secara kolektif sampai 

kepada anak cucu. Nampak setiap tahun mereka melakukan upacara pendinginan ternak 

di Naetapan sebagai bentuk pewarisan yang terus mereka ceriterakan dalam fakta untuk 

                                                           
                     

158
 Henderik Sabneno,Ibid. 



 
 

102 
 

dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikut
159

. Nampak secara bersama-sama 

dalam relasi sosial mereka melakukan ritus-ritus keagamaan di batu Naetapan. 

            Masyarakat Tunua memahami diri sebagai makluk sosial. Manusia tidak 

diciptakan sebagai makluk tunggal, ia tidak hidup sendirian di dunia ini, ia hidup sama-

sama dengan manusia lain untuk saling mengisi dan melengkapi. Selain itu pula diberi 

kelebihan-kelebihan oleh Sang Pencipta. Seiring dengan kelebihan tersebut manusia 

diminta pertanggungjawabannya kepada Allah, sesamanya dan kosmos sebagai pemberi 

kehidupan di bumi. Hal ini menunjukan bahwa tanpa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang 

dan air manusia tidak dapat hidup
160

.  

          Keterhubungan ini mengindikasikan manusia sebagai makluk sosial yang muncul 

melalui sistim pembagian kerja yang ada sebagai ciri solidaritas organik. Durkheim lebih 

memilih solidaritas organik ini karena pembagian kerja yang bertambah besar. Solidaritas 

seperti itu didasarkan pada tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi
161

. Sebagai 

bukti ketergantungan masyarakat yang satu dengan lainnya juga terhadap alam 

masyarakat Tunua mengkeramatkan batu Naetapan melalui berbagai upacara yang 

dilaksanakan secara bersama-sama. Kesadaran kolektif masyarakat Tunua terbentuk 

melalui pengkeramatan batu Naetapan sebagai warisan sosial yang dipelihara dan 

diwariskan turun-temurun.  Kesadaran kolektif seperti ini juga memberikan peringatan 

akan pentingnya pemeliharaan lingkungan dan kelestarian alam bagi kepentingan 

manusia secara utuh. Secara organik masyarakat yang ada dalam satu lingkungan alam 

tertentu tidak dapat hidup terpisah dari lingkungannya melainkan ada saling berkaitan. 
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Prinsip ini dikenal dengan lingkungan holistik di mana sesuatu akan mempengaruhi 

sesuatu yang lainnya
162

. 

 

b. Dampak  Ekologi 

 

Masyarakat primitif  menghargai alam semesta sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari dirinya.  Durkheim memandang manusia dan ekologi sebagai subyek. Keduanya 

harus dihargai. Muncullah apa yang disebut suci dan sakral
163

. Untuk itu diciptakanlah 

ritual-ritual keagamaan dan ritual-ritual guna  menjaga keseimbangannya dengan 

lingkungan alam semesta. Alam semesta akan kehilangan kekuatanya yang dinamis  

apabila lingkungan manusia kehilangan keseimbangannya. Dan sebaliknya manusia tidak 

akan menjadi sempurna apabila ia ada tanpa dukungan dari kosmos untuk melengkapi 

ketidak-mampuannya.  

          Pengkeramatan batu Naetapan menjadi bagian dari keseimbangan manusia dengan 

alam. Dalam tindakan pengkeramatan tersebut Durkheim memandangnya sebagai bagian 

tidak terpisahkan dengan kosmos secara keseluruhan untuk saling melengkapi. Ia 

menyebutnya sebagai yang sakral dan keramat
164

.  

