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BAB VIBAB VIBAB VIBAB VI    
PERSPEKTIF RELIGI MASYARAKATPERSPEKTIF RELIGI MASYARAKATPERSPEKTIF RELIGI MASYARAKATPERSPEKTIF RELIGI MASYARAKAT    

    

    

Uraian pada bab ini tertuju pada refleksi empiris mengenai 
perspektif religi dalam kehidupan masyarakat di tempat penelitian. 
Secara emperis akan dibahas mengenai apresiasi masyarakat secara 
umum berkenaan dengan fenomena agama selama ini. Kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari membutuhkan pencerahan dari 
perspektif agama. Kehidupan yang bermanfaat, bermartabat dan sesuai 
dengan tuntutan yang sebenarnya, hal seperti itu hanyalah mungkin 
ketika apa yang disebut agama tidak boleh dianggap sepele. Dalam arti 
agama memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan bagi 
kehidupan manusia, semenjak doeloe, kini dan bahkan nanti.  

 Karena itu beberapa sub bagian akan menjadi dasar analisis 
untuk memperjelas pemikiran kunci di atas mengenai hakekat agama. 
Untuk mempermudah analisis selanjutnya, sub bagian pertama 
disajikan kajian mengenai religi masyarakat secara garis besar. 
Kemudian dilanjutkan dengan refleksi mengenai pengalaman religi dan 
kegiatan masyarakat setiap hari. Uraian ini memuncak pada analisis 
mengenai praktek kepercayaan manusia selama ini mengenai Yang 
Kudus atau Yang Ilahi.66Sub bagian berikut, akan dilihat lebih khusus, 
berkenaan dengan model kepercayaan itu dalam kehidupan keluarga 
dan masyarakat setiap hari. Lalu yang terakhir dikaji  adalah dampak 
kepercayaan bagi dunia modern, dengan sasaran  merefleksi pengaruh 
agama dalam dinamika pembangunan selama ini. Kendati beberapa 
uraian tidak memberi data yang konstant mengenai relevansi 
kehidupan agama dalam matra kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari. 

 
 

66 Istilah Yang Kudus atau Yang Ilahi (sering juga disebut Yang Tertinggi, Wujud 
Tertinggi, dan lain sebagainya), selanjutnya dalam uraian disertasi ini disebut saja 
istilah Yang Kudus. 
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Pengertian Religi MasyarakatPengertian Religi MasyarakatPengertian Religi MasyarakatPengertian Religi Masyarakat    

Sejauh ini belum ditemukan satu rumusan klasik yang berlaku 
umum untuk mengidentifikasi arti dari religi yang benar dan tepat. 
Sementara itu juga masih ada yang bersikap ambigu mengenai peran 
dan fungsi religi dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. 
Sementara itu bisa saja terjadi bahwa bagi sebagian warga masyarakat, 
belum ada ketegasan mengenai arti dan  makna religi yang sama. 
Padahal secara ekstensial, religi justru menjadi sebuah landasan 
bermakna bagi kehidupan manusia dan masyarakat di sepanjang segala 
masa. Walaupun secara empiris manusia dan masyarakat justru 
menekankan bahwa religi sangat penting bagi kehidupan manusia yang 
bermartabat dan beradab. 

 Karena itu religi merupakan satu unsur hakiki dalam 
kehidupan umat manusia tanpa terkecuali. Kendati bentuk dan 
sistemnya bermacam rupa, namun apa yang disebut dengan istilah 
religi selalu merupakan satu kebutuhan paling otentik dari manusia 
dan masyarakat. Semua studi ilmu-ilmu sosial seperti antropologi dan 
sosiologi selalu memberi bukti empiris mengenai peran dan fungsi 
religi sebagai satu matra kehidupan yang handal bagi karya dan 
kegiatan manusia.       

Arti ReligiArti ReligiArti ReligiArti Religi    

Antropolog Indonesia, Koentjaraningrat67, ketika menjelaskan 
agama, memulainya dengan menjelaskan unsur-unsur khusus dalam 
religi. Prinsip dasar yang dijelaskan adalah bahwa setiap keterangan 
mengenai religi, hendaknya disebut dengan jelas juga beberapa 
keterangan ilmiah mengenai ilmu gaib. Dengan demikian ketika  
pokok pembicaraan mengenai religi maka seharusnya dikaji dua pokok 
serentak, yakni (a) sistem religi, dan (b) sistem ilmu gaib. Karena segala 
sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas manusia yang bersangkutan 
dengan religi senantiasa berdasarkan atas suatu gerakan jiwa, yang 

 
67 Rujukan yang dipakai dalam uraian ini adalah karya Prof. Dr. Koentjaraningrat 2015 
(cetakan kesepuluh) Pengantar Ilmu Antropologi Jakarta: PT Rineka Cipta. Buku 
cetakan kesepuluh ini adalah edisi revisi yang sudah lebih lengkap dibanding dengan 
edisi kelima tahun 1985 (Jakarta: Aksara Baru).  
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biasanya disebut dengan istilah emosi keagamaan (religious emotion). 
Catatan paling rinci mengenai emosi keagamaan ini adalah bahwa 
setiap orang pernah mengalaminya, walau mungkin kualifikasi getaran 
emosi itu berbeda antara pribadi yang satu dengan yang 
lainnya(Koentjaraningrat, 2015: 294-295). 

 Justru gerakan keagamaan inilah yang memberi arti dan makna 
tertentu kepada seseorang untuk melaksanakan agama dalam 
kehidupannya setiap hari. Emosi keagamaan inilah yang secara internal 
menggerakkan seseorang untuk mengakui kekuatan sesuatu yang 
dianggap suci (sacred value),yang serta merta dianggap keramat. Lalu 
pada waktu yang sama manusia yang sama dapat membedakan sesuatu 
sebagai 'tidak sakral' atau disebut sebagai yang profan. Dengan 
demikian dikenal dua tata ruang hidup, yang terdapat dalam alam 
pemikiran warga masyarakat, yakni yang sacral dan yang profan. Meski 
demikian, emosi keagamaan selalu membimbing seseorang untuk 
terpesona menghadapi keduanya secara bersamaan, dan saling 
melengkapi (Koentjaraningrat, Ibid. hal. 295).  

 Sebetulnya perkataan ”agama” (bahasa Sansekerta) terdiri dari 
akar kata yakni “gam” yang berarti “pergi”, sedangkan awalan “a-“ 
berarti “tidak”. Pada akhirnya “agam(a)” berarti hal yang tetap atau 
tidak berubah. Dalam bahasa Jawa Kuno “agama” digunakan juga untuk 
(kitab) hukum adat dan kebiasaan keagamaan dan moral. Lalu arti kata 
ini berkembang sehingga di seluruh kepulauan Nusantara mendapat 
arti seperti adat, upacara, pandangan hidup dan kepercayaan. Sekarang 
kata agama digunakan dalam arti yang sama dengan “religi”.  
Kemudian, dalam arti umum, religi itu dipakai sejajar dengan istilah 
“agama” yang biasanya dimaksudkan sebagai segala perwujudan dan 
bentuk hubungan-hubungan manusia dengan Yang Kudus.68 Oleh 
karena itu apa yang selama ini disebut agama, mestinya tidak hanya 
sekian agama resmi yang diakui pemerintah.  

 
68Lihat Heuken, A. et al., 1973Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, 
Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, jilid 1, hlm 31-32) 
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 Antropolog Roger M. Keesing mengutip definisi yang dibuat 
E.B. Tylor satu setengah abad silam yang justru mendefinisikan agama 
sebagai satu kepercayaan dalam bentuk spiritual.69 Dengan demikian 
wujud dari agama terletak dalam kepercayaan kepada Yang Kudus. Apa 
yang dijelaskan oleh Tylor mengenai fenomena agama, ternyata 
berkembang selanjutnya dalam alam pemikiran para antropolog, 
sehingga penjelasan mengenai agama juga semakin hari menjadi 
semakin berkembang, teristimewa mengenai kesucian yang membatasi 
agama dan kepercayaan duniawi.  

 Kembali pada pemikiran Koentjaraningrat mengenai dua 
bentuk tata dunia, bahwa dalam pengalaman manusia beragama, ‘yang 
sacral’ merupakan unsur utama. Mengapa? Oleh karena aspek inilah 
yang secara simultant mengontrol secara teratur dan sangat ketat segala 
yang terjadi di sekitar manusia dan kehidupannya setiap hari. Hampir 
semua kegiatan manusia, apakah berkenaan dengan kehidupan pribadi 
atau warga masyarakat, dimensi spiritual yang berhubungan dengan 
yang sakral merupakan conditio sine qua non, artinya yang mutlak 
diperhatikan dan tidak pernah ada sikap tawar menawar.70 Secara 
empiris, formulasi mengenai hakekat yang sacral tidak banyak dikenal 
dalam bahasa-bahasa masyarakat (populer), namun dimensi ini selalu 
memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat 
secara keseluruhan. Bukti bahwa yang sakral selalu memegang peranan 
penting dalam seluruh tatanan hidup masyarakat adalah perspektif 
kehidupan orang-orang setempat yang selalu berorientasi sekitar satu 
tempat tertentu, yang selalu dihormati, atau bahkan mendapat 
perlakuan sangat khusus. Justru di tempat yang khusus inilah warga 

 
69 Bdk. antropolog Roger M Keesing Roger M. Keesing dalam karyanya Cultural 
Anthropology, A Contemporary Perspective, Second Edition 1981 yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia oleh Samuel Gunawan dengan judul Antropologi Budaya, 
Suatu Perspektif Kontemporer, Jilid Kedua, 1992: 117-118, Jakarta: Penerbit Erlangga. 
70 Pemikiran ini dikutip dari refleksi co-promotor (Pater Gregor Neonbasu SVD) dalam 
tulisannya "Hati Religiositas Masyarakat Timor, Dalam Perspektif Atoin Meto" yang 
termuat dalam Ladis Naisaban (Penyunting) 2013 Sejarah Gereja Katolik Pulau Timor 
dan Sekitarnya Tahun 1556-2013, Jakarta: Lappop Press, hal. 230-255.  
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masyarakat melaksanakan berbagai acara penghormatan kepada Yang 
Kudus.71 

 Posisi sentral dari Yang Kudus tidak saja secara formal 
dielaborasi dalam menetapkan ‘pusat-pusat tertentu’, melainkan juga 
terungkap dalam pola dan kebiasaan masyarakat ketika menggunakan 
istilah-istilah yang berkaitan dengan alam-raya untuk melukiskan 
realitas yang sungguh dihormati tersebut. Pada setiap ungkapan 
termaksud selalu dapat dikaji bahwa sesuatu yang dihormati sebagai 
'yang sakral' dalam pengalaman manusia setiap hari senantiasa menjadi 
dasar atau patokan serta fondasi kehidupan manusia dan masyarakat. 
Bahkan lebih dari itu, segala bentuk perkembangan duniawi tidak 
pernah lepas dari landasan atau patokan dasar tersebut. Manusia, 
masyarakat dan seluruh realitas alam semesta selalu bersumber dan 
berpandu pada pusat kehidupan, yang adalah 'yang sakral' itu. Jika ada 
usaha untuk mengingkari realitas yang sakral, itu berarti tidak ada 
kehidupan. Inti agama ada pada sikap respek yang ikhas dan tekad yang 
tulus untuk memberi tempat utama bagi kehadiran yang sakral 
tersebut. Manusia dan masyarakat selalu memakai simbol atau tanda 
ketika menunjukkan rasa hormat kepada yang sakral itu.72 

 Dengan demikian dalam struktur internal 'agama', simbol dan 
tanda justru menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi, atau sesuatu 
yang sulit disaksikan dengan  indera penglihatan. Dari generasi ke 
generasi, manusia selalu berusaha dengan akal dan budi untuk 
menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Dalam berbagai cara, para ahli 
pikir berjuang tiada henti untuk menggunakan bahasa, untuk 
menjelaskan secara lebih terbuka hal yang masih samar-samar dalam 
refleksi akal budi. Namun ternyata bahasa manusia tidak cukup untuk 
menjelaskan inti agama, yang ada di balik realitas simbol dan tanda, 
jugatidakcukup untuk menyingkap realitas ilahi dari 'yang sakral' 
tersebut. Jadi dengan ungkapan lain, manusia menggunakan bahasa 

 
71 Lih. Neonbasu, Ibid. hal. 231. Pemikiran selanjutnya dalam disertasi kami ini dipetik 
dari sumber yang sama.  
72 Neonbasu, Ibid. hal. 232 
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untuk menerangkan inti dari simbol dan tanda, yang selalu konsisten 
membungkus hakekat dari yang sakral.  

  

    

Arti Agama AsliArti Agama AsliArti Agama AsliArti Agama Asli    

Berkenaan dengan penjelasan mengenai 'agama asli', ada pakar 
yang menjelaskan fenomena tersebut. Antara lain Rachmat Subagya, 
yang menjelaskan dimensi kepercayaan (bakal dijelaskan secara lebih 
detail) dengan memakai istilah “agama-agama asli” atau “agama suku”. 
Istilah agama asli ini juga merangkum ungkapan formal 'agama', atau 
'religio', dan 'dharma' yang semuanya merujuk pada pengertian dasar 
suatu sikap iman kepada Yang Kudus. Isi dari sikap iman ini justru 
tersebab oleh karena kepercayaan serta keyakinan masing-masing 
anggota kelompok terhadap peran dan fungsi 'yang sakral', yang 
senantiasa menaungi manusia dan masyarakat. Dalam konteks yang 
sangat khas, setiap daerah memiliki cara tertentu untuk 
mengungkapkan rasa kebergantungan dalam membina sikap batin 
khusus terhadap yang sakral tersebut. Sikap ini dapat beranekawarna, 
misalnya, sembah sujud, takwa, ketaatan, bhakti, cinta atau rasa 
kesatuan. Sikap tersebut diwujudkan dalam dalil kepercayaan, akhlak, 
upacara serta dalam lembaga keagamaan.73 

 Seperti telah disebutkan bahwa agama asli masyarakat selalu 
tertuju pada Yang Kudus, namun sulit sekali dirumuskan dan 
diberlakukan secara universal. Berbeda dengan relasi pribadi Yang 
Kudus dalam agama-agama resmi (formal), pada agama asli hal itu 
sangat sederhana. Prinsip dasar yang hendaknya dipahami di sini 
adalah keutuhan hidup antara manusia dan alam semesta atau kosmos. 
Misteri dan daya kekuatan alam yang berkenaan dengan istilah 
kekuatan supernatural, hal itu biasanya tidak dipahami dengan cukup 
dalam sketsa cara berpikir manusia dengan menerapkan logika dan 

 
73 Bdk. Rachmat Subagya, 1979Agama dan Kerohanian Asli di Indonesia, Yogyakarta: 
Penerbit Kanisius, hlm 10-21.  
 



 

391 

atau pemikiran murni. Kekuatan yang mengatasi daya pikir manusia 
dan masyarakat dipecahkan dalam peringkat 'tenaga ajaib' yang berada 
di balik suatu benda alami (pohon, air, batu dan binatang) atau bahkan 
di dalam satuan peristiwa serta kejadian yang dialami secara istimewa 
oleh manusia dan masyarakat.74 

 Biasanya terjadi bahwa awal pengetahuan yang dimiliki 
masyarakat adalah pengertian dasar alami berkenaan dengan aneka 
kekuatan ajaib yang memang sangat sulit dipahami. Mengapa? Oleh 
karena pengetahuan dasar tersebut sungguh-sungguh berada di balik 
urutan bendawi alami, dan sangat sulit ditangkap artinya. Citra 
kepercayaan masyarakat seperti ini memang berjalan secara otomatis 
dengan strategi yang sangat menarik yakni 'menempatkan' 'Yang 
Kudus' sebagai sumber 'segala sesuatu' yang baik. Walau sebetulnya 
masyarakat sendiri tidak mengerti secara logika berpikir positif. Daya 
nalar mereka tradisional, dan sederhana. Karena itu soal mengerti, 
bukan terutama dipahami dari segi daya intelektualitas yang cukup, 
melainkan dimengerti dengan hati dan budi.75    

 Sering terjadi dalam iklim kehidupan agama asli, bahwa pada 
umumnya tidak semua manusia dan masyarakat lokal memahami citra 
agama asli. Kebanyakan dari warga masyarakat setempat hanya 
mengikuti saja perilaku spiritual sesepuh atau kepala suku yang selalu 
memimpin semua acara agama di rumah-rumah adat, ataupun di 
tempat-tempat khusus dan istimewa. Dengan demikian hanya orang-
orang tertentu saja yang dapat memahami relasi dengan sosok yang 
dikeramatkan dalam agama asli. Acapkali terjadi kontak antara sesepuh 
dengan sumber kekuatan yang disakralkan. Para sesepuh banyak kali 
mengandalkan penglihatan melalui mimpi, dan berbagai simbol dan 
tanda alam, yang semuanya justru dilihat sebagai jendela bagi manusia 
kini untuk menerobos ke wilayah suci yang selalu tertutup bagi semua 
indra manusia biasa. Mimpi, tanda, simbol dan berbagai kajian yang 
lintas intelektualitas manusia mampu dibaca oleh para sesepuh 

 
74 Bahan Kuliah Etnologi, yang diberi co-promotor (Pater Gregor Neonbasu SVD) pada 
mahasiswa smester VI, Program Studi  Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik 
Widya Mandira Kupang (2020).  
75 Neonbasu, Bahan Kuliah, Ibid. 
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masyarakat, oleh karena mereka selalu mendapat anugerah dari sumber 
kekuatan agama asli untuk melaksanakan tugasnya setiap hari. 

