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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    

I.1 I.1 I.1 I.1 Latar Belakang Latar Belakang Latar Belakang Latar Belakang  

Rote adalah sebuah pulau yang dahulu dikenal dengan sebutan “Lolo Neo 

Do Tenu Hatu”. Ada pula yang menyebutnya dengan nama “Nes Do Male” atau 

“Lino Do Nes” yang berarti pulau yang sunyi dan tidak berpenghuni. Pada 

pertengahan abad XVII dalam dokumen-dokumen VOC pulau ini dikenal sebagai 

pulau “Roti”, namun karena adanya penyesuaian penyebutan dalam bahasa 

Melayu maka pulau ini lebih dikenal dengan sebutan pulau Rote (bukan “Roti”).1  

Rote merupakan Kabupaten baru dalam propinsi Nusa Tenggara Timur 

yang ± berumur 10 tahun yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2002. 

Meskipun tergolong sebagai Kabupaten yang berusia muda dalam aktivitas 

pemerintahannya, namun dalam aktivitas kebudayaannya, Rote tidak bisa 

dianggap muda. Bahkan sangat tua sehingga tidak ada yang dapat memastikan 

sejak kapan pulau ini dihuni oleh manusia dalam melakukan aktifitas 

kebudayaannya. Namun yang pasti dalam kajian-kajian antropologi yang 

                                                           

1 James Fox, Dimensi Waktu dalam Penelitian Sosial: Suatu Studi Kasus di Pulau Roti, 

(Jakarta: Gramedia, 1996), 25-26. 
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dilakukan di pulau Rote terungkap sejumlah kegemilangan budaya yang sangat 

mengesankan.  

Salah satu aspek budaya setempat yang berhubungan dengan kepercayaan 

tradisional yang dianut masyarakat Rote, yang terdiri dari beberapa Nusak2 ini 

adalah Halaik atau Dinitiu. Baik Halaik maupun Dinitiu merupakan kepercayaan 

yang bersifat animisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang atau 

kepercayaan tentang keberadaan penguasa, yang menguasai alam semesta yang 

diyakini sebagai penghuni batu atau pun pohon-pohon besar, yang disebut 

lamatuak atau lamatuan.3 Seiring dengan masuknya pengaruh agama Kristen di 

Rote, perlahan pemeluk kepercayaan ini mulai berkurang. Hal ini dikarenakan 

masyarakat Rote yang ada pada masa itu, secara bertahap mulai memeluk agama 

Kristen yang masuk bersamaan dengan ekspansi pemerintahan Belanda. 

 Berkembangnya agama Kristen di pulau Rote tidak dapat dipisahkan 

dengan sosok Raja FoE Mbura, yang sangat berperan penting dalam membantu 

penyebaran agama Kristen di pulau tersebut. FoE Mbura yang merupakan anak 

                                                           

2 Nusak sebagai sistem kemasyarakatan merupakan sebuah daerah hukum yang bersendi 

pada hubungan daerah, dimana di dalamnya terdiri dari sekumpulan masyarakat seketurunan yang 

dipimpin oleh Manek (raja) dan seorang Fettor sebagai pendamping. Muhammad Ali Ismail, 

http://waraskita.net/serba-serbi/profil-masyarakat-rote-nusa-tenggara-timur, diakses pada tanggal 

1 April 2011. 

 3 Muhammad Ali Ismail, http://waraskita.net/serba-serbi/profil-masyarakat-rote-nusa-

tenggara-timur, diakses pada tanggal 1 April 2011.  
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Raja Thie, Mbura Messa, mulai melakukan pelayaran pada tahun 1729 ke Batavia 

