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                                                                    BAB V 

                                                                PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pemahaman pada Bab I-IV, maka pada bagian akhir tesis ini terdapat 

beberapa hal pokok yang akan ditegaskan sebagai inti pemahaman masyarakat Tunua 

tentang fakta sosial dan struktur kepercayaan mereka terkait dengan pengkeramatan batu 

Naetapan. Yang dimaksudkan dengan fakta sosial adalah struktur dan sistim sosial, 

norma budaya, serta sistim nilai masyarakat yang dimiliki. Fakta sosial adalah seluruh 

cara bertindak yang dapat berlaku pada diri inidividu sebagai sebuah paksaan eksternal; 

atau dapat juga dikatakan bahwa fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak yang 

umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari 

manifestasi-manifestasi individu. 

          Terdapat keyakinan yang kuat dari orang Tunua bahwa setiap tempat dilindungi 

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

dimaksud tidak dapat diindra oleh manusia namun dapat dialami. Yaitu suatu kekuatan 

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

ditunjukkan komusitas kehidupan bermasyarakat dengan mengakuinya sebagai sesuatu 

yang keramat dan sakral. Tindakan pengkeramatan terhadap sesuatu itu Durkheim 

memandangnya sebagai bagian tidak terpisahkan dengan kosmos secara keseluruhan 

untuk saling mengisi dan melengkapi. Oleh karena itu pengkeramatan batu Naetapan 

merupakan warisan sosial masyarakat yang harus tetap ditertahankan. 
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          Masyarakat Tunua mengkeramatkan batu Naetapan untuk mengekspresikan rasa 

hormat dan cinta kepada roh-roh leluhur yang melindungi dan memberi pertolongan. 

Oleh karena dianggap sebagai tempat bertahtanya roh-roh para leluhur. Pertolongan  

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

roh leluhur melalui peran Meo dalam ritual Meo Pa’e saat hendak menuju medan perang. 

Orang Tunua menjadikan Naetapan sebagai benteng pertahanan yang memberi kekuatan, 

keberanian dan keperkasaan pada saat perang melawan musuh. Dalam fungsinya sebagai 

pemberi hidup, Ana’a Tobe dapat memainkan perannya secara efektif untuk menjadi 

perantara dan tali penghubung bagi masyarakat dan Uis pah dalam proses perizinan untuk 

pengolahan hutan, tanah dan hasil alam lainnya. Mereka harus meminta persetujuan Uis 

Pah yang bertahta di Naetapan untuk berbagai kepentingan melalui ritual-ritual dan 

upacara-upacara seperti Ritual Meo Besi atau Meo Pa’e, Ritual Ana’a Tobe dan ritual 

Pensuf Mu’it. Orang Tunua hidup dan mengenal ritus-ritus sebagai cara mereka 

mengekpresikan rasa hormat dan cinta mereka kepada roh-roh dan leluhur. Jadi orang 

Tunua tidak menyembah kepada batu Naetapan melainkan mereka menjadikannya 

sebagai tempat bertemu dengan kuasa-kuasa yang kepadanya mereka dapat 

menggantungkan harapan. 

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

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

musibah atau bencana berupa longsor, angin kencang, kekeringan dll  sebagai hukuman 

kepada manusia yang melangggar. Tradisi ini dipertegas dalam filosofi orang Timor 

tentang alam ( bumi ). Bumi diidentifikasikan sesuai dengan struktur fital tubuh manusia 

dimana batu dipandangnya sebagai tulang  yang memberi kekuatan. Fenomena tersebut  
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adalah sebuah fakta sosial yang terjadi ditengah masyarakat sebagai representasi ketidak-

mampuan masyarakat untuk menangkal musibah guna mencapai kesejahteraan dan 

menciptakan kehidupan yang harmonis. Hal ini muncul dalam struktur kepercayaan 

masyarakat yang dianggap sebagai suatu kebutuhan sehingga mereka 

mengkeramatkannya. 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. Karena itu 

mereka mengkeramatkan batu Naetapan sebagai simbol kekuatan yang perkasa. 

           Dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Tunua mereka mengenal simbol-

simbol sebagai representasi dari yang tidak kelihatan tapi sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia dan mengikat secara bathin. Mereka menganggap Naetapan sebagai 

tempat bertahta Uis Neno yaitu penguasa langit yang melindungi dan  menjadi sumber 

hidup. Oleh karena itu masyarakat Tunua sangat menghargai gunung batu Naetapan 

sehingga mereka mengkeramatnya. Jadi pengkeramatan batu Naetapan  itu dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang dimunculkan dari sikap hormat masyarakat terhadap hal-

hal yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari. Artinya yang keramat itu tidak dapat 

dijangkau oleh penalaran  manusia tapi bersifat empirik untuk memenuhi kebutuhan 

praktis.  

             Pengkeramatan gunung batu Naetapan adalah merupakan warisan sosial 

masyarakat desa Tunua yang diterima dan dipelihara turun temurun sejak nenek moyang. 

Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim tentang masyarakat  bahwa fenomena dan 

realita sosial dibentuk, dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat kepada masyarakat. Di 
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sinilah nampak saling ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. 

Apabila terjadi perombakan maka sistim keteraturan sosial akan terganggu. 

            Dengan sendirinya  pengkramatan batu Naetapan membentuk prilaku solidaritas 

sosial masyarakat Desa Tunua. Kesadaran kolektif dalam masyarakat Desa Tunua telah 

terbentuk sejak lama. Bahwa perilaku solidaritas sosial masyarakat sangat ditentukan 

oleh internalisasi dan individualisasi kesadaran kolektif  setiap individu dalam 

masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pengkeramatan batu Naetapan oleh 

masyarakat Tunua, tidak pernah menimbulkan konflik sosial apalagi krisis sosial. Untuk 

menganalisa masyarakat keseluruhannya, Durkheim menggunakan istilah solidaritas 

mekanik dan organik. Solidaritas  organik menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara 

individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang 

dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.  

         Guna mencapai kehidupan yang harmonis manusia perlu manjaga 

keseimbangannya dengan alam. Namun alam ini tidak semata-mata digunakan atau 

diolah untuk kesejahteraan manusia tapi harus mampu memciptakan keselarasan atau 

keseimbangan dengan ekologi itu sendiri dalam bentuk tanggungjawab. Orang Tunua 

tidak semena-mena mengolah alam untuk kepentingan hidupnya kecuali atas restu Uis 

Pah (pemilik bumi) melalui proses perizinan yang dilaksanakan Ana’a Tobe. Juga apabila 

hutan atau hasil alam lainnya itu dipandang telah layak untuk diolah. Artinya mereka 

memiliki rasa penghargaan tersendiri terhadap alam sebagai subyek untuk memenuhi 

keterbatasan yang ada pada diri mereka.  

          Alam semesta akan kehilangan kekuatannya yang dinamis apabila lingkungan 

manusia kehilangan keseimbangannya. Manusia dalam upaya mencapai 
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keseimbangannya dengan lingkungan alam semesta diciptakanlah yang sakral atau yang 

keramat. Mereka mengistimewakan hal-hal tertentu sehingga dihormati, dimuliakan dan 

tidak dinodai atau sesuatu dapat dilindungi terhadap pelanggaran, pengacauan dan 

pencemaran. Dalam pengertian ini bagi penulis, Durkheim ingin menegaskan bahwa 

penciptaan sesuatu yang sakral, suci dan keramat adalah merupakan gagasan manusia 

dalam menjaga keseimbangannya dengan alam semesta guna mencapai kesejahteraan dan 

keharmonisan dalam hidup. Sebab itu eksploitasi terhadap hasil alam yang tidak memiliki 

nilai pemeliharaan dan perlindungan terhadap alam dan lingkungan dianggap 

bertentangan dengan nilai budaya dan adat. Akibatnya arwah para leluhur akan murka 

dan mendatangkan musibah sebagai hukuman atas mereka.  Sejak nenek moyang orang 

Tunua telah memiliki kearifan dalam tindakan pemeliharaan alam dan lingkungan 

sebagai sember kehidupan. Sampai kini orang Tunua masih mempertahankan hukum adat 

yang dikenal dengan Kio (Larangan Penebangan Hutan pada daerah-daerah rawan: 

seperti tanah longsor dan sumber mata air) sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan dan 

alam disekitar mereka.  