 Kalangan Atoin Meto umumnya dan secara khusus warga 
masyarakat di tempat penelitian lazim menyebut sosok yang tertinggi 
dengan sebutan Usi Neno (dibaca Uis Neno). Secara harafiah istilah ini 
berarti Tuan Hari, atau Tuan Matahari, yang telah direkayasa oleh 
alam pemikiran kekristenan (Katolik dan Protestan). Mestinya istilah 
asli yang harus disebut di sini adalah 'apean alikin' yang secara harafiah 
berarti 'Dia yang memecah dan menetaskan', atau 'Dia yang mencipta'. 
Makna utama dari istilah ini dalam konteks Atoin Meto adalah sosok 
yang tidak diasalkan. Istilah apean alikin atau dapat dibalik menjadi 
alikin apean adalah term terkhnikus untuk melukiskan dan merujuk 
pada munculnya anak ayam dari sebutir telur. Itu artinya kehidupan 
muncul dari suatu proses yang tidak dapat dipahami daya 
intelektualitas manusia. Proses tersebut hanya diketahui oleh 
Penyebab Tertinggi atau Yang Kudus.  

 Struktur kekuatan dalam agama asli memang sangat rumit 
untuk dikaji dengan lebih terbuka. Misalnya ada satu fenomena 
spiritual, ketika ada usaha untuk menjembatani proses pemahaman 
kekuatan supernatural. Ada sosok yang disebut dengan istilah 'diabu' 
atau 'nijabu' yang tertuju pada eksistensi roh-roh. Kalau dikaji lebih 
dalam, masih ada roh-roh yang baik, selain roh-roh jahat yang selalu 
ditakuti. Manusia selalu mendekati roh-roh oleh karena mereka selalu 
bersama manusia dalam seluruh tatanan kosmos. Selain itu ada 
keyakinan mengenai roh-roh leluhur yang berada setingkat dengan 
roh-roh halus dengan skala kedekatan pada kehidupan manusia dan 
masyarakat dalam bentuk yang sangat rumit, namun selalu sangat 
menarik oleh karena lazim dihadirkan dalam setiap perayaan suku di 
rumah adat, dan  juga pada perayaan-perayaan rumah tangga yang 
dipimpin kepala keluarga (Neonbasu, Op. Cit. 2013, dan 2017).76 

 
76 Lihat rujukan pada karya co-promotor Pater Gregor Neonbasu SVD seperti telah 
dikutip, Sejarah Gereja Katolik Pulau Timor dan Sekitarnya: Tahun 1556-2013 (2013: 
hal. 230-255), dan 2017, cetakan kedua Citra Manusia Berbudaya, Sebuah Monografi 
tentang Timor dalam Perspektif Melanesia, yakni artike-artikel (a) "Revisitasi Citra 
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 Sementara itu dikenal juga beberapa istilah spiritual yakni (1) 
Uis Leu, (2) Uis Pah dan (3) Uis Oe. Menurut Neonbasu, asal-usul dari 
penamaan ini justru untuk mengimbangi rekayasa citra Yang Kudus 
yang telah diberi yakni Uis Neno. Padahal, sesuai hasil penelitian 
Neonbasu, ungkapan Uis Leu merujuk pada citra yang menempati 
berbagai tempat pemujaan dan lokasi sesajen, yang biasanya 
ditempatkan di sana sebuah tiang bercabang dua atau tiga77 atau 
tumpukan batu-batu pilihan yang membentuk altar persembahan. 
Ungkapan kedua dan ketiga (Uis Pah dan Uis Oe), merupakan term 
klasik untuk menunjuk pada sebuah kawasan umum yang biasa 
diyakini sebagai munculnya kekuatan alam yang sering menakutkan, 
menggentarkan dan bahkan membuat manusia serta masyarakat tidak 
memahaminya dari perspektif logika yang tepat, lurus dan benar. 
Dengan demikian, secara literer ketiga ungkapan tersebut dapat 
diterjemahkan sebagai berikut. Uis Leu = dipertuan keramat, Uis Pah = 
dipertuan alam semesta; Uis Oe =dipertuan air.78 

 Di dalam struktur agama asli, ketiga istilah di atas terkadang 
tertuju pada Yang Kudus, yang jika diucapkan dengan kata-kata 
sederhana, maka nampaknya memang sangat terbatas. Namun 
sesungguhnya makna dan arti dibaliknya adalah sesuatu yang 
merangkum segala sesuatu. Pikiran dan dan kata-kata manusia sungguh 
terlampau terbatas dan sangatlah sederhana untuk menerangkan 
kekuatan supernatural tersebut. Fenomena sosial lain yang sering 
nampak adalah bahwa kepuasan spiritual justru ada pada sikap tidak 
mampu memahami segala yang ternyata melampaui pemikiran 
manusia dan masyarakat. Dengan sikap terbuka, manusia dan 
masyarakat tidak pernah ngotot apabila tidak memahami detail dari 
setiap perayaan berkenaan dengan Yang Kudus.    

 Selain adanya keyakinan mengenai kehadiran roh-roh, juga 
keterlibatan para leluhur dalam kehidupan manusia dan masyarakat 

 
Agama Asli, Catatan Pinggir pada Masyarakat Tradisional" hal. 187-228 dan (b) "Orang 
Biboki dan Agama Asli, Peta Spiritual Masyaraklat  Kuan Abun", hal 229-264.   
77 Bdk. Neonbasu, We Seek Our Roots, hal. 240-241    
78 Bdk. Neonbasu, bahan kuliah Etnologi, Op. Cit. bab IV sub 6, Agama Asli 
Masyarakat. 
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setiap hari. Peran dan fungsi para leluhur selalu menjadi panduan atau 
perantara generasi kini dengan Yang Kudus. Hal ini terlihat dalam 
setiap pelaksanaan ritus, manusia dan masyarakat memberi sesajen 
dengan iringan kata-kata permohonan dengan berbagai tujuan. 
Leluhur tidak saja menjadi perantara, melainkan juga sebagai 
'lumbung' dan 'sumber' segala yang baik, terpuji dan bermartabat. Oleh 
karena itu ke atas pangkuan leluhur senantiasa terucap berbagai doa, 
harapan, permohonan, cita-cita dan hasrat hati. Hal pokok yang harus 
diperhatikan dalam agama asli para masyarakat adalah bahwa Yang 
Kudus selalu tunggal, monoteis. Untuk mengungkap dimensi tunggal 
ini manusia dan masyarakat memakai simbol, tanda dan lambang 
dalam bingkai bahasa. Strategi berbahasa yang digunakan sering dalam 
bentuk ganda, dua-an, atau empat-an dan juga bisa kelipatan dari yang 
pertama dan kedua (to speak in pairs).79 

 Hal yang sangat menarik dari struktur internal agama asli 
adalah rumusannya selalu tidak jelas, namun apa yang dipahami dari 
hati dan budi sungguh-sungguh memberi suatu kepastian. Ungkapan 
yang dialamatkan kepada citra Yang Kudus, acapkali bersifat masih 
abu-abu, walau terungkap dari kedalaman hati dan budi; sehingga hal 
seperti inilah yang selalu mendorong sikap sembah yang tiada henti 
diarahkan kepada sosok Yang Ilahi. Hal utama yang ada dalam 
khazanah agama asli, bukan pada rumusan ilmiah dengan merangkai 
pemikiran yang serba teologis-filosofis. Kekuatan mereka adalah 
tunduk dan taat pada percikan kosmologi, dengan sikap bertekuk lutut 
untuk hanya mendengar berbagai ungkapan kebenaran yang timbul 
dari balik khazanah agama asli. Setiap sesepuh atau pemimpin agama 
asli memang berkata-kata, namun banyak kali mereka membiarkan 
dirinya bersekutu dengan alam semesta, dan nurani mereka senantiasa 
terbuka untuk mendengar bisikan dan suara alam semesta.  

AsalAsalAsalAsal----usulusulusulusul    KepercyaaanKepercyaaanKepercyaaanKepercyaaan    

Pada sub bagian ini refleksi tertuju pada inti dan hakekat 
agama, termasuk agama asli seperti diuraikan sebelumnya. Uraian tidak 

 
79 Neonbasu, Ibid. 
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saja dialamatkan untuk mengurai kata 'kepercayaan' seperti tercetak 
pada judul sub bagian ini. Refleksi tertuju juga pada kebathinan dalam 
pemikiran Rahmat Subagya seperti ditulis dalam karyanya 
Kepercayaan, Kebatinan,Kerohanian, Kejiwaan dan Agama (1976).80 
Hal yang sangat pasti adalah bahwa kepercayaan ini adalah dasar dari 
agama-agama, termasuk agama asli. Jika direfleksi dari asal-usul 
keterlibatan manusia dengan Yang Kudus, maka kepercayaan inilah 
sebagai jawaban atau reaksi manusia terhadap pengalamannya sendiri 
ketika berhadapan dengan Yang Kudus. Katekismus Gereja Katolik 
memberi rumusan yang sangat menarik mengenai istilah kepercayaan 
dengan mengatakan bahwa kata yang sama ini sebagai jawaban 
manusia kepada Allah yang telah mewahyukan dan memberikan Diri 
kepada manusia dan dengan demikian memberikan kepenuhan sinar 
kepada dia yang sedang mencari arti terakhir kehidupannya.81 

 Kata kepercayaan justru harus dilihat sebagai akibat, setelah 
manusia mengalami dari dekat sosok yang dapat dipercayai. Sikap 
percaya ini juga menunjukkan bahwa manusia sungguh-sungguh 
menggantungkan diri serta seluruh hidup pada kekuatan yang telah 
dialami manusia. Itu berarti pada mulanya manusia memiliki suatu 
kerinduan untuk menemukan sesuatu yang dapat memberi jaminan 
atas rasa rindu tersebut. Sumber dari Katekismus Gereja Katolik 
melukiskan fenomena kerinduan akan Allah sebagai berikut:  

"Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia 
karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak 
henti-hentinya menarik dia kepada diriNya. Hanya dalam Allah 
manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya 
terus-menerus" (Bab I, butir I no. 27).  

 Kutipan ini berdasarkan pada analisis mengenai  kondisi dan 
suasana rasa rindu serta ketertarikan pada suatu sosok  yang 
meninggalkan daya dorong sedemikian kuat dan mengesankan, 

 
80 Pembahasan mengenai struktur dasar agama dapat dilihat dalam uraian buku Rahmat 
Subagya ini, yang dikeluarkan oleh Penerbit Kanisius Yogyakarta.   
81 Bdk. Herman Embuiru SVD (alih-bahasa) 2007 (cetakan ketiga) Katekismus Gereja 
Katolik, Ende: Penerbit Nusa Indah, hal. 19. 
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sehingga manusia yang mengalaminya langsung menunjukkan sikap 
percaya. Hakekat rasa rindu seperti dilukiskan di atas merupakan milik 
semua bangsa manusia secara universal dari segala zaman. Para pakar 
melukiskan pribadi manusia sebagai insan berakal-budi (a) yang 
memiliki pengalaman empiris yang melampaui kemampuan indera 
untuk mengambil reaksi, dan (b) manusia yang sama memiliki 
imajinasi serta (c) memiliki  pikiran sehat untuk menakar sesuatu 
secara logis.  Ketiga aspek dimensi rasional tersebut memberi masukan 
kepada pribadi tertentu untuk menakar sesuatu secara terperinci dan 
sistematis. Sedangkan refleksi awal keagamaan dipetakan dalam sikap 
percaya terhadap pengalaman yang sulit dilukiskan dengan bahasa 
manusia dan masyarakat.82 

 Citra pengalaman pribadi yang secara formal membentuk 
dalam diri seseorang sikap percaya, ternyata di kemudian hari 
dielaborasi dalam bentuk agama. Jadi proses formal untuk merefleksi 
pengalaman, memang selalu terjadi, baik pada pengalaman biografis 
individu tertentu, maupun dan terlebih pada tradisi pengalaman 
historis mengenai sesuatu yang monumental. Biasanya ketika manusia 
sedang hanyut dalam usaha membuat refleksi, individu tersebut 
sebetulnya mengembangkan suatu pandangan dunia, yang antara lain 
berisi proses pengembangan fenomena 'percaya' yang diperoleh dalam 
pengalaman awal pra-refleksi tesebut. Titik tuju yang menjadi pusat 
perhatian kita tetap pada dimensi kepercayaan sebagai tindakan yang 
mengikuti pengalaman akan pewahyuan citra Yang Kudus sebagai 
pusat segala-galanya, sekaligus memberikan jaminan kepada manusia, 
masyarakat dan alam raya.83 

 Jika kita masuk lebih dalam pada Kitab Suci Kristiani (Katolik 
dan Protestan) untuk mengkaji dimensi kepercayaan ini, maka hal itu 
bakal dapat dilihat dengan lebih terang arti dan maknanya. Di dalam 
Kitab Suci Pejanjian Lama selalu ada tiga kata yang tidak dapat 
dipisahkan, yakni (a) iman, (b) kesetiaan, dan (c) kepercayaan. 