dengan misi untuk mempelajari agama Kristen dan Pendidikan. Tujuannya untuk 

memperoleh pengetahuan tersebut pun tercapai. Di mana selain mendapatkan 

pencerahan tentang agama serta pengetahuan tentang pendidikan, hal lain yang 

diperoleh dari perjalanan tersebut ialah pengetahuan tentang teknik penyadapan 

nira.4 Pengetahuan yang diperolehnya itu diajarkan dan diterapkan kepada 

masyarakat Rote. Karenanya FoE Mbura sangat berjasa dalam pembangunan 

daerah Rote khususnya bidang agama dan pendidikan. Hal ini secara khusus 

terbukti dengan pesatnya perkembangan pendidikan di Rote. Di mana pada tahun 

1754 di Rote telah terdapat enam sekolah dengan murid yang berjumlah 3.000 

siswa, yang mana para siswa juga diajarkan bahasa Melayu yang saat itu digunakan 

sebagai bahasa pengantar.5  

 Agama Kristen yang diajarkan oleh Foe Mbura yang berkuasa di Nusak 

Thie itu, akhirnya diterima juga oleh masyarakat di Nusak Dengka, yang sejak 

dahulu menganut kepercayaan animisme. Hingga kini perkembangan ajaran 

agama Kristen mengalami kemajuan yang besar dalam masyarakat Rote, 

                                                           

4 Dalam perantauannya ke Batavia, Foeh Mbura juga memperoleh pengetahuan tentang 

teknik menyadap nira. Pohon nira dalam masyarakat Rote dikenal dengan nama pohon Tuak. Nira 

disadap kurang lebih 2 hari, dan hasil sadapan tersebut dapat diminum secara langsung serta dapat 

dimasak menjadi gula.  

 5 Muhammad Ali Ismail, http://waraskita.net/serba-serbi/profil-masyarakat-rote-nusa-

tenggara-timur, diakses pada tanggal 1 April 2011. 
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khususnya dalam Nusak Dengka. Di mana telah terdapat gereja hingga ke pelosok 

Nusak Dengka. Namun, meskipun telah menerima agama Kristen, tradisi perayaan 

Limbe yang umum dipakai oleh masyarakat dengan sebutan HUS merupakan 

upacara penyembahan yang sangat berbau animisme tidak ditinggalkan oleh 

masyarakat Nusak Dengka. Mereka percaya bahwa ada kuasa lain di luar Tuhan 

yang menguasai gejala alam dan berkuasa dalam memberikan hujan. Oleh karena 

itu sejak dahulu masyarakat Nusak Dengka menjalankan perayaan Limbe yang 

dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli atau Agustus, berdasarkan pada 

kepercayaan bahwa segala roh yang berkuasa di alam akan menghadiri perayaan 

itu, dan berdiam di dalam sebuah pohon besar yang merupakan pusat 

penyembahan Limbe.6   

 Perayaan tersebut dilakukan secara besar-besaran, yang dimulai dengan 

pelaksanaan ritual penyembahan pada pohon besar yang terdapat di tengah 

lapangan, tempat perayaan Limbe, dan dilanjutkan dengan memberikan 

persembahan layaknya sesajen. Setelah ritual penyembahan dan persembahan 

dilakukan, maka perayaan selanjutnya ialah dilaksanakannya pawai kuda berhias 

yang ditunggangi mengelilingi pohon besar itu sambil gong dibunyikan oleh para 

pemain gong. Tindakan mengelilingi pohon tersebut dilakukan hingga ratusan 

                                                           

6 Hasil diskusi dengan sejarawan Rote, Paul A. Haning, pada hari Minggu, 25 Maret 2012.  
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putaran. Perayaan ditutup dengan memotong banyak hewan untuk disantap 

bersama oleh seluruh masyarakat yang menghadiri perayaan itu.  