          Masyarakat Tunua menyadari pentingnya membangun  relasi dengan ekologi 

melalui tindakan pengkeramatan batu Naetapan. Sebenarnya pengkeramatan batu 

Naetapan merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan nenek 

moyang untuk melindungi alam semesta dan menjaga keseimbangannya dengan 
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penguasa alam itu sendiri
165

.  Mereka menciptakan ritual-ritual keagamaan dan mitos-

mitos dengan berbagai upacara guna  memberi perlindungan kepada alam yang dianggap 

suci dan sakral. Menurut Sekretaris Desa Yoram Tefnay; 

          “Jika orang tua dulu-leluhur kita tidak menjaga alam dengan membuat cerita-

cerita mitos      supaya kita takut terhadap alam pasti kita memanfaatkan alam 

dengan sembarangan dan merusak alam dengan tidak tanggungjawab. Hutan-

hutan pasti kita tebas, sumber mata air pasti tidak dilindungi karena semua orang 

akan berupaya untuk mengolah lahan miliknya tanpa mempedulikan kepentingan 

bersama berupa pelestarian hutan dan sumber air yang menjadi kebutuhan 

bersama-masyarakat”
166

  

 

Jadi Yoram Tefnay memandang fakta pengkeramatan batu Naetapan ini dari sisi 

pelestarian alam  dan penyelamatan lingkungan. Baginya tindakan para leluhur membuat 

ritual, simbol dan mitos-mitos itu adalah bagi kepentingan masyarakat secara umum yaitu 

generasi yang akan datang.  Selain mitos,  ritual-ritual dan simbol-simbol yang mereka 

kenal, masyarakat primitif atau leluhur   telah mengambil tindakan yang tepat   dalam 

membangun relasi dengan alam yaitu membuat hukum adat sebagai acuan  bagi 

kehidupan bermasyarakat yang dapat dipertahankan sampai sekarang. Hingga kini 

masyarakat Tunua tetap mempertahankan hukum adat yang dikenal dengan  Kio 

(Larangan penebangan hutan- di sumber mata air) sehingga hutan di sekitar sumber mata 

air atau daerah-daerah rawan longsor  dapat dilestarikan. Hal ini merupakan warisan dari 

nenek moyang yang perlu dipertahankan terus. 

            Dalam ritus Ana’a Tobe  nampak jelas penghargaan atau penghormatan orang 

Tunua terhadap alam dan lingkungan. Orang Tunua tidak sembarangan melakukan 
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pengolahan hutan dan atau hasil alam lainnya tanpa proses perizinan kepada Uis Pah 

sebagai pemilik-yang menguasai. Wilayah hutan dan hasil alam lain dijaga dan   

dilestarikan. Ana’a Tobe sebagai fungsionaris adat berperan di sini. Dalam 

mengusahakan dan mengelola tanah atau hutan terlebih dahulu harus diperiksa oleh 

Ana’a Tobe  apakah layak diolah atau tidak. Ana’a tobe juga yang menentukan pohon 

mana yang bisa ditebang dan mana yang hanya boleh dipangkas.  Sebanarnya hal ini 

terkandung makna pelestarian lingkungan.  

 

c. Dampak  Etis 

Masyarakat Tunua menghormati gunung batu Naetapan sebagai simbol perlindungan. Hal 

itu diwujudkannya tidak hanya dalam bentuk pengakuan tapi juga nyata dalam sikap 

hidup. Pada saat diperhadapkan dengan tantangan mereka menginginkan kekuatan  guna 

mengatasi gangguan yang di hadapi.   Alam bisa dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan akan tetapi melalui prosedur “meminta”atau “mendekat” kepada yang 

menyuasai yaitu Uis Pah (Penguasa Alam). Di sini peran Ana’a Tobe sangat menentukan. 

Ana’a Tobe menjadi perantara untuk menyampaikan maksud masyarakat dalam 

pengolahan hutan dan hasil alam lain. Masyarakat tidak mengatur diri secara pribadi 

dalam membangun relasi dengan Uis Pah melainkan harus melalui Ana’a Tobe. 