 
82 Bdk, karya monumental Andrew M. Greeley 1982 Religion, A Secular Theory, yang 
dialih-bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Djamal Soamale 1988 Agama, 
Suatu Teori Sekular Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 83.  
83 Bdk. Andrew M. Greeley, Ibid. 
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Berkenaan dengan point ketiga dari topik pembicaraan kita, memang 
kata itu tidak mungkin dipisahkan dari dua kata yang  lainnya, yakni 
iman dan kesetiaan. Sebetulnya ketiga kata itu hanya terdiri dari dua 
kata saja yakni iman dan setia. Kata kedua 'setia' inilah yang 
menghasilkan sikap percaya atau kata bendanya kepercayaan. Dalam 
perspektif religi, keterpaduan antara iman dan setia, muncul apa yang 
disebut percaya. Dengan kata lain, kepercayaan justru dibangun oleh 
sikap iman dan kesetiaan terhadap sesuatu yang telah dialami.84 

 Pada prinsipnya, manusia di sepanjang segala zaman selalu 
berusaha untuk mencari dan menemukan Yang Kudus dengan cara dan 
pola yang melekat dalam tradisi, warisan dan budaya setempat. Proses 
pencarian ini terdorong oleh sikap percaya, yang justru merupakan 
faktor teramat penting dalam hidup setiap insan berbudi. Selalu saja 
muncul pertanyaan informatif mengenai sikap percaya ini, mengapa 
orang harus percaya pada sesuatu yang utama dan kemudian ia merasa 
terdorong untuk mencarinya? Jawaban yang tepat adalah keyakinan 
dan kepercayaaan itu sendiri, bahwa yang dicari itu merupakan sesuatu 
yang benar. Memang jawaban semacam ini terlihat sangat  sederhana, 
namun di sini justru terletak inti dari kepercayaan tersebut. 
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pribadi tiap-tiap orang secara 
sendiri-sendiri, yang benar-benar berdasarkan pada suatu 
pertimbangan yang masuk akal.85 

Formasi KepercayaanFormasi KepercayaanFormasi KepercayaanFormasi Kepercayaan    

Sesuai judul sub bagian ini, kami tidak bermaksud untuk 
mengkaji secara filosofis atau teologis berkenaan dengan istilah 
kepercayaan. Sasaran yang dituju dari uraian ini pada tempat pertama 
untuk menganalisis fenomena kepercayaan dalam kehidupan manusia 
dan masyarakat, dalam kerangka proses pencariannya untuk berjumpa 
dengan Yang Kudus. Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa justru 
proses pencarian inilah sebagai bukti otentik mengenai makna dan arti 

 
84 Lihat J.D. Douglas c.s. (penyunting) Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid 1, Jakarta: 
Yayasan Komunikasi Bina Kasih (OMF), 1992: 430-431. 
85 Bdk. Theo Huibers, OSC Manusia Mencari Allah, Suatu Filsafat Ketuhanan, 
Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982: 9-10  
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kepercayaan yang dimiliki manusia. Berkenaan dengan pemikiran di 
atas, maka terdapat tiga hal penting. Pertama, menurut kodratnya 
manusia dan masyarakat cenderung merenungkan kebenaran-
kebenaran hidup setiap hari. Kedua, pada zaman kini rasa rindu untuk 
mencari Allah tidak sekuat zaman lampau akibat merembesnya 
pengaruh tekhnologi. Ketiga, unsur terpokok bagi kehidupan yang 
berarti adalah tekun dalam percaya.86 

 Berkenaan dengan point pertama, dalam perjalanan sejarah 
umat manusia, salah satu jenis kebenaran yang tahan waktu adalah 
Yang Kudus, yang senantiasa didamba dalam hati setiap insan berbudi. 
Iman menjadi landasan utama untuk percaya adanya Allah atau Yang 
Kudus. Tanpa iman maka setiap pencarian kebenaran berkenaan 
dengan hasrat hati untuk berjumpa dengan sumber segala sumber 
kehidupan akan menjadi sia-sia. Para pakar, tidak saja antropolog dan 
sosiolog selalu mencari di balik tradisi, warisan leluhur dan budaya 
masyarakat mengenai dinamika pencarian jejak Allah dalam sejarah 
kehidupan umat manusia pada dinding sejarah yang senantiasa 
mengalir. Tanpa terkecuali, setiap manusia dan kelompok masyarakat 
tidak saja mencari kebenaran pragmatis setiap hari, melainkan 
senantiasa berjuang untuk mencari kebenaran yang paling paripurna 
yakni Yang Kudus.87 

 Kemudian berhubungan dengan point kedua, patut diakui 
bahwa pada zaman lampau para bangsa senantiasa berlomba-lomba 
untuk mencari sumber kebenaran sejati sesuai ilmu dan pengetahuan 
yang mereka miliki masing-masing. Aneka pengalaman hidup manusia 
ketika berjumpa dengan setiap peristiwa yang berubah, menuntun 
mereka untuk mencari dan menemukan yang tidak berubah, yang 
darinya manusia dan masyarakat mendapat kekuatan dalam bingkai 
menghadapi dinamika perubahan.Kekuatan Yang Kudus ini juga dicari 
manusia sepanjang masa untuk mengatur kehidupan yang sedang 
berjalan, agar dapat mencapai puncak cita-cita, kebahagiaan. Apa yang 
terjadi pada zaman sekarang adalah pragmatisme terlampau 

 
86 Bdk. Theo Huibers, Ibid. hal. 10-11 
87 Lihat juga Katekismus Gereja Katolik, Herman Embuiru SVD, Op. Cit. hal.20-21 
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membimbing hati dan budi, sehingga manusia dan masyarakat lebih 
tertarik pada kemajuan tekhnologi, ilmu dan pengetahuan. Karena itu 
nampaknya manusia dan masyarakat hanyalah memiliki waktu yang 
terbatas untuk mencari Yang Kudus yang disebut dengan nama Allah. 

 Point ketiga berkenaan dengan kekuatan untuk menata hidup 
yang lebih berarti dan bermakna yakni ketekunan dalam percaya. 
Dalam bahasa kultural, tekun dan percaya secara sosio-kemasyarakatan 
merupakan kekuatan yang mampu menggerakkan hati dan budi 
manusia untuk senantiasa membaharui diri dan hidupnya setiap hari. 
Pada level sosio-religius, tekun dan percaya merupakan prasyarat 
sangat mahal untuk memiliki iman dan kepercayaan kepada Yang 
Kudus. Berbeda bagi mereka yang tidak beragama, sikap tekun dan 
percaya hanya digunakan sebagai modal dasar untuk mencapai 
keberhasilan sesuai dengan cita-cita yang ditetapkan sebelum suatu 
karya atau kegiatan berjalan. Bagi mereka yang memiliki iman akan 
eksistensi Yang Kudus, tekun dan percaya harus selalu menjadi aras 
dasar untuk menjadikan Yang Kudus sebagai satu-satunya jaminan 
hidup setiap hari. 

 Ketekunan dan percaya sering menjadi dasar yang kokoh bagi 
orang-orang beriman untuk terus (a) bertanya, dan kemudian (b) 
berpikir tentang Allah dan hakekatNya. Bertanya adalah fenomena 
kultural yang dimiliki setiap orang. Berpikir adalah daya intelektualiats 
atas cara kerja akal dan budi untuk lebih memahami hakekat Yang 
Kudus. Usaha bertanya dan berpikir inilah yang secara sistematis 
direkayasa dalam pola dan metode filsafat untuk mencari inti yang 
menjadi sasaran dari sikap bertanya dan perilaku berpikir. Hal sangat 
menarik dari point ketiga ini adalah ketekunan untuk semakin 
mendalami iman kepercayaan dengan merefleksi lebih dalam inti yang 
diyakini selama ini. Manusia dan masyarakat di tempat penelitian 
memiliki iman kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat, karena itu 
mereka juga berdoa, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi 
di rumah tangga masing-masing.  
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Pengalaman Religi dan Kegiatan MasyarakatPengalaman Religi dan Kegiatan MasyarakatPengalaman Religi dan Kegiatan MasyarakatPengalaman Religi dan Kegiatan Masyarakat    

Jika pernyataan sub bagian ini diformulasi dalam bentuk 
pertanyaan, dapat berbunyi sebagai berikut. Apakah pengalaman religi 
yang dimiliki manusia dan masyarakat sungguh-sungguh memberi 
sesuatu yang bermakna bagi kegiatan manusia dan masyarakat setiap 
hari? Buntut dari pertanyaan ini mengandaikan bahwa manusia dan 
masyarakat telah memiliki kesadaran dalam diri, sehingga mampu 
merefleksi pengalaman religi yang ada dalam dirinya. Selain itu 
kekuatan kesadaran yang sama bakal memberi dorongan yang berarti 
bagi manusia dan masyarakat untuk mengaitkan setiap kegiatan dan 
bahkan seluruh kehidupannya dengan inti hakekat yang diimaninya.  

 Pada satu sisi, inti pengalaman religi justru ada pada hidup 
beriman itu sendiri. Manusia dan masyarakat pedesaan juga memiliki 
pengalaman religi yang sama, namun sering tidak mampu 
mengungkapkannya dalam bahasa atau kata-kata yang masuk akal. 
Umumnya pengalaman religi yang sama hanya tersimpan dalam hati 
dan sanubari. Kegiatan, sekecil apapun yang dilakukan manusia dan 
masyarakat setiap hari, secara spiritual mendapat kekuatan atau 
dorongan dari pengalaman religi yang sama. Salah satu aspek 
kehidupan yang sangat berperan dalam hal ini adalah kekuatan 
perasaan yang bersumber pada daya serap hati. Di mana manusia dan 
masyarakat dalam kondisi kehidupan yang sangat biasa seperti ini 
kurang mengandalkan kekuatan akal dan budi. Walaupun telah 
ditekankan sebelumnya bahwa kekuatan akal budi tidak pernah sukses 
sepenuhnya untuk menjumpai Allah.  

Percaya Kekuatan AdatPercaya Kekuatan AdatPercaya Kekuatan AdatPercaya Kekuatan Adat    

Dalam uraian sebelumnyatelah disebutkan mengenai kekuatan 
agama asli dalam kehidupan manusia dan masyarakat di daerah 
pedesaan. Antara lain disinggung secara sepintas mengenai kekuatan 
adat, tradisi dan warisan luluhur serta budaya manusia semenjak masa 
lampau. Tidak ada bukti empiris berdasarkan diskusi akal sehat 
mengenai mengapa fenomena seperti itu harus terjadi? Andalan  utama 
dari manusia dan masyarakat mengenai kekuatan adat-istiadat dan 
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tradisi serta budaya tidak dapat dibuktikan dari akal sehat dan logika 
yang dapat memberi argumentasi yang dapat diterima. Yang ada pada 
manusia dan masyarakat pedesaan adalah kisah-kisah yang justru 
menggaris-bawahi bukti yang diwariskan dari generasi ke generasi 
mengenai kekuatan atau wibawa adat-istiadat, tradisi dan budaya yang 
tidak mungkin menipu manusia dan masyarakat yang hidup pada saat 
ini. 

 Salah satu kekuatan adat, tradisi dan warisan leluhur serta 
budaya dari manusia dan masyarakat setempat yang dihormati adalah 
bagaimana mengujar tata krama asal-usul(genealogy) yang menuturkan 
secara tepat nama-nama leluhur dan asal-usulnya. Kesetiaan dan 
ketepatan mengujar genealogy selalu merupakan kekuatan tradisional 
yang senantisa meneguhkan hati dan memberikan perspektif bagi 
karya serta kegiatan manusia dan masyarakat. Karena itu akan disajikan 
kisah tradisi lisan mengenai nama-nama tersebut, yang dilihat sangat 
pokok dalam kaitannya dengan kepercayaan terhadap Yang Kudus. 
Pakar Ilmu Antropologi Prof James J. Fox, mengkaji kisah tradisi lisan 
dengan mengaitkan warga masyarakat kini (Rote) dan para leluhur, 
seraya mengaitkannya dengan sumber segala-galanya yakni Yang 
Kudus.88 Berikut ini dapat diikuti tradisi lisan yang sama dalam konteks 
Orang T'eba, yang awalnya berisi kisah biasa, namun ternyata memuat 
cerita mengenai penguasa setempat (Raja) dalam kaitannya dengan 
Yang Kudus.    

Tabel 6.1. Tradisi Tutur Leluhur Orang T’eba 
NoNoNoNo    Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
 DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019) DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019)DANIEL KONO (8 DES 2019) 
01 Mtok an uan na mbi Bonak  Tinggal pertama di Bonak 
02 Usi Aluman sao bife nu  Usi Aluman kawin dua  perempuan   
03  Sao fe un'nu mbi Faotleu  Kawin perempuan pertama di Faotleu 
04  Auke nmaet nsube es Faotleu  Mati kubur di Faotleu 
05  Fe munni ain nasi Meni  Istri terakhir ibu Meni 

 
88 Lihat karya Prof Fox "The Transformation of Progenitor Lines of Origin: Patterns of 
Precedence in Eastern Indonesia" dalam James J. Fox and Clifford Sather (Eds.) 1996 
Origins, Ancestry and Alliance, Explorations in Austronesian Ethnography Canberra: 
The Australian National University, hal. 130-153. Terlebih uraian mengenai Atoin 
Meto hal. 139-142.    
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NoNoNoNo    Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
06  Ain nasi i nsao na muin na  Ibu ini kawin kemudian 
07  Ain nasi nahoin kit nsao 

namunni 
 Ibu melahirkan dan kawin kemudian 

08  Fe un'nu nahoin sin teun  Isteri pertama melahirkan tiga anak 
09  Mon'ne nahoin Sikoen Aluman   Laki-laki melahirkan Sikone Aluman 
10  Feto eas nahoin Aluman Amaf 

Kase 
Perempuan yg satu melahirkan Bpk Aluman 
Kase 

11  Feto esa namai eas Beoltopa 
neu sekaf 

Perempuan satu ditinggalkan di Beoltopa 
sebagai pengganti 

12 Nahoin Sako ekan maet Melahirkan Sako dan meninnggal 
13 Abiti beoltop nahoin nan eas  Di Beoltopa melahirkan satu 
14 me es  Rote kanna Bano  Tinggal di Rote bernama Bano 
15 Nahoinan eas neik polis es 

Atambua 
Melahirkan satu sebagai polisi di Atambua 

16 Ain nasi Meni nahoin hai ne Ibu Meni melahirkan enam 
17 Nu maten nahena hai ha Dua meninggal tinggalkan kami empat 
18 Sin fe liana ka nahoin fa Mereka Masih kecil tidak melahirkan 
19 Unu tokom bi Faotleu  Dulu tinggal di Faotleu 
20 fean meu Beolbot na  Bangun pindah ke Beolbot 
21 oke mtok nbi Neke fanin, Pindah ke Neke 
22 fain  nemat nbi Kiulopo naikan  Balik di Kiulopo pisah 
23 hit taikan nbi Kot Oea Kita pisah tinggal di Kot Oea 
   
 NAKO PAHA NAKO PAHA NAKO PAHA NAKO PAHA     DALAM PENGEMBARAANDALAM PENGEMBARAANDALAM PENGEMBARAANDALAM PENGEMBARAAN    
   
24 Aluman Tiumna ma Neno sian 

amfa es le Aluman Eon'a 
Bapaknya Aluman Tiumna dan Neno adalah 
Aluman Eon a 

25 Aluman Eon'a in amfa es le 
Aluman Popnam 

Bapaknya Aluman Eon a adalah Aluman 
Popnam 
 

26 Aluman Popnam in amaf es 
Aluman Mnunne Bibhaef sao 
bei Afoan  

Bapaknya Aluman popnam adalah Aluman 
Mnunne Bibhaef yang kawian dengan bei 
Afoan 

27 Aluman Mnunne in am fa es 
Aluman Mnasi Bibhaef sao bei 
Saok Bisola 

Bapaknya Aluman Mnunne bernama 
Aluman Mnasi Bibhaef kawin dengan Sako 
Bisola  
 

28 Nako paha neman mone niam 
feto mese 

Dari pusat wilayah, datanglah lima laki-laki 
dan satu perempuan 

29 Mone naeka Aen Leu Fue Leu,  Anak pertama bernama Aen Leu Fue Leu 
30 Mone esa Afu, me ka nmatsao Kedua Afu, tapi tidak kawin 
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NoNoNoNo    Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)Uab Meto (Bahasa Dawan)    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
fa  