 Berdasarkan pada gambaran tersebut, maka pertanyaan yang muncul ialah 

mengapa masyarakat Nusak Dengka yang telah menerima agama Kristen tetap 

menjalankan ritual penyembahan kepada roh-roh yang dipercaya mendiami 

sebuah pohon besar?    Pertanyaan tersebut muncul dilatar-belakangi pemahaman 

penulis atas kajian antropologi yang dilakukan oleh James Fox pada masyarakat 

Rote secara umum. James Fox menyatakan bahwa dikalangan orang Rote, tradisi 

tidaklah dipelihara demi tradisi itu sendiri, tetapi tradisi masa lalu dikembangkan 

serta dipelihara atau dipertahankan karena tradisi tersebut mempunyai maknanya 

atau relevansinya bagi tatanan kehidupan pemilik tradisi tersebut pada masa kini 

dan masa yang akan datang, sehingga bila sebuah tradisi tidak lagi bermakna bagi 

tatanan kehidupan mereka kini dan masa depan maka tradisi tersebut akan 

dilupakan atau ‘dibuang’.7 Mengingat tetap dipertahankannya pelaksanaan atas 

upacara tersebut, maka timbul dugaan tradisi yang nampak dalam pelaksanaan 

upacara itu punya makna yang siknifikan. Dalam upaya melakukan kajian atas 

makna perayaan Limbe, maka penyusun menggunakan teori animisme yang 

dikemukakan oleh Edward B. Tylor. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman 
                                                           

 7 James Fox, Bahasa, Sastra dan Sejarah: Kumpulan Karangan Mengenai Masyarakat Pulau 

Roti”, (Jakarta: Djambatan, 1986)  
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bahwa upacara perayaan Limbe sebagai tradisi masyarakat nusak Dengka 

merupakan warisan nenek moyang masyarakat tersebut yang berbau animisme.   

 Oleh karena itu, dalam upaya menjelajahi bentuk kepercayaan masyarakat 

Nusak Dengka dan makna perayaan Limbe sebagai penelitian saya, diharapkan 

dapat ditemukannya pemahaman yang sebenarnya, mengapa masyarakat Rote 

Nusak Dengka tetap menjalankan upacara Limbe hingga saat ini, meskipun telah 

beriman kepada Yesus Kristus. Karenanya Tesis ini akan menguraikannya di 

bawah judul: 

Makna Perayaan LimbeMakna Perayaan LimbeMakna Perayaan LimbeMakna Perayaan Limbe    dalam Masyarakat Dengka Dulu dan Sekarangdalam Masyarakat Dengka Dulu dan Sekarangdalam Masyarakat Dengka Dulu dan Sekarangdalam Masyarakat Dengka Dulu dan Sekarang    

[Sebuah Penjelajahan Sosio-Antropologi Terhadap Perayaan Limbe  

di Nusak Dengka, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur]        

 

I.2 I.2 I.2 I.2 Rumusan MasalahRumusan MasalahRumusan MasalahRumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepercayaan masyarakat Dengka? 

2. Apa makna perayaan Limbe bagi masyarakat Dengka mula-mula?  

3. Apa makna perayaan Limbe bagi masyarakat Dengka masa kini? 
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I.3 I.3 I.3 I.3 Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kepercayaan masyarakat Dengka. 

2. Mendeskripsikan makna perayaan Limbe bagi masyarakat Dengka 

mula-mula. 

3. Mendeskripsikan makna perayaan Limbe bagi masyarakat Dengka masa 

kini. 

  

I.4 I.4 I.4 I.4 Metode Penelitian Yang DipakaiMetode Penelitian Yang DipakaiMetode Penelitian Yang DipakaiMetode Penelitian Yang Dipakai    

1) Metode Penelitian     

Penelitian ini hendak mengkaji pemahaman tentang makna 

perayaan upacara Limbe. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskritif. Pendekatan 

kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan dalam bentuk 

kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka statistika. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhardjir8 bahwa metodologi 

kualitatif didasarkan pada upaya memberi penekanan pada segi memahami 
                                                           

 8 Noeng Muhardjir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1999), 3. 
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bukan mengukur. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam dan menekankan kedalaman informasi hingga pada tingkat 

makna. Sedangkan makna merupakan suatu nilai dibalik yang tampak dari 

kumpulan korelasi data-data yang ada.9  

 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

observasi, serta disertai pula dengan studi pustaka. Wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang diteliti, dengan 

percakapan atau tatap muka. Wawancara akan dilaksanakan secara 

individual untuk mendapatkan data primer, sekaligus penelitian terhadap 

ekspresi, mimik dan gerak-gerik dari informan. Hal tersebut akan lebih 

memudahkan untuk mengadakan interpretasi dan penilaian terhadap 

jawaban-jawaban yang diberikan.10 Dengan itu wawancara hanya 

dilakukan terhadap informan kunci yaitu orang-orang yang mengetahui 

secara jelas informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, 

diantaranya seorang pemimpin perayaan Limbe yang menjadi informan 

                                                           