          Apabila dalam pengelolaannya tidak mendatangkan keuntungan  atau hasil 

sebagaimana harapan  maka hal itu dipandang sebagai penyimpangan terhadap  alam 

serta tidak memuaskan para penguasa tersebut. Manusia tidak akan mempersalahkan 
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alam tapi kembali kepada dirinya
167

. Secara etis manusialah yang mendekatkan diri pada 

alam melalui  hal-hal yang dianggap kudus dan sakral sehingga alam tetap dipandang 

sebagai subyek.  Karena alam ini berada di luar kuasa atau kendali mereka. Merekalah 

yang harus datang kepada alam menyampaikan maksud-maksud pengolahan hutan dan 

hasil alam lainnya. Bagi masyarakat Tunua dan suku Atoni pada umumnya,  harapan 

untuk mendapat pertolongan hanya datang dari Uis Pah atau penguasa bumi. Mereka 

memiliki tanggungjawab moral untuk  melakukan pendekatan-pendekatan kepada Uis 

Pah agar melindungi dan menjaga. Uis Pah dipahami sebagai pemberi kesegaran yang 

menyejukan dan tidak memberi panas dan api untuk menghanguskan
168

. Hal itu 

dilakukannya melalui upacara-upacara ritual  mempersembahkan sesajian yang dipimpin 

oleh Ana’a Tobe( Imam).  

          Dengan sikap hidup santun dan etis masyarakat mendekati batu Naetapan   mohon 

perlindungan dan perizinan kepada Uis Pah. Mereka mendekat kepada batu Naetapan 

sebagai simbol untuk menyuarakan kerinduan dan harapan masyarakat guna 

mendapatkan kepastian hidup   karena rasa nyaman yang diperlihatkan Uis Pah. Sikap 

taat yang ditunjukkan oleh masyarakat Tunua untuk mengikuti kehendak Uis Pah adalah 

bukti ketaatan mereka juga kepada Uis Neno sebagai penguasa  transendent yang bertahta 

di batu Naetapan. 

           Sekalipun Naetapan sebagai simbol tapi mereka sangat menghargai dan taat 

sebagaimana taat kepada Uis Neno. Bukti ketaatan dan kesetiaan mereka adalah saat 

mereka menganggap batu itu sebagai sakral dan kudus yang tidak bisa didekati oleh siapa 
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saja kecuali oleh orang-orang  dalam fungsi dan jabatan khusus. Lopo (=rumah Adat) 

yang ada di atas batu Naetapan itu tidak bisa didatangi/dimasuki oleh masyarakat umum 

kecuali Ana’a Tobe (=Imam=Pemimpin Adat) atau Meo (Panglima Perang).
169

.  

 

C. Allah Sebagai Gunung Batu Keselamatan: Suatu Refleksi  

 

Setelah memahami bentuk-bentuk pengkeramatan batu Naetapan serta dampak-

dampaknya maka pokok yang tidak kalah pentingnya adalah refleksi teologis. Hal ini 

dimaksudkan sebagai upaya memahami makna yang terkandung dalam pengkeramatan 

tersebut terkait dengan fakta sosial dalam bentuk norma budaya dan sistim nilai yang ada. 

Sejak berabad-abad masyarakat suku Atoni  hidup dalam budaya dan kepercayaan yang 

diciptakan untuk menjawab kebutuhan mereka. Kebudayaan mereka bertumbuh dan 

berkembang seiring perubahan waktu yang terjadi. Mulai  abad ke- 19  perhatian terhadap 

adanya  kemajuan kebudayaan manusia dalam berbagai perubahannya sudah nampak. 

Perubahan kebudayaan itu  dimulai dari bentuk-bentuk yang sederhana ke bentuk-bentuk 

yang lambat-laun menjadi makin kompleks
170

. Sebab itu tidak disangkali  perjumpaan 

kita dengan Allah terjadi melalui konteks budaya yang di dalamnya terdapat simbol-

simbol  penuh makna. Allah yang transendent dapat dipahami dan dimengerti dari 

konteks budaya yang ada. Untuk memahami pengkeramatan batu Naetapan sebagai fakta 

sosial dan struktur kepercayaan masyarakat Tunua seperti digambarkan di atas terdapat 

beberapa makna yang dapat direfleksikan, yaitu; 
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1. Makna Teologis 

       

Dunia Alkitab memperkenalkan kepada kita dua gunung ( Sinai dan Sion ) yang sangat 

penting bagi kehidupan keagamaan bangsa Israel pada saat itu. Ketika bangsa Israel 

mengalami kemerosotan moral, kehidupan tanpa pemimpin, berada di bawah tekanan 

bangsa lain mereka mengharapkan pertolongan atau pembebasan dari Allah secara nyata.  