31 Esa, kanna Abuk, matsao nok 
Usi  Tabes Boko nbi Tamkesi 
(nsuba es Manu Tapenpah)  

Ketiga Abuk kawin dengan Usi Tabes Boko 
di Tamkesi (Kubur di Manu Tapenpah)  
 

32 In nahoen na Sona Mnanu, 
Sona  Tnana, ma Soan Ikun, 

Dia melahirkan Sona Mnanu, Sona Tnana, 
dan Sona Ikun 

33 An haa, Sikone matsao nok 
Afoan, nsuba es Sisali 
Temkuna, 

Anak ke empat adalah Sikone kawin dengan 
bei Afoan dan kubur di Sisali  Temkuna 

34 An niam a kanna Bauk, matsao 
nok Bei Beas, nsuba es Sisali 
Oenopu. 

Anak ke lima usi Bauk kawin dengan bei 
Beas kubur di Sisali Oenopu 

35 Moen amuinta kan na Aluman 
bibhaef  nsao Saokbisola nsuba 
es bibhaef 

Laki-laki terakhir adalah usi Aluman 
(tua)bibhaef kawin dengan bei Saok Bisola 
kubur di Bibhaef 

36 Aluman le bibhaef mnasi 
nahoin Aluman Mnune 
Bibhaef sao bei Afoan  

Aluman Bibhaef (tua)  beranak Aluman 
bibhaef (muda), yang kemudian menikah 
dengan bei Afoan 

37 Aluman mnune nahoin 
Aluman Popnam. 

Aluman (muda) melahirkan Aluman 
Popnam 
 

38 Aluman popnam nahoin 
Aluman Eon'a 

Aluman Popnam melahirkan Aluman Eon'a 
 

39 Turunan Abuk yaitu Sona 
Tnana nahoin nan Iba,  

Bei Abuk melahirkan Sona Tnana 
melahirkan Usi Iba 

40 Iba nahoin Iba Mnune,  Usi Iba  melahirkan anaknya bernama Iba 
muda 

41 Iba Mnune sao bei  Beli Nautu    
nako Kaesnube Manufui 
nahoin abit heut utan, Usi 
nana, Usi ikun (Koko 
sekarang). 

Usi Iba kawin dengan Beli Nautu dari 
Kaesnube malahirkan yang  di Heut Utan, 
Usi Nana, Usi Ikun (Koko sekarang) 

Sumber:Data Primer,2018 

 Terlepas dari kisah di atas, penutur yang sama Bapak Daniel 
Kono bersama Yakobus Meni menghidangkan sejarah T'eba sebelum 
tahun 1960-an dengan tutur Bahasa Indonesia. Dalam gaya tutur yang 
menarik, dihidangkan paparan sejarah, silsilah nenek moyang yang 
menganut sistem patrilineal dengan menjelaskan otoritas garis 
keturunan laki-laki yang mendominasi garis keturunan suku. Kisah itu 
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menyebut pola hidup nenek moyang dan turunan yang berpindah-
pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain semenjak menetap 
pertama di Bonak (Tabel 6.1 baris 1).  

 Proses penyebutan nama nenek moyang atau tokoh keluarga 
selalu dikaitkan dengan tempat tinggal atau tempat pemukiman (baris 
2 sampai 10). Nama itu dimaksudkan untuk membedakan nenek 
moyang atau tokoh yang satu dengan yang lain. Alasanya bahwa 
kelaziman dalam proses penamaan seseorang pada masa kini yang 
selalu menggunakan nama pendahulu. Misalnya disebutkan dengan 
jelas bahwa nenek moyang suku T’eba bernama Aluman yang sering 
disapa Usi Aluman Popnam (baris 11-23), oleh karena tempat tinggal 
menetap dan dimakamkan pada tempat yang bernama Popnam. 
Terlihat di sini nama orang dan nama tempat saling kait mengait, yang 
tidak saja menunjukkan asal-usul, tetapi juga memberi kesan tentang 
pemilik yang mempunyai otoritas terhadap tanah atau lokasi tertentu. 
Tradisi menyebutkan nama orang dan nama tempat, biasanya dikaitkan 
juga dengan menyebutkan pusat atau rumah yang menjadi simbol 
keturunan suku. 

 Teks yang tidak termuat dalam penuturan Uab Meto 
menyebutkan dengan rinci mengenai simbol rumah adat Bansone. 
Inilah lokasi perdana, yang boleh dikatakan sebagai tempat perdana 
bagi keturunan warga masyarakat T'eba pada masa silam dan masa kini. 
Sosok yang disebutkan tadi, masih dikaitkan dengan keturunannya, 
antara lain diperkenalkannya nama anak yang pertama, yakni Aluman 
yang disebut Usi Aluman Eon'a. Citra anak sulung ini diidentikkan 
dengan seorang panglima perang dari Kerajaan Neno Biboki di 
Tamkesi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kisah mengenai asal-
usul biasanya segera dikaitkan dengan inti kerajaan, yang memiliki 
kaitan langsung juga dengan mediasi dengan citra mengenai Yang 
Kudus. Dalam kisah sejarah masyarakat T'eba, putera sulung inilah 
yang kemudian meninggal dan jenazahnya dimakamkan di pintu 
gerbang pusat Kerajaan Biboki, yakni Tamkesi bagian timur. Teks kisah 
tradisi selalu merinci segala maksud yang disajikan, agar tidak ada 
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pertanyaan berkenaan dengan berbagai pengetahuan mengenai kisah 
yang sama.  

 Kemudian kisah diteruskan dengan menyebut anak kedua, 
yakni Sikone, dan menetap di Tofa. Kawasan dan lokasi yang menjadi 
orotitasnya adalah wilayah Nii dan Usapi Kole. Ketika wafat, jasadnya 
dikebumikan di Taluik. Dari catatan genealogy, disebutkan bahwa Usi 
Aluman Eon'a menurunkan Usi Neno yang menjaga rumah adat 
Bansone. Kemudian kisah tradisi lisan menyebutkan juga bahwa anak  
kedua Usi Aluman Tiumna menurunkan Aluman Teme Mautna yang 
menjaga rumah adat Oetpah dan wilayah padang penggembalaan yang 
lazim dituturkan menurut Uab Meto sebagai berikut: npao manu 
haubes ma bibi pa’nes nbi neten nae, secara harafiah berarti menjaga 
ayam satu pohon, dan kambing satu kandang di pegunungan sana. 
Ucapan ini menunjukkan garis otoritas turunan anak kedua yang 
menguasai beberapa wilayah otoritas menurut petunjuk adat, tradisi 
dan budaya. 

  Rincian mengenai Usi Aluman Teme Mautna, yang kemudian 
menikah dengan Bei Suni dan melahirkan 7 orang bersaudara laki-laki. 
Rincian ke-7 anak tersebut adalah: anak pertama,Usi Belek, yang 
turunannya sekarang adalah Sikoen Tabesi. Anak kedua, adalah Usi 
Ane, yang menurunkan Usi Aluman yang di Soi. Anak ketiga, adalah 
Usi Bauk, yang tidak berkeluarga. Anak keempat,Usi Ta'leu, yang 
kemudian menurunkan Taleu Belek. Anak kelima,Usi Koin yang 
kemudian hari menikah dengan istrinya Usi Ane, dan menurunkan Usi 
Belek dan Usi Ikun Ane yang tidak menikah. Ada catatan mengenai 
kedua figur ini bahwa oleh karena keduanya tidak menikah, maka 
ketika seseorang yang berbicara tentang perempuan di depan mereka, 
maka tanggapan yang diberikan justru menolak dan marah. Karena itu 
secara tegas, tidak boleh berbicara mengenai wanita jika berhadapan 
dengan mereka berdua. Anak keenam,,,,bernama Usi Aluman (Tua Loli), 
yang menurunkan cucu istrinya RT Meni. Anak ketujuh,Usi Aluman di 
Naitanu  yang kemudian mendirikan rumah adat Lalian dan turunan 
sekarang adalah Drs Gab Manek, MSi (mantan Bupati TTU).   
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 Tradisi tutur lisan dalam gaya nalar tradisional di atas masih 
dipertegas dengan menyebutkan berbagai arah dan tujuan dari hidup 
manusia, baik yang nyata (cita dan hasrat hati) maupun yang tidak 
nyata (akhir hayat). Perspektif yang lintas waktu dan tempat seperti ini 
dikaji atau disajikan bersama-sama dengan tutur pragmatis berkenaan 
dengan perubahan dan perkembangan yang mereka alami selama ini. 
Misalnya kajian mengenai tempat tinggal masyarakat petani tempo 
dulu, yang memang hidup secara berkelompok, namun dalam takaran 
atau menurut garis keturunan yang memiliki kedekatan emosional. 
Bukti yang melekat dengan sifat tersebut adalah mereka selalu 
membangun rumah secara gotong royong. Sementara itu posisi rumah-
rumah keluarga senantiasa membentuk tungku (istilah Uab Meto, 
Bahasa Dawan tao tunaf). Sasaran dari bentuk tungku untuk 
melingkari rumah adat. Dalam arti bangunan dari rumah-rumah 
keluarga selalu memberi ruang gerak kepada rumah adat sedemikian 
rupa agar berada pada posisi tengah.  

 Gaya tutur yang luar biasa terlihat dalam Tabel 6.1 baris 24-41, 
mengenai relasi kultural dan kekeluargaan antara warga T'eba dan 
Kaisar Biboki. Terlebih baris 31-41 yang dengan jelas memuat hal 
tersebut secara kasat mata. Ada dimensi spiritual-religi dari bangunan 
rumah adat dan rumah-rumah keluarga seperti itu. Rumah adat sebagai 
metaphor eksistensi para leluhur, yang pada satu sisi diklaim sebagai 
kehadiran Yang Kudus. Tafsiran sosio-spiritual, bentuk bangunan 
rumah seperti itu menjadi tanda serentak simbol kultural, yakni model 
lokasi bangunan berbentuk bulat yang mengandung makna 'saling 
menjaga'. Ungkapan Uab Meto yang kiranya dapat memberi 
pemahaman seperti itu adalah matukus (arti harafiah, saling 
menuntun). Ungkapan ini sebagai gambaran mengenai kondisi dan 
situasi dahulu kala, yang dialami nenek moyang, yakni selalu hidup 
dalam suasana 'saling menyayangi' satu sama lain tanpa mengharapkan 
balasan. Istilah Uab Meto yang lazim untuk merujuk situasi kehidupan 
seperti itu adalah tma’nek, saling menyayangi.  

 Dalam suasana saling mengasihi, manusia dan masyarakat 
sangat mengharapkan kehadiran leluhur dan Yang Kudus untuk 
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memberikan perlindungan yang pragmatis (dibutuhkan saat sekarang 
seperti kebahagiaan) dan pada akhir hidup di muka bumi. Sekali lagi 
hal ini ditunjukkan dengan bangunan rumah adat di tengah, yang 
dikelilingi rumah-rumah keluarga. Kata warga masyarakat setempat, 
rumah adat di tengah, supaya kita dipelihara dengan baik dan tidak 
sakit. Biasanya di dalam rumah adat ditempatkan simbol seluruh nenek 
moyang yang  telah meninggal, atau semua mereka yang telah 
mendahului manusia dan masyarakat kini. Hal ini sudah dilihat sebagai 
sebuah tradisi, yang berjalan seirama dengan bentuk kehidupan yang 
berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Penutur 
menyisipkan juga kebiasaan masyarakat suku setempat, yang pada 
awalnya berkembang dan menetap di Neke, lalu kemudian pindah ke 
Bonak dan akhirnya bisa menetap di Kot Oe. Mengapa justru menetap 
di sini? Oleh karena di tempat ini jugalah manusia dan masyarakat 
mendapat kesempatan untuk memelihara hewan piaraan.  

RitusRitusRitusRitus----Ritus AgamaRitus AgamaRitus AgamaRitus Agama    

Dari keseluruhan uraian, sebetulnya tidak memiliki hubungan 
logis dengan uraian pada bab keenam ini. Namun oleh karena tersaji 
sebuah tutur genealogi yang berkaitan dengan kisah sekitar raja, yang 
tentunya memiliki kaitan dalam perspektif daya nalar tradisional dari 
warga masyarakat setempat. Maka berikut ini kita masuk pada jantung 
uraian mengenai seberapa jauh iman kepercayaan dan ketekunan 
dalam menghadapi Yang Kudus, yang kemudian dielaborasi dalam 
kehidupan praktis manusia dan masyarakat setiap hari.  

 Antropolog William A. Haviland dalam topik yang sama, 
mengatakan bahwa ritual keagamaan merupakan sarana yang 
menghubungkan manusia dengan yang Yang Kudus. 89 Dalam arti 
tertentu, ritus-ritus merupakan agama dalam praktek oleh karena di 
dalam ritus itulah terlihat dengan sangat jelas maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan acara ritual tersebut. Secara sosiologis, ritual dilihat 
sebagai suatu peristiwa natural untuk mengumpulkan semua orang 

 
89 William A. Haviland 1985 Anthropology 4th Edition, yang dialih-bahasakan oleh 
R.G. Soekadijo 1999 Antropologi, Edisi keempat, jilid 2 Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 
207-208 
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pada satu tempat tertentu. Walau harus diingat bahwa dalam agama-
agama ritual tidak samata sebagai suatu sarana handal untuk 
memperkuat ikatan sosial kelompok. Secara empiris, kajian sosiologis 
seperti ini bermaksud bahwa pada pundak ritual itulah berbagai 
tegangan yang timbul dalam masyarakat dapat diatasi. Walaupun aspek 
sosiologis seperti itu bukan hal utama yang ditekankan dalam proses 
pelaksanaan ritual agama. Oleh karena itu Haviland menegaskan 
bahwa ritual keagamaan selalu bermaksud untuk merayakan peristiwa-
peristiwa lintas kepentingan dengan sasaran mnenghindari kematian 
dan berbagai rasa takut pada manusia dan masyarakat.90 

 Dalam arti tertentu, manusia dan masyarakat di daerah 
penelitian yakin dan percaya bahwa melalui ritus inilah terbuka tabir 
rahasia alam semesta. Hal yang pasti adalah ritus memberi peluang 
kepada manusia untuk menjaring relasi dengan para leluhur, alam 
semesta dan Yang Kudus. Ritus sebagai pintu gerbang untuk 
memahami citra pandang manusia dan masyarakat terhadap ekologi. 
Karena itulah hampir setiap mengalami berbagai peristiwa di dalam 
masyarakat, warga selalu melaksanakan ritus tertentu. Rekayasa yang 
diturunkan dari generasi ke generasi semenjak awal kehidupan, justru 
menunjukkanbahwa ritus sebagai pola strategis untuk memelihara 
kehidupan, dan dengan demikian mendatangkan rejeki dan anugerah 
serta rahmat dari Yang Kudus. Oleh karena itu, maka ritus merupakan 
unsur hakiki dalam membangun paradigma dan dinamika kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Kata sementara orang di 
kampung-kampung, ritus memberanikan manusia dan masyarakat 
untuk bersikap semakin transparan menghadapi dunia ekologi. 