 9 Usiyono, Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 2-3 
10 D. J. Engel, Metodologi Penelitian Sosial dan Teologi Kristen, (Salatiga: Widya Sari 

Press, 2005), 24 
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kunci dari perayaan Limbe, tiga orang tua-tua adat yang mengerti tradisi 

perkembangan perayaan Limbe, dan seorang ketua majelis jemaat di nusak 

Dengka. Sedangkan Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti dalam mempelajari 

kebudayaan suatu kelompok masyarakat yang meliputi pelbagai aspek baik 

ekonomi, politik, sosial keagamaan, kesenian, pendidikan, hukum, maupun 

adat istiadat. Dalam penelitian ini, observasi perlu dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran lengkap mengenai tahapan pelaksanaan upacara 

limbe. Oleh karena itu, pengamatan terutama dilakukan terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan liturgi upacara tersebut. Disamping itu 

teknik pengumpulan data juga diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu 

dengan cara memperhatikan dan menggunakan teori-teori serta hasil 

penelitian dari para ahli yang sudah ada, yang berkaitan dengan topik 

penulisan, yang diperoleh dari berbagai buku, makalah, artikel, tesis, dan 

lain-lain.  

 

3) Teknik Analisa Data 

Pendekatan kualitatif yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

deskritif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan semua 
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fenomena yang terdapat di dalam masalah yang diteliti, yang meliputi 

pengumpulan dan penyusunan data serta interpretasi dan analisa tentang 

arti data itu.11 Selain itu, teknik analisa ini dipakai untuk berusaha 

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang terjadi pada saat 

penelitian dilakukan serta memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu.12 Karenanya deskritif dapat diartikan sebagai sebagai prosedur 

atau cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan 

keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) 

sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat 

sekarang.13 

 

4) Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, khususnya di 

Kecamatan Rote Barat Laut yakni nusak Dengka, Desa Tolama dan Boni, 

Dusun Oebole dan Aduoen. Penelitian dilakukan dua kali, penelitian 

pertama dikhususkan untuk teknik wawanca yang dimulai pada tanggal 16 

                                                           

11 Hadari Hanawi, Metodologi Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1983), hal. 63. 
12 Iman Suprayogo & Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hal 136-137. 
13 Hadari Hanawi & Martini Hadari, Instrumen Penelitian di Bidang Sosial, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 67. 
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Juni sampai dengan 20 Juni 2012, dan penelitian kedua difokuskan untuk 

teknik observasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai 14 Juli 

2012. 

 

I.5 I.5 I.5 I.5 Manfaat PenelitianManfaat PenelitianManfaat PenelitianManfaat Penelitian    

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi program 

Magister Sosiologi Agama UKSW, dalam matakuliah Agama, Masyarakat dan 

Budaya, khususnya dalam memahami fenomena kebudayaan dalam terang 

kepercayaan yang bersifat animisme. 

 

I.6 I.6 I.6 I.6 Kerangka penulisanKerangka penulisanKerangka penulisanKerangka penulisan    

Tesis ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematikanya sebagai 

berikut:    

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian 

mengenai latar belakang dari penyusunan tesis ini, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka  penulisan. Bab 

kedua merupakan bab teoritis yang berisi teori yang mendukung analisa dari 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan, yakni teori tentang Animisme. Bab 
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ketiga menjelaskan tentang hasil penelitian, serta analisa atas teori dan hasil 

penelitian dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Bab keempat 

merupakan analisa atas teori dan hasil penelitian dalam upaya menjawab rumusan 

masalah ketiga. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