Di bawah kaki gunung Sinai harapan itu mereka ekspresikan dengan membuat  patung 

lembu emas untuk di sembah sebagai allah yang ada di tengah mereka dan siap menolong 

sekalipun kemudian di kecam oleh Musa sebagai pemimpin. Suku Atoni di Timor, 

mereka mengenal fatu kanaf. Dalam kenyakinan mereka percaya bahwa mereka lahir dari 

gunung batu itu. Berasal dari gunung itu sehingga pada saat mati pun arwah mereka akan 

kembali ke sana. Fatu kanaf menjadi tempat kediaman Uis Neno
171

. Bagi mereka hidup 

dan mati terjadi di luar kendali dan kuasa. Ada kuasa yang mengatur yaitu kuasa dari para 

leluhur yang ada di fatu kanaf tersebut. Mereka mengharapkan  datangnya pertolongan 

yang berasal dari fatu kanaf itu.  

           Saat  merasa terganggu mereka menginginkan kekuatan untuk mengatasi 

gangguan yang dihadapi. Baik dalam Alkitab maupun suku Atoni, dan orang Tunua, 

gunung batu mengandung makna yang sangat penting . Karena ada beberapa ciri yang 

dapat mendukung.  Gunung dijadikan lambang keabadian (Ul 33 : 15) yang telah ada 

sejak dahulu dan berabad-abad. Gunung merupakan obyek kekuatan yang perkasa dan 

tidak dapat ditandingi (Maz 65 : 7), Gunung juga menyatakan kemuliaan pencipta  dan 

menjadi tempat penampakan Allah sebab di sanalah Allah berdiam ( Maz. 68 : 17 ). 
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Gunung menjadi sumber harapan datangnya pertolongan (Maz 121 ). Suku Atoni juga 

memiliki pemahaman tersendiri tentang gunung batu. Bagi mereka gunung batu menjadi 

tempat berdiamnya Uis Neno. Juga terdapat kepercayaan bahwa nenek moyang mereka 

berasal dari gunung batu dan ada di gunung batu itu. Ciri ini menjadi alasan yang kuat 

untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu keselamatan. 

          Tradisi Alkitab juga pernah mencatat bahwa Allah berkenan datang berdiam di 

Yerusalem sebagai gunung Sion (Maz. 48 : 4)
172

. Ternyata Allah mempunyai prakarsa 

untuk mendekatkan diri dengan umatNya di Yerusalem, kota Allah. Dalam Alkitab Allah 

memperkenalkan diri melalui simbol-simbol. Misalnya Tabut Allah sebagai simbol 

kehadiran Tuhan ditengah-tengah umatNya. Di mana-mana tabut itu berada secara 

kelihatan, di situpun Tuhan semesta alam bertahta di atas Kerubim ( II Sam. 6 : 2 Band. I 

Sam. 4 : 4 ). Menurut C. Barth, Allah hadir secara tidak kelihatan namun disimbolkan 

melalui tabut Tuhan itu
173

. Allah yang transendent dan tidak dikenal dijadikannya hadir 

secara nyata melalui tabut Allah. 

            Kini Allah yang transendent , yang jauh dan tidak dapat di kenal, yang terbatas 

hanya ada di tiap fatu kanaf atau gunung batu,  telah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. 

Untuk dikenal  dan tanpa batas ada di mana-mana. Karena itu percaya dan menerima 

Yesus sebagai Juruselamat bagi suku Atoni adalah tidak bertentangan dengan adat dan 

budaya mereka selama ini. Kekristenan mereka adalah kekristenan dalam  pakaian dan 

kebudayaan orang Timor. Hal yang membuat mereka beda dari nenek moyang mereka 

adalah mereka tidak lagi  berkumpul di tiap fatu kanaf  jika ingin bertemu dengan 
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Allah
174

. Allah tidak lagi terikat pada tiap-tiap fatu kanaf yang terbatas dan tidak di kenal. 