 Bahkan kemampuan intelektualitas manusia dan masyarakat 
hendaknya diperkaya juga dengan dilaksanakannya ritus tertentu. Jadi, 
ritus membantu manusia untuk berpikir dan melakukan karya-karya 
intelektual lainnya seperti refleksi, meditasi dan kontemplasi. Secara 
pragmatis, ritus agama yang sama memberi peluang ekstra kepada 
manusia dan masyarakat untuk terampil dalam berbagai kegiatan sosial 
kemasyarakatan. Pada pundak ritus ini jugalah manusia dan 

 
90 Haviland, Ibid. hal. 207 
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masyarakat mampu membuka tirai pemahamannya terhadap 
paradigma dan dinamika kehidupan yang multi-dimensi, yang tidak 
harus dipenuhi semuanya. Pada sisi tertentu, ritus yang sama memberi 
pemahaman baru kepada manusia dan masyarakat untuk menjalin 
sikap kebergantungan antar-manusia satu terhadap yang lainnya, 
antara manusia-masyarakat dan dengan ekologi.  

 Ritus yang dilaksanakan memberi pengetahuan mengenai 
segala sesuatu yang selalu terjalin dalam ikatan saling berhubungan 
satu terhadap yang lain. Dalam kerangka pemikiran yang sama, warga 
masyarakat percaya bahwa dengan  dilaksanakannya tata ritual, maka 
manusia dan masyarakat sedapat mungkin dibebaskan dari berbagai 
krisis hidup. Itu berarti segala sesuatu yang berkaitan erat dengan 
kesulitan, persoalan dan tantangan dalam hidup, akan dapat diatasi 
dengan melaksanakan ritual tertentu. Alam semesta dan ruang lingkup 
ekologi selalu tampil dalam tata ritual tersebut, sebagai fondasi atau 
dasar yang selalu harus dihormati. Dasar pemikirannya adalah bahwa 
Yang Kudus selalu bersandar pada alam semesta dan ekologi untuk 
menunjukkan dirinya, sehingga mampu dialami oleh manusia dan 
masyarakat. Hal seperti itu antara lain terungkap dalam berbagai kisah 
mitologi para bangsa, yang melukiskan dengan amat indah relasi intim 
antara dewa langit dan dan dewi bumi. Titik pusat dari ritual 
tradisional juga antara lain orang datang berkumpul untuk merayakan 
kehidupannya setiap hari dengan mendengarkan kisah mitologi.  

 Titik kulminasi dari kisah-kisah suci atau mitologi itu selalu 
saja berujung pada sebuah keyakinan mengenai dua hal konstruktif 
berikut: (1) langit menyuburkan tanah atau bumi dengan air hujan, 
dan (2) bumi menghasilkan biji-bijian dan rerumputan hijau. Dalam 
kerangka pikir spiritual, maka perjumpaan antara dua unsur berbeda 
selalu mendatangkan potensi baru bagi kehidupan dan perkembangan. 
Di dalam ritus agama-agama, terungkap gambaran lengkap mengenai 
inti rekayasa perjumpaan yang harmonis antara dua hal berbeda tadi. 
Perbedaan itu acapkali diklaim sebagai pertemuan antara ‘langit dan 
bumi’, 'terang dan gelap', 'ada dan tiada', 'sementara dan  yang abadi', 
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'biasa dan istimewa', 'khas dan  umum', 'yang hidup dan yang mati' dan 
lain sebagainya.  

 Ritus mengklarifikasi semua hal tadi, yang nampaknya 
berlawanan, padahal saling melengkapi untuk merumuskan kondisi 
harmonisasi, yang semuanya dimediasi dengan perantaraan simbolisme 
dan analisis struktural dari kisah-kisah mitologi. Semuanya ini 
terpajang pada alam-raya sebagai bekas atau pantulan alamiah bagi 
kehidupan manusia setiap hari. Kehidupan yang bermartabat, menurut 
manusia dan masyarakat setempat adalah memiliki sikap yang tidak 
boleh bertentangan atau berlawanan dengan segala yang terjadi pada 
dinding sejarah dan kehidupan alam raya. Jika terjadi bahwa ada 
pertentangan, maka ritus adalah medium untuk memperbaiki serta 
membangun relasi yang baru. Dengan demikian, ritus tidak saja 
merumuskan relasi antara manusia dengan Yang Kudus, melainkan 
juga mereview relasi istimewa antara manusia dengan ekologi dalam 
tanda-tanda yang sederhana dan kecil yang langsung berhubungan 
dengan kehidupan manusia setiap hari.91 

Bathin Manusia dan KegiatannyaBathin Manusia dan KegiatannyaBathin Manusia dan KegiatannyaBathin Manusia dan Kegiatannya    

Sub bagian ini terinspirasi dari pokok pembicaraan sebelumnya 
mengenai ritus agama-agama, yang tidak saja mempertemukan 
manusia dengan Yang Kudus, melainkan juga menjadi tipos bagi relasi 
manusia dengan alam semesta dan ekologi. Untuk lebih menjelaskan 
hal-hal seperti ini maka sub bagian ini menjadi sangat relevan. Alasan 
paling mendasar dari uraian ini ada pada fondasi dari pencaharian 
manusia, ketika mengalami berbagai peristiwa yang menggetarkan hati 
dan terlebih kejadian yang melampaui kemampuan manusia dan 
masyarakat untuk mengerti isi atau pesan dari peristiwa tertentu. 
Semua peristiwa yang dihadapi manusia, ternyata tidak semuanya 
dipahami oleh manusia dan masyarakat.  

 Pengalaman religius yang diperoleh manusia dan masyarakat, 
memang sering tidak cukup dipahami oleh karena keterbatasan yang 
dimiliki manusia dan masyarakat. Keterbatasan itu terlebih berkaitan 

 
91 Bdk. Neonbasu, 2013, Op. Cit. hal 236-237 
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erat dengan iklim intelektualitas yang ada pada manusia. Pemahaman 
manusia selalu terbatas oleh karena eksistensi manusia dibatasi oleh 
ruang (space) dan waktu (time) tertentu. Daya intelektualitas manusia 
dan masyarakat selalu dibatasi oleh perspektif tertentu, sehingga kerap 
menjadi sulit untuk memahami pengalaman religius yang sangat kaya 
arti dan makna. Seperti telah disebutkan sebelumnya mengenai 
lambang dan tanda, yang membuka pintu pemahaman kepada manusia 
dan masyarakat untuk menangkap kekayaan realitas Yang Kudus. 
Walaupun tanda dan lambang juga masih terikat pada keterbatasan 
ruang dan waktu yang sama. Namun manusia dan masyarakat lokal di 
daerah pedesaan memiliki strategi yang sangat sederhana untuk 
memahami pengalaman religius termaksud.    

 Untuk mendapat gambaran mengenai pengalaman religius, 
berikut ini sebuah kisah tradisi lisan yang di dalamnya terungkap 
bathin manusia dan masyarakat berkenaan dengan pengalaman religius 
tersebut. Teks ini dituturkan oleh Daniel Kono (89 tahun). 

Tabel 6.2. Tradisi Lisan Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa DawanBahasa DawanBahasa DawanBahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
01  Onen neu lol muit tak:  Doa untuk bunuh ternak bilang: 
02 manam mnes neit'ten Aluman  Dapat beras ke situ Aluman 
03 on la ho uis naes in seperti engkau punya leluhur 
04 tol muit i  nait sae,   jaga ternak ini supaya meningkat  
05 he biaea bea supaya sapi berkembang 
06 he ela haim mlol,  supaya nanti acara  kami bunuh  
07 tol sin he ao mina ma ao leko lindungi mereka supaya sehat dan baik 
08  nan tafet'na maski tlol   itu lepas meskipun bunuh 
09  in biaea bea  sapinya berkembang 
10  Kiu unun nan onen   tebas hutan pertama sembahyang  
11  neu ba fatu nayan  hanya kepada batu dan tanah 
12 Hoi.... Usi Neno  Hoi... Tuhan Hari,  
13 i on sa hi mibua ben, ini artinya kamu sudah berkumpul 
14 naitam fe kau ane pena he ua,  nanti beri saya padi-jagung supaya 

makan 
15 Uis Neon apakaet  Tuhan hari pembuat segala  
16 Uis naiean muhena Tuhan Tanah telah tinggalkan 
17 maen ho mam fuafa  Tinggalkan  engkau punya sabda  
18 au u tonanko saya beritahu kamu 
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NoNoNoNo    Bahasa DawanBahasa DawanBahasa DawanBahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
19 he mkiu nasi nae Mau  tebas hutan itu 
20  ntea he eka hoe   Sampai mau acara pemberkatan ( eka 

hoe) 
21  le ual san nun  setelah hujan turun 
22 Haim sean ane pena  Kami tanam padi jagung  
23 Uis Neno apakaet amoet Tuhan hari  pencipta dan pelukis 
24 he naitat tulun kai  supaya sudi membantu kami  
25 fe kai ane pena he nait hai mia Beri kami padi jagung agar kami makan  
26  Sekke tmoe pena smanaf   Pata jagung buat roh jagung 
27 Hoi Usi ne Tuaf  Hoi Tuhan yang Pemilik Tanah  
28 amoet apaket Uis Neno pembuat pencipta, Tuhan hari 
29 nait lo neno i  mudahan hari ini  
30 haim seik ken  he  kami panen dan supaya  
31 eki smanna ha seik  puenna bawa rohnya dan panen pulernya 
32  Smanaf futu neu ni ain'a  Roh (jagung) diikat pada tiang induk 
33 pena naena beal he tola jagung banyak lainnya simpan 

mengitari 
34 auke takbu talali tasaeb neu lopo setelah ikat naikan ke lumbung 
35 pena smanaf tasaeba neu lopo roh jagung naikan ke lumbung 
36 Tasnuaba, heuba teik non ana  dirundukan, ikat pakai tali hutan  
37 natuin in luikna ikut dia punya telinga 
38 takbu onen tak: ikat (jagung) sembahyang bilang: 
39 Hoi ......us pa bua  Hoi ....tuan alam bulat  
40 Neni au simo ben hari ini saya sudah erima 
41 utama neu ho bale   masukan ke tempatmu  
42 he u mafot lek leko supaya menaungimu baik-baik 
43 tona tea  usanut  ko  sampai tahun, kamu diturunkan  
44 tao ufani ko neu ho balma diisi kembali ke tempatmu 
45 Nakbu nakobe: Ikat  sambil berpantun 
46 Hoi ....Nulai mnasi  Hoi ...nulai tua  
47 mtupa mutentena tidur diam-diam  
48 kolo msae fan’nin  Nanti  naik kembali 
49 neu ho balma   ke tempatmu, 
50 Man fani ta euk ai nua na tahun depan ketemu di lubbang tanam 
51 Maka i ele Nulai mnasi eta fea  Makanan ini hanya Nulai tua yang 

kasih 
52 kalu ka muhina ka lael fa Jika kamu tidak tahu tidak jadi 
53 Nulai mnasi... eas nen’no naka....  Nulai tua...... ada di hari pun kepala 
54 uis afinta nbi paha Tuan lebih di alam 
55 Takobe nok atoin nai  naeka Takobe (Bernyanyi) dengan orang besar 
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NoNoNoNo    Bahasa DawanBahasa DawanBahasa DawanBahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
56 Usi Tnesi nakoebe   Usi Tnesi nakobe  
57 lopo nam’iup, pena ane lopo patah, jagung padi 
58 Mak Uis Neno nahoin nan mese. Makanan Tuhan hari melahirkan hanya 

satu 
59 in ka nahoin teun ha Tidak melahirkan tiga...... empat 
60 Tasaeb talalli tait tan manu  Setelah naikkan ambil ayam,  
61 tunnu  neu ni aina ne so bakar di tiang induk pintu naik 
62 hala npao le maka i Supaya jaga makanan ini 
63 Onen he tatokob usi naes a: Sembahyang untuk dudukan uis nasi: 
64 Hoi usi aluman u tokob he pao  Hoi usi aluman saya dudukan kamu 

supaya jaga  
65 Mnahat i leak leko he ua u sop 

tona 
makanan ini baik-baik agar makan 
cukup sampai akhir tahun 

66 Ta uab on la i auke Omong begini saja, kemudian 
67 Man'nus neu pap'na Ayam satu di papan  
68 Man'nus neu nia una  Ayam satu di pohon tiang  
69 neu mnasi le tateak in kanna Untuk orangtua yang disebut nama 
70  Uis Neno amoet ane pena  Tuhan hari pembuat padi jagung  
71  I neu papna ini di papan pintu lopo: 
72 Hai Uis neno i au pena ane  Hai Tuhan Allah ini saya punya jagung 

padi 
73 usaeb neu loppo ben Sudah naikan ke lumbung 
74 he naitam pao lek leko  mohon jaga baik-baik  
75 he hata lak leko   tunggu baik-baik  
76 Hala  kauna huma-huma kai 

nekko 
Supaya binatang macam-amcam tidak 
makan 

Sumber: Data Primer, 2018 

Teks ini berisi ungkapan bathin dalam kerangka mendukung 
kegiatan manusia dan masyarakat setiap hari. Jika diucapkan dengan 
penuh perasaan, maka iklim atau suasana bathin sungguh menentukan 
untuk bisa mengujar kata-kata doa di atas. Walaupun terlihat bahwa 
catatan ini tidak konsisten, oleh karena mencampur adukkan kata-kata 
doa, kemudian komentar dan penjelasan. Namun pada satu sisi, teks 
tradisi lisan di atas sangat menarik untuk dianalisis secara struktural. 
Untuk menjelaskan baris-bari tradisi lisan pada Tabel 6.2, maka berikut 
penjelasan satu per satu.  

 Baris 1 merupakan penjelasan atau introduksi umum bahwa 
apa yang dilaksanakan berkenaan dengan doa ini selalu sudah 
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dilakukan oleh para pendahulu (baris 2-9). Baris-baris itu menerangkan 
bahwa doa itu penting, sebagai persiapan bathin untuk meminta segala 
yang baik dari atas. Permintaan mereka konkret yakni supaya hewan 
melimpah dan banyak hasil panen bisa diperoleh dalam karya-karya 
setiap hari. Pada baris 10 disebutkan tebas hutan misalnya, yang bakal 
dilengkapi dengan berbagai kegiatan manusia dan masyarakat pada 
baris-baris selanjutnya. Pada baris 11 terlihat tujuan atau sasaran dari 
doa yang terungkap dari bathin manusia dan masyarakat yang 
menyampaikannya. Ungkapan pada baris ke-11 ini mengingatkan kita 
pada istilah Uis Pah sebagaimana telah disebut sebelumnya, yang 
sungguh memegang peranan teramat penting dalam dinamika religi 
masyarakat setempat. 

 Isi doa tahap pertama dapat dilihat dalam baris 12-37 yang 
dapat dibagi lagi menjadi lima bagian berikut. Pertama baris 12-18 
terdiri dari sapaan mengenai keagungan dan keperkasaan Pencipta 
dengan menyebut peran dan fungsi kultural pada eksistensinya. Inilah 
cara paling klasik dari doa-doa tradisional, berdasarkan daya nalar 
tradisional yang mereka miliki. Kedua, baris 19-21 adalah isi 
permohonan supaya leluhur (Yang Kudus) sudi memberikan 
perlindungan mulai tebas hutan untuk membuat kebun baru sampai 
dengan musim hujan tiba. Kemudian ketiga,baris 22-25 musim tanam 
tiba adalah wujud permintaan langsung berkaitan dengan memohon 
jagung dan padi yang melimpah. Keempat, terdiri dari satu baris saja 
yakni butir 26 berkenaan dengan musim panen atau waktu petik 
jagung. Kelima, sepuluh baris dalam kelompok tradisi lisan (27-37) 
menyimpulkan isi doa dengan langsung menyebut peran dan fungsi 
utama Yang Kudus. Yang Kudus senantiasa memberikan perlindungan 
kepada manusia dan masyarakat yang sedang memohon.     