           Menurut persepsi orang Tunua,  pengolahan marmer batu Naetapan   merupakan 

tindakan mengganggu keseimbangan hubungan mereka dengan alam. Naetapan yang 

mereka hargai dan hormati sebagai tempat bertahtanya Uis Neno yang dapat diamati 

ternyata dibongkar dan dirusakan.  Naetapan sebagai warisan sosial leluhur kini 

kehilangan nilai religiusitasnya karena desakan kepentingan sekularisasi dan 

perkembangan dunia modern yang lebih mementingkan nilai ekonomis dan sikap 

individualisme. Pengaruh Kapitalis dilain pihak dapat menguntungkan masyarakat secara 

ekonomis, namun jika tidak disaring dengan baik akan berdampak bagi sistim nilai dan 
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norma-norma budaya masyarakat yang telah lama ada. Kerugian PT SAM dalam 

pengolahan marmer tersebut hingga berujung pada terhentinya kegiatan penambangan 

dinilai masyarakat sebagai akibat murkanya roh-roh para leluhur yang tidak dihargai dan 

dihormati. Termasuk longsor dan penurunan debit sumber air di bagian utara lokasi 

penambangan. Sebelumnya tidak pernah terjadi demikian.    

B. REKOMENDASI 

 

Berdasarkan pembahasan dalam tesis ini, penulis akan merekomendasikan kepada 

beberapa pihak yang dianggap penting dan berkompoten dalam mengatasi pergumulan  

masyarakat Tunua sebagaimana diangkat dalam tulisan ini.  

Kepada Masyarakat Adat Tunua: Naetapan adalah warisan sosial  masyarakat yang 

perlu dijaga dan dilestarikan. Naetapan telah dirusakan oleh kapitalisme namum masih 

terdapat banyak fakta sosial  lain yang juga harus mendapat perhatian masyarakat adat 

agar tidak turut dirusakan begitu saja demi kepentingan sesaat. Nenek moyang kita 

dengan segala kearifan yang mereka miliki telah  mampu mempertahankan berbagai fakta 

sosial, baik sistim nilai maupun norma-norma budaya untuk diwariskannya kepada kita 

dan  anak cucu. Tanggungjawab kita adalah mempertahankan dan mewariskannya kepada 

masyarakat lain yaitu anak cucu kita. Itulah tanggungjawab kita sebagai makluk sosial 

yang memiliki perasaan moral dan kepercayaan yang dianut secara bersama pula. Karena 

itu pengaruh kapitalisme dan sekularisasi perlu diwaspadai agar kita tidak mengorbankan 

norma-norma yang telah diwariskan leluhur kepada kita. 

          Untuk itu masyarakat adat sekarang ini yang memiliki kekuatan moral menata 

kehidupan kemasyarakatan perlu membuat hukum adat dalam kesepakatan bersama 
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membentuk nilai dan norma-norma yang mengikat masyarakat secara bersama agar 

ditaati secara kelompok. Hal ini akan mengatasi sikap individualisme yang 

mengorbankan kepentingan bersama. 

          Kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan: Pemerintah sebagai 

pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan demi kesejahteraan rakyat perlu 

memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat serta norma-norma yang dimiliki agar tidak 

diganggu atau dirusakan dengan alasan apapun. Apalagi untuk kepentingan “tertentu” 

yang dapat merugikan masyarakat secara kelompok. Untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan kelangsungan pembangunan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat 

dihindari. Akan tetapi harus tetap mengacu kepada pembangunan manusia yang 

berkelanjutan dengan tetap menjadikan syarat pemeliharaan dan kelestarian lingkungan 

sebagai acuan dasar.  

          Kepada Gereja: Sekarang saatnya gereja harus bertindak menghadapi 

perkembangan dunia modern yaitu sekularisasi untuk semakin memperkuat diri 

mendampingi masyarakat serta melihat kearifan-kearifan lokal yang dimiliki  agar tetap 

dipertahankan oleh karena terkait kepribadian dan sisitim kepercayaan yang telah 

dibangun sejak nenek moyang. Gereja juga harus membuka diri memberi pemahaman 

baru terhadap nilai-nilai iman yang selama ini ikut terlibat dalam mengeksploitasi 

kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang dianggap kafir.  

 

 

 

 