Ia telah di kenal dan ada bersama kita.  

            Masyarakat Tunua mengenal gunung batu Naetapan. Mereka menjadikannya 

keramat karena fungsinya sebagai benteng pertahanan dan sumber kehidupan. Naetapan 

sebagai tempat bertahtanya Uis Neno-penguasa langit. Dari Naetapan mereka 

mengharapkan akan datang pertolongan. Mereka menjadikan Naetapan  sebagai simbol 

Allah yang berinkarnasi-yang kelihatan dan dapat diamati. Atas dasar itu orang Tunua 

mengkeramatkan gunung batu Naetapan. Gunung batu Naetapan menjadi tempat 

perayaan kehidupan. Waktu ada sukacita mereka datang merayakan di Naetapan. 

Malapetaka diantisipasi juga mereka melakukan upacara ritual di sana.  

 

2. Makna Ekologis 

 Alkitab juga berbicara tentang hubungan Allah, manusia dengan alam. Baik manusia 

maupun alam keduanya sama-sama ciptaan Allah ( Kej 2 : 7 – 9). Allah  menciptakan  

manusia dari tanah. Hubungan itu terlihat sejak Allah meniupkan napas kehidupan 

kepada manusia . Manusia dan alam hidup dalam suatu hubungan komunio (bersekutu) 

atau suatu hubungan yang baik. Di pihak lain terdapat hubungan yang diskontinuitas 

antara manusia dengan alam. Hanya manusia yang di ciptakan segambar dengan Allah ( 

Kej 1 : 26 )  dan hanya kepada manusia itu di percayakan bumi untuk dikelola dan 

dipelihara (Kej 1 : 28 dan 2 : 15 ). Namun tentu hal itu dengan maksud agar manusia 

menjadi pemelihara alam atas nama Allah. Pemeliharaan Allah itu bersifat kreatif dan 

kooperatif yang mengayomi dan melindungi sehingga manusia juga bertanggungjawab 
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kepada Allah dalam hubungan dengan alam untuk melindungi dan memelihara. 

Keduanya saling mengisi dan melengkapi. Hubungan manusia dengan alam 

diungkapkannya melalui fakta bahwa manusia di ambil dari tanah. Juga termasuk dengan 

binatang-binatang sehingga manusia dengan alam merupakan satu unit atau paket yang 

tidak dapat dipisahkan
175

  di ikuti dengan tanggungjawab memelihara alam.  

           Karena itu manusia perlu menjaga relasi  dengan Allah dan alam agar hubungan 

itu tetap  harmonis. Manusia memilki posisi yang istimewa. Ia bertanggungjawab 

terhadap yang Illahi atau Allah Sang pencipta yang memberikan mandat kepadanya.  Ia 

juga bertanggungjawab atas ciptaan yang di percayakan kepadanya. Dalam kaitan dengan 

hal ini,  David Atkinson mengatakan bahwa manusia sebagai gambar Allah terlihat dalam 

tiga hubungan yang fundamental, yakni Pertama; sebagai wakil Allah dan atas namaNya 

menguasai makluk-makluk lain di bumi, Kedua; sebagai mitra kerja Allah yang dapat 

berbicara dengan Allah dan menanggapi FirmanNya, Ketiga; menjadi rupa Allah yang 

menampilkan kemuliaanNya di bumi
176

.  

           Masyarakat Tunua sangat menghormati batu Naetapn. Termasuk semua  yang ada 

di sekitar wilayah itu. Itulah bukti tanggungjawab mereka terhadap alam. Pengkeramatan 

batu Naetapan sebagai tempat berdiamnya Uis Neno dan arwah nenek moyang mereka 

perlu dijaga dan dilestarikan. Pengolahan yang tidak bertanggungjawab terhadap alam 

akan mendatangkan kutuk dan hukuman. Sebab itu eksploitasi terhadap hasil alam yang 

tidak memiliki nilai pemeliharaan dan perlindungan di anggap bertentangan dengan nilai 

budaya dan adat. Akibatnya arwah para leluhur akan murka dan mendatangkan musibah 

sebagai hukuman atas mereka.          
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3. Makna eklesiologis 