 Isi doa dalam point sebelumnya masih diteruskan pada baris 38  
dari sub bagian ini, yang langsung diikuti dengan kata-kata doa (baris 
39-44). Kata-kata doa dalam baris-baris di atas sungguh memukau hati 
karena menyebut hal-hal sederhana dan biasa, yang dialami manusia 
dan masyarakat setiap hari (baris 45-52). Terkadang ungkapan doa 
seperti ini disertai dengan gerakan tubuh dan mata yang sering-sering 
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terpejam, sehingga kata hati betul-betul terungkap. Pada baris 53-59 
diberi keterangan mengenai kata-kata doa di atas. Jadi fenomena ini 
seperti memberi identifikasi terhadap kegiatan manusia dan 
masyarakat dalam kerangka doa yang terujar ke hadirat Allah yang 
kuasa. Seperti terjadi sebelumnya, bahwa baris 60-62 merupakan 
keterangan untuk masuk pada baris-baris panjang setelah itu yakni 63-
76. Kelompok tradisi lisan ini secara detail menghidangkan kata hati 
dan suasana bathin (63-65) dan (70-76), dengan disisipi keterangan 
pada baris 66-69. Sebetulnya doa yang asli diucapkan tanpa 
memberikan sisipan dan penjelasan seperti teks di atas. Namun dari 
aspek kajian dan studi, maka keterangan dan sisipan seperti di atas itu 
sangat penting dan amat perlu.  

Menjalin Relasi dengan Menjalin Relasi dengan Menjalin Relasi dengan Menjalin Relasi dengan YYYYang Kudusang Kudusang Kudusang Kudus    

Terungkap dalam beberapa kelompok baris dalam tradisi lisan 
di atas bahwa kunci utama dari doa tradisional adalah menjalin relasi 
dengan Yang Kudus. Dalam sub bagian ini kajian bakal tertuju pada 
analisis mengenai klasifikasi usaha manusia ketika membangun relasi 
dengan Yang Kudus. Alasan utama betapa pentingnya menjalin relasi 
dengan Yang Kudus adalah perasaan dan kebutuhan fundamental 
manusia dan masyarakat setiap hari. Hal ini dapat kita lihat kembali  
pada uraian sebelumnya mengenai perjalanan jiwa manusia yang selalu 
mencari sesuatu sebagai pegangan hidup atau titik tumpuan untuk 
berkarya.  

 Dengan demikian membangun relasi dengan Yang Kudus ini 
merupakan suatu tuntutan eksistensial dari manusia dan masyarakat 
untuk mencapai puncak cita-cita dari kehidupan. Manusia dan 
masyarakat pada masa lampau selalu mendambakan hidup yang lebih 
bahagia, sebagaimana juga didambakan manusia pada zaman kini dan 
nanti. Berkenaan dengan kebutuhan fundamental manusia untuk selalu 
membangun relasi dengan Yang Kudus, Theo Huijbers OSC memberi 
sebuah refleksi spiritual berkenaan dengan perjalanan jiwa dan hasrat 
manusia untuk menjalin relasi sosial yang sama di dunia. Ia 
menyebutkan beberapa tahap yang bukan berdasarkan pada analisis 
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waktu melainkan hal azasi yang senantiasa dilewati setiap perjalanan 
jiwa manusia dan masyarakat.92 

 Pertama, pejalanan setiap jiwa selalu diawali dengan timbulnya 
keinginan atau hasrat yang ada dalam hati setiap orang. Inti keinginan 
selalu didasarkan pada sesuatu yang memang dimiliki, namun ketika ia 
mencapai puncak kepuasan, maka muncul hasrat atau keinginan baru 
untuk mencari sesuatu yang lebih unggul. Karena itulah manusia dan 
masyarakat selalu terombang-ambing dalam berbagai keinginan atau 
hasrat hati. Tentunya keinginan yang dimiliki manusia dan masyarakat 
berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya pada masa lampau, keinginan 
hanya berkisar sekitar mencari tempat tinggal tetap yang aman, dan 
masa modern keinginan justru dipengaruhi oleh rekayasa tekhnologi 
untuk memiliki sesuatu yang memenuhi mode hidup tertentu. 
Keinginan memiliki kaitan dengan harga dan martabat serta 
penampilan.93 Yang lebih tinggi adalah keinginan dari hati yang paling 
mendalam untuk berjumpa dengan Yang Ilahi.      

 Kedua, perjalanan jiwa untuk keluar dari situasi aman. Lazim 
dikisahkan dalam dongeng dan tradisi-tradisi masa silam mengenai 
perpindahan para bangsa dari tempat yang satu ke tempat yang lain. 
Dapat juga cerita mengenai kelompok suku  tertentu yang tengah 
menghadapi situasi penuh tantangan atau perang dan lain sebagainya. 
Pada situasi genting seperti ini prinsip yang dipegang adalah, keluar 
dari situasi saat ini terlebih dahulu untuk mencari sesuatu yang penuh 
damai dan aman. Jalan baru yang terbuka meminta pengorbanan 
terlebih dahulu, dengan menempuh korban pemikiran. Nilai-nilai yang 
kelihatan dan bersifat duniawi bakal perlahan-lahan beralih pada arti 
dan makna yang abadi. Perjalanan jiwa seperti ini membutuhkan tekad 
dan komitmen yang kuat untuk mencari nilai-nilai rohani.94 

 Ketiga, perjalanan jiwa yang ada dalam kelompok bangsa-
bangsa yang tengah mengembara dari tempat yang satu ke tempat lain. 
Pada peringkat ini setiap manusia dan masyarakat tentunya sudah 

 
92 Theo Huijbers OSC, Op. Cit. hal. 116-117 
93 Theo Huijbers, OSC, Ibid. hal 116 
94 Theo Huijbers, OSC, Ibid. 



 

417 

memiliki nilai dan makna tertentu, nama selalu masih ada keinginan 
untuk membaharui kerinduan yang lama dengan yang baru. Usaha 
mereview keinginan terdapat dalam pertimbangan hati dan sering 
terpengaruh juga dengan analisis intelektualitas ketika berjumpa 
dengan berbagai perubahan dan perkembangan tekhnologi, ilmu dan 
pengetahuan. Prinsip dasar yang selalu muncul dalam tahap ketiga ini 
adalah daya tarik segala yang bersifat sementara selalu lebih unggul 
dari sesuatu nilai yang abadi. Sebut saja hal-hal duniawi dan terbatas 
selalu menarik minat manusia dan masyarakat serta terus menggoda 
hati manusia untuk memilikinya. Sementara itu mata dan hati 
sepertinya tertutup untuk mencari arti dan makna yang lebih unggul, 
atau dengan kata lain hal-hal rohani kurang sekali menarik hasrat 
hati.95 Walau sebetulnya secara inklusif hal rohani dan lintas waktu 
selalu lebih menarik kata hati manusia, dan karena itulah manusia 
selalu berjuang secara eksklusif dan bekerja keras untuk 
mendapatkannya.   

 Keempat, perspektif perjalanan jiwa dalam mengarungi proses 
pemenuhan kebutuhan setiap hari. Pada titik ini orang yang menilai 
barang-barang duniawi sudah dapat memutuskan untuk tidak terikat 
pada daya tarik barang-barang duniawi yang memang menarik namun 
hanya terbatas oleh karena arti dan makna yang ditawarkan tidak 
tahan waktu. Pada tahap ini pejalanan jiwa justru menyingkir dari 
hidup lahiriah, dan lebih banyak berpaling dan berkutat dengan hidup 
bathin. Istilah yang paling cocok dan sesuai di sini adalah manusia 
menempuh jalan pertobatan untuk mengekang diri terhadap yang 
pragmatis, dan memusatkan perhatian untuk mencari sesuatu yang 
lebih bermakna. Dalam perspektif berbeda, upaya mengekang diri 
sedemikian langsung memimpin jiwa pada perjalanan rohani atau 
spiritual dengan tidak menganggap sepele segala sesuatu yang dijumpai 
setiap hari. Titik tuju dari pencaharian pada tahap keempat ini 
bukanlah sesuatu yang termasuk alam semesta, bukan juga sesuatu 
yang termasuk masyarakat oleh karena semuanya memang 
menawarkan nilai dan arti namun selalu terbatas. Yang dicari dalam 

 
95 Theo Huijbers, OSC, Ibid. hal 117 
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tahap keempat ini adalah sesuatu yang abadi dan sejauh dapat 
menjauhkan diri dari berbagai kekurangan dan kesalahan.96 

 Kelima, agenda dari perjalanan jiwa yang terakhir adalah 
ketika manusia mencapai kebenaran yang mutlak. Hal ini ibarat pada 
suatu ketika terang kilat menyinari jagat, yang memang menyilaukan 
mata, namun terpantul sebuah sinar yang tidak pernah dibayangkan 
terjadi di muka bumi ini. Ketika terjadi kilat, maka seketika saja 
seluruh kota, rumah-rumah, pohon dan segala sesuatu yang ada di 
sekeliling menjadi terang benderang. Hal itu secara metaphor terjadi 
dalam dunia pencaharian kebenaran, yang seketika habis gelap, dan 
dengan sendirinya muncul peluang untuk terbitlah terang sejati yang 
tidak dapat dikuasai lagi oleh kegelapan. Tenaga kegelapan sulit 
bangkit kembali oleh karena dipadamkan oleh tenaga dan kekuatan 
kebenaran yang merupakan cahaya sejati. Realitas kebenaran selalu 
tidak dapat hidup berdamai dengan sisi gelap dan terbatas dari benda-
benda duniawi.97 

 Uraian di atas memberi isyarat yang pasti bahwa upaya 
menjalin relasi dengan Yang Kudus merupakan sebuah keharusan yang 
baik. Keharusan itu juga dinilai bermartabat karena sesuai dengan 
perjalanan jiwa manusia dan masyarakat di sepanjnag segala masa. Di 
mana-mana perjalanan jiwa selalu ingin menuju Tanah Air sejati yakni 
berada di sekitar tempat diam Yang Kudus sendiri. Akar kehidupan 
manusia dan masyarakat bukan berada pada memenuhi berbagai 
keinginan dan hasrat pragmatis yang dialami di dunia.  

 

Praktek PPraktek PPraktek PPraktek Percaya Kepada Yang Kudusercaya Kepada Yang Kudusercaya Kepada Yang Kudusercaya Kepada Yang Kudus    

Apa yang diuraikan sebelumnya telah memberi isyarat 
mengenai bagian yang bakal dibahas ini. Prinsip yang selalu dianut 
adalah bahwa praktek yang tidak dapat dihindari manusia dan 
masyarakat adalah menyusun strategi kultural untuk memberi 

 
96 Theo Huijbers, OSC, Ibid. hal. 117 
97 Theo Huijbers, OSC, Ibid.  
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penghormatan yang sewajarnya kepada Yang Kudus. Sebelum kita 
masuk lebih jauh, sejenak kita kembali melihat fungsi dari tanda dan 
lambang yag merupakan warta kehidupan bagi manusia dalam 
kesehariannya untuk masuk dalam tata ruang Yang Kudus. Masyarakat 
sederhana di kampung-kampung tidak  pernah mengelak untuk 
menggunakan tanda dan lambang sebagai media handal untuk kegiatan 
mewujudkan kepercayaan terhadap Yang Kudus. Tanda dan  lambang 
memang kelihatannya sederhana, biasa dan kecil, namun justru yang 
sederhana dan kecil, tidak semata menunjuk pada perkara-perkara 
biasa yang tidak masuk hitungan. Di balik tanda dan lambang yang 
sederhana dan biasa-biasa terkandung nalar natural mengenai makna 
teramat kaya yang sangat mendominasi mindset dan perilaku manusia 
dalam kehidupan setiap hari.    

 Dalam kebiasaan praktek kepercayaan kepada Yang Kudus 
terlihat juga penghormatan kepada para leluhur. Karena itu berturut-
turut sub bagian ini akan merinci sikap dan perilaku religi manusia dan 
masyarakat ketika melakukan praktek percaya terhadap para lelubur, 
kemudian seberapa jauh hal itu terlaksana di rumah adat. Perihal yang 
bakal mendapat tempat juga yakni bagaimana citra pemikiran mereka 
mengenai percaya sia-sia, padahal kenyataan mereka sudah beragama, 
yakni Kristen: Katolik dan Protestan.  

Peranan LeluhurPeranan LeluhurPeranan LeluhurPeranan Leluhur    

Hal yang pasti  adalah bahwa peran dan fungsi leluhur sangat 
memegang peranan teramat penting dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat. Dalam kaitannya dengan kepercayaan terhadap Yang 
Kudus, leluhur masih memegang posisi penting juga oleh karena 
mereka dilihat sebagai penghubung antara manusia yang masih hidup 
dan kepercayaan terhadap Yang Kudus. Ada banyak indikator 
berkenaan dengan fenomena ini, antar lain misalnya doa-doa yang 
dilantunkan, atau berbagai istilah dan ungkapan sesuai nalar tradisional 
yang dimiliki manusia dan masyarakat di daerah penelitian.  

 Sementara itu ada gejolak sosial yang disimpulkan dalam kisah-
kisah mitologi dan berbagai simbol yang justru mendukung pemikiran 
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yang sama berkenaan dengan relasi internal antara para leluhur dan 
Yang Kudus. Walau sesuai hakekatnya, mitos dan simbol merupakan 
nalar tradisional (serentaka lamiah) dari dinamika kehidupan yang 
cenderung tumbuh sesuai kemampuan para penutur. Dengan demikian 
proses pertumbuhan tersebut berjalan atau menyebar di dalam 
kerangka asosiasi manusia dan masyarakat. Pada perspektif inilah para 
leluhur ditempatkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari mediasi 
manusia dan masyarakat menuju perjumpaan dengan Yang Kudus.98 

 Dari kajian ekologi-spiritual, manusia dan masyarakat setempat 
mewarisi apa yang dimiliki para leluhur yakni selalu mengenal tempat-
tempat suci dan sakral sebagai lokasi istimewa dan khusus. Tempat-
tempat tersebut selalu digunakan oleh para leluhur untuk 
melaksanakan tindakan-tindakan yang diarahkan kepada Yang Kudus. 
Saat ini, justru pada tempat-tempat inilah tidak saja warga masyarakat 
mendendang kisah untuk bernostalgia, melainkan mengungkap rasa 
rindu yang mendalam untuk terus membangun harmonisasi di antara 
manusia dan alam. Warisan para leluhur seperti terlukis ini diteruskan 
dari generasi ke generasi, selain untuk mengingatkan manusia dan 
masyarakat kini mengenai peran dan fungsi Yang Kudus, juga (dan 
terlebih) untuk tetap menjaga langgengnya relasi antar-manusia dan 
sesama, leluhur, alam semesta, dan bahkan termasuk komunikasi 
manusia dengan Yang Kudus dalam bingkai pemikiran harmonisasi 
(Neonbasu 2016: Op. Cit. hal.187-228). 

 Para leluhur telah menanamkan satu kebiasaan spiritual kepada 
manusia dan masyarakat untuk selalu mengharapkan petunjuk Yang 
Kudus. Harapan untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari 
Yang Kudus menjadi sangat mungkin apabila selalu terjadi relasi yang 
baik (a) di antara manusia dengan sesama, (b) manusia dengan leluhur, 
(c) manusia dengan alam-semesta, dan (d) manusia dengan Yang 
Kudus. Pada bagian ini titik tuju adalah point kedua, yang haruslah 
diungkapan dengan penghayatan mengenai point pertama. Bahkan 
untuk menghayati point ketiga dan keempat, hal itu sebetulnya 

 
98 Bandingkan (Vansina 1965, Fox 1997, juga Neonbasu 2011, 2013).     
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tergantung pada klasifikasi penghayatan mengenai point pertama. Kita 
masuk lebih dalam untuk mengkaji sesuatu yang baik dan terpuji, 
ketika terjalin relasi manusia dan masyarakat kini dengan para leluhur.    