Gereja adalah umat Allah yang di utus ke dalam dunia. Gereja hadir dan berada di dalam 

dunia untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui kata dan 

perbuatan tiap orang yang terpanggil( Band. I Petrus 2 : 9 – 10 ). Kehadiran gereja seperti 

itu memperlihatkan suatu kenyataan yang unik dan menarik tapi nyata, bahwa gereja  

terus berada dalam dunia tanpa harus kehilangan identitas dan tugasnya sebagai umat 

Allah. Sebab gereja diciptakan Allah supaya melalui pelayanan dan kesaksian anggota-

anggotanya, dunia dapat mengalami syalom Allah secara konkrit sebagai wujud dari 

keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus.  

          Hal di atas  menggambarkan adanya hubungan gereja dan dunia. Menurut Abineno, 

gereja dan dunia tidak dapat dipisahkan. Gereja diciptakan Allah dan ditempatkan di 

dalam dunia. Di dalam dunia itu gereja bertumbuh dan berkarya. Gereja menjalankan 

misinya demi dunia yaitu bersaksi, melayani dan bersekutu
177

. 

           Gereja bersaksi tentang kerajaan Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus 

(Matius 24 : 14, 28:19) untuk menjadi saksi Kristus di dunia(Kis.1:8). Artinya kehadiran 

gereja di dunia tidak  terbatas untuk diri sendiri. Tapi bersaksi  tentang Yesus yang mati 

dan di bangkitkan itu. Jadi gereja bukan merupakan sebuah persekutuan yang terbatas 

melainkan yang terjadi secara universal. Ketika Yesus sedang dalam perjalananNya dari 

Yudea ke Galilea,Ia singgah ke sebuah kota kecil Samaria, bernama Sikhar. Di situ, di 

sumber air yang di sebut sumur Yakub. Terjadilah sebuah perjumpaan yang luar biasa 

antara Yesus dan seorang wanita Samaria (Band. Yoh. 4 : 1-25). Di mulai dengan 
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permintaan Yesus kepada wanita itu,”Berilah Aku minum” dan berpuncak pada 

pernyataan Yesus;”Percayalah kepadaKu, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan 

menyembah Bapa bukan di gunung ini (gunung Gerezim), bukan juga di Yerusalem. 

Perjumpaan ini menjadi sebuah sejarah baru. Bahwa permusuhan antara orang Yahudi 

dan Samaria yang berakar dalam sejarah telah diakhiri
178

. Kehadiran Yesus tidak hanya 

terbatas pada orang Yahudi melainkan yang melampaui batas-batas permusuhan. Gereja 

harus berani membuka diri untuk menawarkan hal-hal baru sekalipun bertentangan 

dengan hati nurani. 

           Gereja yang memberitakan tentang Yesus juga harus berani membuka diri  

melampaui batas-batas  kesukuan sehingga injil tidak di pasung untuk hanya dialami oleh 

suku atau marga tertentu dan   hanya berada dalam lingkungan tertentu. Kecenderungan 

bergereja orang Atoni yang dipengaruhi oleh adat budaya fatu kanaf yang dimiliki tiap-

tiap marga ternyata terbawa dalam pola pembentukan jemaat-jemaat di GMIT. Tiap kanaf 

atau marga berupaya mendirikan jemaat sendiri
179

 sehingga menjadi pergumulan 

pelayanan GMIT saat ini dalam proses pemekaran dan pendewasaan jemaat. Orang yang 

berada di luar kanaf atau marga  dianggap pendatang (kase)  dan sulit untuk di terima 

dalam persekutuan.  