 Sesuai daya nalar tradisional, ada sekian banyak istilah atau 
ungkapan yang melukiskan relasi antara manusia dengan leluhur. 
Secara sosiologis, mereka yang sudah meninggal tetap hadir dalam 
bentuk lain di sekitar manusia dan masyarakat kini. Karena itu 
dinamika kehidupan bersama sungguh-sungguh ditekankan dalam 
relasi manusia dan masyarakat saat ini dengan para leluhur. Karena itu 
setiap rumah tangga melakukan tekes (secara harafiah, memberi 
sasajen) kepada leluhur pada salah satu tempat khusus di dalam rumah 
tinggal. Konstruksi pemikiran mengenai relasi tersebut selalu 
terungkap dalam istilah feto // mone (saudari // saudara), yang berarti 
antara manusia dan masyarakat kini dengan para leluhur masih terus 
terjalin relasi kekeluargaan yang sama.  

 Istilah umum yang digunakan untuk menyebut leluhur sebagai 
sa’sa’na in poena,99yangarti harafiahnya, leluhur dilihat sebagai sumber 
segala sesuatu. Sering ungkapan ini terpakai untuk merujuk leluhur 
yang selalu berada di dekat tempat berdiam Yang Kudus, sekaligus 
posisi seperti ini mempermudah terkabulnya permohonan dari 
manusia dan masyarakat kini terhadap para leluhur. Untuk itulah 
leluhur dilihat sebagai uf un unu, yakni pokok dari dulu kala yang 
selalu bersama hidup dan karya manusia kini. Sebetulnya sasaran dari 
ungkapan ini adalah posisi Yang Ilahi sebagai dasar segala sesuatu yang 
kelihatan dan tidak kelihatan. Pemikiran ini lantas diapliaksikan pada 
peran dan fungsi para leluhur. Sesuai daya nalar tradisional, maka para 
leluhur juga dilihat sebagai kua tuaf ma kua uf, yakni ungkapan yang 
tertuju pada para leluhur sebagai pemilik kampung dan pokok tempat 
tinggal manusia dan masyarakat setiap hari. Sebetulnya istilah ini 
terpakai untuk merangkai serta melukiskan sosok pemilik kampung 

 
99 Ungkapan ini dipetik dari karya co-promotor Pater Gregor Neonbasu SVD, Op. Cit. 
2017: 251. Secara lengkap istilah yang dapat ditemukan dalam sumber tersebut 32 
ungkapan  berkenaan dengan usaha mencari akar kehidupan (hal 249-253), dan 20 
ungkapan tambahan (hal. 254-255).    
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(para leluhur) dalam kaitan dengan Yang Kudus sebagai pemilik 
kehidupan.100 

 Selain istilah-istilah di atas sebagai contoh, masih dikenal juga 
banyak istilah yang dialamatkan kepada para leluhur dalam tata krama 
kehidupan moral etika yang terpuji, namun selalu bertalian erat pada 
ide mengenai relasi manusia dengan Yang Kudus. Semua matra 
kehidupan manusia dan masyarakat selalu dikontrol oleh para leluhur 
agar berjalan dalam tata aturan tradisi, warisan leluhur dan budaya 
setempat. Untuk hal yang terakhir ini dikenal dengan istilah nono ma 
tusi, yangarti harafiahnya adalah sesuai aturan yang telah ditetapkan 
para leluhur dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk diapresiasi 
secara lebih benar.  

Upacara di Rumah AdatUpacara di Rumah AdatUpacara di Rumah AdatUpacara di Rumah Adat    

Walau tidak disebutkan secara lengkap dan runtut, uraian 
sebelumnya menyinggung mengenai upacara di rumah tangga masing-
masing semisal tekes. Kumpulan dari perilaku sosio-etis ini sering 
dirayakan dalam rumah-rumah adat. Tata cara ritualisme dalam rumah 
adat selalu mengikuti ordeatau aturan yang sudah diturunkan dari 
generasi ke generasi sesuai hukum ilahi yang telah diberikan kepada 
para leluhur. Itu berarti yang mereka lakukan di dalam rumah adat itu 
tidak bersifat liar dan mengambang oleh karena ada sebuah mandat 
yang senantiasa melindungi mereka dan bahkan mendorong mereka 
untuk melaksanakannya.101 

 Perayaan ritual pada rumah adat sangat menekankan tata cara 
masa silam ketika para leluhur mewarisi kebiasaan melakukan upacara 
ritual di rumah adat. Perayaan selalu diawali di luar, di mana di sana 
ditempatkan sebuah tiang bercabang tiga yang lazim disebut dengan 
istilah (hau naesba, hau teasa).102Eksistensi tiang ini sebetulnya 
menyimpulkan realitas kehidupan religius masyarakat tradisional yang 

 
100 Neonbasu, 2016/7, Ibid. 
101 Neonbasu SVD, Ibid. 
102 Penjelasan mendetail tentang hadirnya hau naesba atau hau teasa, dapat dilihat 
dalam Gregor Neonbasu SVD, We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki, West 
Timor, 2011: 240. 272-275.  
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terelaborasi dalam tanda, simbol dan lambang yang ada di sekitar 
rumah adat suku. Emanasi dari kekuatan tiang yang ada di luar ini 
dapat dibandingkan dengan satu fenomena di dalam rumah adat, yakni 
sebuah jenis tiang antara tiang laki-laki dan wanita yakni ni sapla’e 
yang berdiri sejajar dengan tiang laki-laki secara bersamaan. Inilah 
tiang leluhur yang disebut bahane, tempat khusus untuk para leluhur, 
baik leluhur yang meninggal secara wajar maupun yang meninggal 
secara menakutkan (nmaet bes) karena terbunuh atau termakan sebuah 
bala bencana (Schulte Nordholt 1971, Neonbasu 2005, 2011, 2016/7).   

 Dalam rumah adat sudah tentu kepala suku yang lazim disebut 
dengan istilah lokal: ama atau naef maneka (orang tua atau sesepuh 
yang selalu merangkul dengan penuh kasih sayang) memegang peranan 
utama. Berikut ini sebuah contoh acara di rumah adat, yang direkam 
dari ahli adat istiadat T'eba Bapak Daniel Kono (usia 89 Tahun). 

Tabel 6.3. Urutan Upacara di Rumah Adat Desa T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa DawanBahasa DawanBahasa DawanBahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    BahBahBahBahasa Indonesiaasa Indonesiaasa Indonesiaasa Indonesia    
01 Aot a teik neu ume naeka  Daging pilihan dibawa ke rumah besar  
02 tahana neu ume naeka eas masak di rumah besar yang satu 
03 bok’e es nae timbangan ada di sana 
04 um’me naeka i bok’e rumah besar ini timbangan 
05 muni i eas-eas in lol sekarang, masing-masing sendiri bunuh 
06 in nahan nun kun dia masak sendiri 
07 toba ka nahian fa warga masyarakat tidak tahu 
08 ume naeka Oetpah  rumah besar Oetpah  
09 in ka nanuin fa dia tidak pemali 
10 ahanta ala unu ele Soi masak pada masa dulu ibu Soi,  
11 hele biaea nsae supaya sapi naik 
12 toe het lol taton neu umme. kalau mau bunuh beritahu di rumah besar. 
13 Hoi..... usi nasi nok nai bei  Hai .... Bapak tua dengan semua nenek 

moyang  
14 he tol muit i he nokam sine 

umnau 
supaya jaga ternak ini agar besok lusa 
(saya) ingat  

15 he  lolo tein bo supaya bunuh lagi juga  
16 eik aot a neu bok’e bawa daging pilihan kepada timbangan 
17 ta tek neu ume. disimpan  di rumah. 
18 Hoi.... i upala neu Hai .....ini diberi kepada kamu untuk 
19 he tol muit he ao min bea supaya jaga binatang supaya sehat 

berkembang 
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20 unu meup lene bo  dulu kerja kebun juga  
21 tatoan na teu ume naeka beritahu (leluhur) di rumah besar 
22 akiut i naton tobe tebas hutan, juga beritahu ke Tobe 
23 nao tae nlael kiu  supaya lihat, jadi tebas 
24 muni i, ka hen sekarang tidak lagi 

Sumber: Data Primer, 2018 

Tradisi lisan pada Tabel 6.3di atas terdiri dari 24 baris, yang 
diambil sebagai contoh saja. Terkadang bisa lebih banyak baris atau 
kata dan kalimat yang digunakan dalam perayaan di rumah adat. Hal 
itu tergantung dari tujuan diadakannya perayaan ritual di rumah adat. 
Contoh yang ada di atas ini berupa sapaan ketika memberikan sesajen 
kepada leluhur di rumah adat. Ungkapan sis(i) aot'a103dalam tradisi 
istilah Uab Meto berarti daging pilihanyang dihidangkan di tempat 
tekes (sesajen). Sesajen ini digantung tanpa dimasak. Orang yang 
berhak mendapat aot'a setelah digantung di tempat sesajen adalah 
orang yang memberi makan setiap hari kepada hewan sembelihan 
tersebut, atau pemilik hewan.  

 Dua baris pertama (butir 1-4) merupakan keterangan mengenai 
hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam perayaan di setiap rumah 
adat. Baris 1 menjelaskan ke mana daging pilihan itu ditempatkan. 
Seperti terbaca dalam catatan kaki, di situ dapat dilihat bahwa bagian 
hewan yang diambil hampir mewakili semua bagian dari hewan. Hal 
ini melambangkan keseluruhan hidup manusia dan kegiatannya setiap 
hari. Butir 2 menerangkan mengenai lokasi memasak makanan, baik 
untuk persembahan atau sesajen, maupun makanan yang nantinya 
dikonsumsi oleh semua hadirin yang sedang mengikuti parayaan di 
rumah adat. Baris 3-4 berisi keterangan yang menyinggung kebiasaan 

 
103 Yosef Senu Neonbasu dari Nununaek-Manufui menjelaskan daging persembahan 
khusus yang disebut dengan istilah sis(i) aot'a sebagai berikut ini. Bagian daging pilihan 
ditempatkan pada kayu kusambi yang bebentuk V tapi yang satunya pendek langsung 
tancap daging-daging tersebut (takaot sin), yang lebih dahulu adalah io'na, kue'na 
ne'ba, nimna ne'ba, luken tunna, matan fuana ina poa'na, pan'na bolna ina ne'ba, 
manna tunna, pusun nesna li nok neu, nimna in nesna li neu, usis'na nok bnap'a tone 
nu, nanoebon, inhaepna (isi yang ditempel pada rusuk), in heana tuk'es, boifa, aetfa, 
fua fetba, fue moenfa, taim nas'sa, tai penja, tai neu'fa, sau boefa, usisna in koetna, usis 
nanfa, toa boebna, sahan nesna, ek nesba, terakhir in nonna (in sui'na nok ina nakna, 
nok in luken, in sunna, in panna, nok in nonna, nok ina boifa nok in fua feotfa), oket 
ainiube haef hiut, tbelke baru akaotsa nfen. Selama in kaot in kanamolok fa.  
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di pusat kerajaan yakni mengenai alat timbang kerajaan Neno Biboki // 
Funan Biboki. Alat timbang ini sebagai metaphor bagi peran dan fungsi 
rumah adat sebagai lokasi yang mempersatukan semua warga suku dan 
ume dari masyarakat secara keseluruhan. 

 Apa yang dipraktekkan dari dulu, ternyata sudah mulai 
longgar, bahkan ada suku yang tidak memiliki kebiasaan lagi untuk 
makan bersama di rumah adatnya (baris 5-7). Alasan mengapa warga 
suku tidak mau berkumpul lagi di rumah adat adalah bahwa tiap orang 
mau urus atau tangani sendiri (baris 5), termasuk juga masak sendiri-
sendiri dan tidak saling memperhatikan (baris 6). Jika ada acara di 
rumah adat juga tidak ada lagi kebiasaan untuk saling memberitahu, 
sehingga warga keluarga dapat datang (baris 7). Keterangan tersebut 
dilanjutkan lagi pada baris 8-12 berkenaan dengan Ume Oetpah, yang 
tidak menerapkan lagi aturan 'pemali' (nuni) seperti terdapat pada baris 
9. Kemudian pada baris 10 disinggung bahwa yang memasak di rumah 
adat bukan sembarang ibu atau wanita. Petugas yang lazim bekerja di 
rumah adat adalah Ibu Soi (baris 10), dan pola mengikut tradisi agar 
maksud acara di rumah adat dapat terpenuhi. Kali ini sasarannya 
adalah agar hewan bisa berkembang, misalnya beranak banyak atau 
laku dijual (baris 11). Kebiasaan membunuh hewan harus mengundang 
orang lain, agar bisa berpartisipasi dalam acara di rumah adat, sekaligus 
sebagai indikasi kepada leluhur bahwa semua yang hidup selalu hidup 
bersatu padu (baris 12). 

 Baris 13-17 termuat isi doa dan harapan yang disampaikan 
langsung kepada para leluhur. Kelompok tradisi lisan ini diawali 
dengan sapaan sebagaimana seseorang berjumpa dengan orang yang 
diharapkan dapat memberi sesuatu (baris 13). Sapaan seperti ini 
biasanya panjang dengan menyebut semua nama leluhur, dengan 
merinci peran dan fungsi mereka dalam keluarga besar rumah adat 
tertentu. Dalam teks yang ada sapaan hanya bersifat umum dan pendek 
sekali. Pada baris 14 terungkap sasaran dari doa dalam perayaan di 
rumah adat yakni meminta agar leluhur sudi menjaga keselamatan dan 
kesehatan para hewan piaraan. Jika hewan menjadi banyak, maka 
selalu terbuka peluang agar acara bunuh hewan seperti yang sekarang 
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ini dapat dilakukan lagi (baris 15). Hewan yang dipersembahkan selalu 
menetapkan aot'in diberi kembali kepada leluhur sebagai bahan 
persembahan yang khas dan istimewa (baris 16). Penempatan daging 
pilihan khusus ini disertai dengan kata-kata doa dan harapan secara 
bersama-sama dari semua warga suku yang datang mengikuti acara di 
rumah adat tertentu.  

 Sisipan doa masih terlihat pada baris 18-19, yang nampaknya 
hanya berupa pengulangan saja. Baris 18 berisi ungkapan dari maksud 
kedatangan ke pelataran rumah adat. Kemudian isi doa terdapat pada 
baris 19 yakni agar hewan selalu dijaga oleh leluhur. Bukti leluhur 
selalu menjaga hewan adalah melipat-gandakan hewan piaraan, 
misalnya beranak, atau laku kalau dijual. Baris berikutnya yakni 20-23 
merupakan keterangan mengenai berbagai hal yang selalu tidak boleh 
dilupakan dalam setiap upacara di rumah adat. Misalnya dijelaskan 
pada baris 20 bahwa ketika warga masyarakat mengolah kebun, maka 
perayaan di rumah adat juga harus dilakukan (baris 21). Perayaan di 
rumah adat pada saat itu bermaksud agar leluhur selalu memberi iklim 
yang baik dan cuaca yang tidak merugikan pertumbuhan jagung, padi, 
ubi dan kacang-kacangan. Bahkan sebelumnya, ketika tebas hutan 
(baris 22) rumah adat perlu dikunjungi juga. Dalam teks dijelaskan 
secara rinci mengenai tindakan pertama sebelum menebas hutan yakni 
pergi melihat saja, orang harus menyampaikannya di rumah adat. 
Walau tradisi lisan diakhiri dengan hal yang mengecewakan bahwa, 
apa yang baik dan diturunkan dari generasi ke generasi seperti baris 1-
23, kini tidak dilakukan secara ketat lagi (baris 24).  