          Demikian pula orang Tunua dalam semangat pengekramatan batu Naetapan yang 

menganggap bahwa Allah yang transendent hanya dapat ditemui di sana harus diberi 

makna baru melalui perjumpaannya dengan gereja yang memperkenalkan Yesus Kristus 

sebagai kepala gereja yang ada di mana-mana.  
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           Memperhatikan kecenderungan di atas, GMIT perlu mencari makna baru untuk 

menjawab pergumulan suku Atoni termasuk orang Tunua sekaligus mengadakan koreksi 

dan perluasan terhadap metafora mereka tentang makna gereja sesungguhnya. Kini 

gagasan baru yang di tawarkan adalah “Rumah dengan Banyak TempatTinggal”. 

Berangkat dari rumah milik orang Atoni yang hanya terbatas bagi keluarga inti. Kini di 

perluas sebagai bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan Allah yang basar 

dengan tidak terbatas
180

. Dengan demikian hakekat gereja yang universal dan tidak 

terbatas itu dapat diwujudkan. 

 

4. Makna Etika 

 

Sebagai batu keramat Naetapan sangat dihormati. Masyarakat Tunua memaknai gunung 

batu Naetapan dalam peran dan fungsinya. Bagi orang Tunua, harapan untuk mendapat 

pertolongan hanya datang dari batu Naetapan. Mereka menyadari diri sebagai makluk 

yang serba terbatas. Keterbatasan itu dapat diatasi ketika membangun relasi dengan 

gunung batu Naetapan. Orang Tunua memiliki tanggungjawab moral untuk  melakukan 

pendekatan-pendekatan kepada alam agar melindungi dan menjaga mereka, serta 

memberi kesejahteraan termasuk dengan batu Naetapan. Harapan-harapan tersebut 

nampak dalam ritus-ritus yang dilakukan untuk mengagungkan Naetapan sebagai simbol 

kekuatan yang perkasa. 

           Pengharapan tentang datangnya pertolongan dari batu Naetapan bukanlah sekedar 

tindakan simbolik, melainkan sebuah tindakan etis yang dapat menggugah melalui 

upacara ritus yang dilaksanakan. Tindakan etis dimaksud adalah merupakan sebuah 
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penegasan bahwa ada hubungan timbal-balik untuk saling mengisi dan melengkapi. 

Terdapat hubungan saling kertergantungan. Mereka bisa menari-nari di depan batu 

Naetapan saat Meo melaksanakan ritual di sana. Tindakan ini dimaksudkan sebagai upaya 

membujuk roh-roh agar menjawab apa yang menjadi harapan mereka. Tidak ada tindakan 

memaksakan kehendak individu, tetapi berusaha dengan penuh harapan. 

           Kisah Alkitab tentang orang lumpuh yang di sembuhkan (Mark 2 : 1 – 12 )  dapat 

direfleksikan dalam hal ini. Bagaimana besarnya harapan empat  orang pengusung si 

lumpuh itu datang kepada Yesus. Sekalipun dengan berbagai tantangan – mereka datang 

terlambat – semua orang sudah berdesakan memenuhi halaman rumah – tidak ada lagi 

tempat- tidak ada yang menghiraukan kehadiran mereka. Tapi mereka tidak 

mempersalahkan siapa-siapa. Kecuali dengan sikap tenang mereka turus melangkah 

mencari jalan keluar. Mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan si lumpuh 

tepat di depan Yesus. Mereka melanggar adat dan sopan santun untuk sebuah 

kepentingan yang lebih besar. Yaitu berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu membuat 

harapan mereka terpenuhi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu.  

           Hal penting yang patut dicatat dalam cerita  di atas adalah kesediaan mereka untuk 

turus berjumpa dengan Yesus. Hal ini terkait dengan tanggungjawab  moril yang di 

miliki. Mereka tidak putus asa untuk cepat mepersalahkan orang lain. Apalagi mengambil 

keputusan untuk pulang ketika ada tentangan. Yesus tetap menjadi pusat harapan.  

          Orang Tunua  menjadikan  Batu Naetapan sebagai  pusat harapan  untuk 

memperoleh kesejahteraan dan mencapai kehidupan yang harmonis. Harapan-harapan itu 

mereka wujudkan dalam berbagai sikap moril yang dimiliki dan berupaya mendekati 

guna  mencapai apa yang menjadi tujuan hidup mereka.  