 Citra rumah adat memang selalu mempersatukan semua warga 
masyarakat, dengan petugas rumah adat. Sosok ini pada prinsipnya 
adalah seorang atoin maneka yakni dia yang selalu merangkul banyak 
orang karena memiliki kepribadian yang terpuji, terpandang dan 
sungguh-sungguh bermartabat. Warga yang ditokohkan ini juga biasa 
disebut dengan nama naef ahinat (orang tua, kepala suku atau sesepuh 
yang terkadang memiliki indera keenam dan mempunyai kecerdasan 
untuk mengetahui segala, baik yang kelihatan maupun yang tidak 
kelihatan sesuai yang sebenar-benarnya). Sosok inilah sebagai sesepuh 
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yang biasa bertugas untuk menyampaikan kata-kata doa.104 Hal yang 
sangat menarik dari perayaan di rumah adat adalah bahwa setiap 
permohonan kepada luluhur, sudah secara otomatis didengar oleh 
Yang Kudus.  Mereka yang menyampaikan kata-kata doa tersebut, 
hendaknya selalu bersikap rendah hati, memiliki kehidupan moral-etik 
terpercaya (secara horizontal) dalam kehidupan publik. Sementara itu 
secara vertikal, mereka selalu taat untuk memelihara aturan leluhur 
dan tuntutan Yang Kudus.  

  Upacara ritual di rumah adat tidak saja mengarahkan 
pandangan masyarakat mengenai citra kehidupan pragmatis setiap hari, 
melainkan merujuk pada kekuatan internal yang dimiliki warga 
masyarakat setempat semenjak zaman dulu. Hal pokok yang selalu 
digunakan dalam berbagai pelaksanaan ritus di sekitar rumah adat 
adalah lantunan tradisi lisan atau pembeberan kisah dan cerita masa 
silam. Itu berarti kata dan makna selalu melekat pada perspektif dan 
persepsi yang dimiliki setiap suku sesuai warisan leluhur yang 
diturunkan dari generasi ke generasi, dalam kaitanya dengan 
kehidupan saat sekarang ini. Tata cara ritualisme dalam rumah adat 
selalu mengikuti ordeatau aturan yang sudah diturunkan dari generasi 
ke generasi sesuai hukum ilahi yang telah diberi kepada para leluhur. 
Itu berarti yang mereka lakukan di dalam rumah adat, tidak bersifat 
liar dan mengambang oleh karena ada sebuah mandat yang senantiasa 
melindungi mereka dan bahkan mendorong mereka untuk 
melaksanakannya (Neonbasu, 2011, 2013, 2015 dan 2016).  

Air danAir danAir danAir dan    Percaya SisPercaya SisPercaya SisPercaya Sis----SiaSiaSiaSia    

Ada tiga jenis benda alam yanglazim diyakini oleh manusia dan 
masyarakat di tempat penelitian yakni air (oe), batu ((fatu) dan kayu 
(hau).105 Benda-benda ini selalu menjadi landasan dan fondasi 
kehidupan manusia dan masyarakat, walau secara kasat mata tidak 

 
104 Bdk. Neonbasu, Op. Cit.  
105 Umumnya manusia dan masyarakat di daerah penelitian mengidentifikasi seseorang 
dengan menggunakan beberapa pertanyaan sederhana dan biasa. Antara kain, sering 
diawali dengan bertanya mengenai apakah sukunya memiliki batu, kayu dan air 
warisan leluhur. Selanjutnya dirujuk pada karya Gregor Neonbasu, SVD 2011 We Seek 
Our Roots, Oral Tradition in Biboki, west Timor, Op. Cit. hal. 272. 
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terungkap, namun secara diam-diam dihayati dalam hati dan sanubari. 
Pertanyaan sederhana bagi kita, mengapa air? Secara empiris, orang 
Timor umumnya dan warga masyarakat T'eba percaya bahwa air 
adalah suatu harta karun dalam alam semesta, yang sungguh 
menempati posisi sentral dalam kehidupan  manusia setiap hari. Baik 
benda-benda alami maupun manusia selalu membutuhkan air. Oleh 
karena itu peran utama air dalam kehidupan dan perkembangan alam-
raya tidak saja sebatas aspek dan fungsi kelihatan dari air bagi 
kehidupan setiap hari, melainkan lebih dari itu jika dikaji dalam 
perspektif fungsi dan kedudukan air dalam pelaksanaan ritus-ritus.106 

 Di dalam ritus dan juga pada kehidupan setiap hari, sifat air 
selalu memberi kehidupan bagi manusia dan masyarakat serta alam 
semesta. Karena itu air dipandang sebagai unsur yang sangat hakiki 
dalam kehidupan, baik kemarin, kini dan nanti, yang selalu membawa 
makna penyucian.Kerap terlihat dalam berbagai kegiatan ritual adat 
bahwa air justru merupakan hal yang membawa proses pembersihan, 
baik fisik maupun psikis. Jika ada persoalan dan tantangan atau 
kesulitan dalam hidup setiap hari, maka air dengan sendirinya 
digunakan untuk memerdekakan atau membebaskan seseorang dari 
hal-hal yang menyulitkan di atas. Fungsi dan peran air senantiasa 
menghapus sesuatu segala yang semrawut, kemudian serta merta 
membawa manusia pada jalan yang benar. Eksistensi air selalu 
memberi perspektif yang menyenangkan bagi kehidupan manusia dan 
masyarakat. Kami mengutip istilah yang digunakan peneliti handal 
Atoin Meto, Gregor Neonbasu SVD, oe nasanut manikin ma oetenen, 
air memberi kesejukan dan rahmat.107 

Hal berikut adalah batu, yang senantiasa menunjuk pada 
stabilitas atau ketetapan bathin dalam melakukan suatu hal. Daya nalar 
tardisional Atoin Meto selalu merujuk pemahaman batu seperti ini 
pada pengalaman hidup setiap hari. Antara lain misalnya dalam 
masyarakat primitif umumnya, batu dilihat dan dipahami sebagai tanda 
satu titik batas yang dapat menangkis berbagai kesulitan yang dihadapi 

 
106 Neonbasu, Ibid. 
107 Neonbasu, Ibid. 
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manusia. Karena itu logika dari perspektif manusia dan masyarakat di 
tempat penelitian justru mengamini posisi batu (batu karang) sebagai 
tanda dan lambang yang selalu memberi aba-aba kepada manusia 
untuk menghindari pelbagai bentuk kehidupan yang mengganggu. Itu 
artinya apa? Secara kasat mata batu selalu memberi perspektif berpikir 
baru kepada manusia mengenai sesuatu yang kokoh, absolut, dan 
paripurna serta sesuatu yang teguh dan tegak berdiri. Mindset manusia 
dan masyarakat mengenai batu selalu berkisar pada fungsi empiris batu 
yang memberi asosiasi kepada manusia yang tidak mudah digoyahkan 
oleh tantangan kesulitan dan persoalan yang dihadapi.108 

Sekarang kita berhadapan dengan unsur yang ketiga yakni 
kayu, yang juga dalam perspektif sebelumnya memiliki arti dan makna 
yang hampir sama bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Hampir di 
mana-mana selalu ada keyakinan berikut, bahwa alam-raya menjadi 
menarik tidak saja karena air dan batu, melainkan juga karena fungsi 
pohon atau kayu. Makna di balik sebuah pohon dapat secara kasat mata 
mengindikasi pertumbuhan dan perjalanan ke depan, yakni sebuah 
ziarah kehidupan yang bermartabat ke hari esok. Sebuah studi 
mendalam yang dilakukan Prof Andrew McWilliam,109tentangorang 
Amanuban (TTS) justru memberi keterangan mengenai kehidupan 
orang Timor seluruhnya mengenai peran sebuah pohon atau kayu. 
Ibarat seperti air yang mengalir, maka secara alamiah pohon 
melukiskan pertumbuhan dan perkembangan alamiah: mulai dari 
benih dan bibit yang tidak berarti menuju suatu yang besar  dan 
bermakna kaya, sesuatu yang agung dan bertampang serta ditakuti.  

Proses pemikiran yang bermula dari peran dan fungsi air, batu 
dan kayu sering menjebloskan orang pada pemikiran mengenai hal 
yang sia-sia. Salah satu co promotor studi kami Dr Anton Bele MSi, 
dalam karyanya Nurani Orang Buna, Spiritual Capital Dalam 

 
108 Neonbasu, Ibid. 272-273 
109 Karya magistral Prof Andrew McWilliam berjudul Paths of Origin, Gates of Life, A 
Study of Place and Precedence in Southest Timor Leiden: KITLV 2002 yang 
merupakan perluasan dari disertasi doktoral beliau pada The Australian National 
University Canberra 1989. Kami berterima kasih kepada co-promotor Pater Gregor 
Neonbasu SVD yang meminjamkan karya-karya Prof. McWillaim memgenai 
Masyarakat Amanuban, Timor Tengah Selatan. 
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Pembangunan110memberi masukan yang sangat menarik. Dikritisi 
mengenai cap yang diberikan kepada masyarakat di Desa Henes dan 
Lakmaras (Lamaknen, Belu), bahwa mereka masih percaya sia-sia. 
Dalam kerangka pikir seperti itu keyakinan atau kepercayaan manusia 
dan masyarakat di tempat penelitian (T'eba, TTU) juga masih dinilai 
oleh sementara pengamat sebagai mempercayai hal yang sia-sia. 
Persoalan yang dihadapai manusia dan masyarakat di kawasan itu 
adalah tindakan-tindakan yang masih dicap sisa-sia itu ternyata 
mampu memberi sesuatu yang positif, yang berjalan seirama dengan 
cita-cita hidup manusia dan masyarakat di wilayah itu. Semua yang 
menjadi landasan berpikir, dalam hal ini batu-kayu-air, hanyalah 
merupakan medium bagi mereka untuk selalu bergantung pada Yang 
Kudus sebagai pemberi segala-galanya.111 

Percaya Yang KudusPercaya Yang KudusPercaya Yang KudusPercaya Yang Kudus    

Sejenak kita kembali mengkaji sub bagian sebelumnya 
mengenai oe kana, faot kana dan hau kana yang justru sangat penting 
dalam alam kepercayaan manusia dan masyarakat di daerah penelitian. 
Bahkan orang Timor secara keseluruhan justru melihat hal ini sebagai 
fenomena dasar untuk mengkaji kepercayaan mereka terhadap Yang 
Kudus. Di dalam tata krama kehidupan ritual, hal mengenai 'percaya 
Yang Kudus' merupakan suatu kepastian, walau dikemas dalam kata 
dan perbuatan yang secara kasat mata dapat dinilai secara salah bahwa 
hal itu merupakan bagian integral dari kepercayaan sis-sia. Memang 
dalam pandangan mata yang dipengaruhi oleh hal sepintas dan 
pragmatis, hal itu bisa saja terjadi. Namun sesungguhnya mereka 
percaya pada Yang Kudus, dan yang disebut air, batu dan kayu di atas, 
hanyalah sebagai medium semata atau sarana untuk mempertajam 
kepercayaan kepada Yang Kudus.  

 Hal sangat penting di sini adalah bahasa ritus, untuk 
mengungkapkan kehadiran Yang Kudus di tengah kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari. Bandingkan uraian dalam sub bagian 

 
110 Karya monumental Dr Anton Bele MSi, Nurani Orang Buna, Spiritual Capital Dalam 
Pembangunan Kupang: Penerbit Gita Kasih,2011: 230-231 
111 Anton Bele, Ibid.  
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sebelumnya, yakni pengertian mengenai agama (6.1.1.) dan juga 
pemahaman mengenai agama asli (6.1.2.) terutama yang berkenaan 
dengan sejumlah istilah untuk menyebut Yang Kudus. Metaphor 
memegang peran sangat penting untuk menyebut Yang Kudus dan 
gambaran yang sama diberikan kepada kehadiranNya di antara 
manusia dan masyarakat. Betapa penting untuk dipahami pola dan 
model metaphor yang lazim digunakan masyarakat setempat, dalam 
kerangka daya nalar tradisional yang dimiliki warga masyarakat untuk 
mengidentfikasi eksistensi Yang Kudus. Itu berarti usaha yang terpuji 
adalah memahami latar kepercayaan masyarakat terhadap adanya Yang 
Kudus.      

 Manusia dan masyarakat di tempat penelitian ketika ditanya 
perspektif mereka mengenai Yang Kudus, secara spontan mereka 
menjawab, nane ka mateka’ fa lafu-lafu (hal itu [Yang Kudus] tidak 
boleh disebut di sembarang tempat). Fenomena tidak dapat disebut di 
sebarang tempat mengindikasi kesakralan atau kesucian yang selalu 
dijaga oleh karena Yang Kudus melebihi segala-galanya termasuk kata 
dan bahasa manusia. Dalam ungkapan yang kiranya lengkap lazim 
terungkap dalam kata-kata “tnona’ nimka ka ntea, ma tfii haeka ka 
nteafa msa” (tidak dapat dicapai dengan mengangkat tangan dan 
bahkan angkat kaki pun tak mungkin [untuk mencapai Yang Kudus]. 
Kata-kata istilah ini terbit dari kedalaman bathin orang lokal mengenai 
keperkasaan Yang Kudus, yang selalu dihormati dengan sikap bathin 
yang syahdu. Orang yang menyebutnya dengan tidak sopan maka, 
kematian adalah bayarannya, yang terungkap dalam kata-kata berikut, 
he mteke, lof mmaet (jika [nama Tuhan] disebut, maka [yang 
menyebutnya] akan mati).112 

 Dari spektrum kisah tradisi lisan, berikut ini ada dua teks 
sebagai contoh identifikasi kepercayaan manusia dan masyarakat 
kepada Yang Kudus.  

 

 

 
112 Neonbasu, Op. Cit. 2016:256-257 
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Tabel 6.4. Doa dan nazar Kepada Yang Kudus: 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
01 A oe mai meto  Air tapi kering 
02 a moet mese  yang mencipta satu 
03 ala Apinat ma Aklahat   hanya Penerang dan Pembakar 
04 nenni au naot i  hari ini saya jalan ini 
05 namneas ka u neo fa neu sa  sama seperti bukan jalan-jalan untuk 

tujuan tertentu 
06 aem sa ka saa   sari sesuatu atau apa 
07 nao nok manukat  jalan dengan susah 
08 et nenni uko bale i  sehingga hari ini dari tempat ini 
09 ha nao on pah es nae  mau jalan ke pusat sana 
10 neu unaoba buset  untuk jalankan sesuatu maksud 
11 ok abitin  soan fa nae. dengan mereka yang ada di pusat kerajaan 

sana 
12 Mautat i tok ma eak  biar ini duduk dan jalan buntu 
13 ma tua en eu  ba i  dan telah buntu di sini 
14 namneas paha  sama seperti pusat kerajaan 
15 Uis Neno nasanut nan snasna  Tuhan Hari turunkan napas 
16 inan fualna natuina oe mese  dia punya tiupan melalui satu air  
17 et eka mtua neu ba i sehingga saya batas dan buntu di sini 
18 au toit eik nekan nok nana  Saya minta dari hati yang dalam 
19 kalu nabei mautut au uko paha  Kalau boleh biar saya dari pusat kerajaan 
20 manneas uko paha una Sama seperti dari pusat kerajaan 
21 Neno  Biboki  Funan Biboki Kerajaan Biboki Neno Biboki  
22 es paha uasna nae  Di alam pusat sana 
23 nakna bo na euk es nae  Kepala juga titik temu di sana 
24 au na bei toet Apinat Aklahat Saya kalau boleh minta Penyala Pembakar 
25 tasanut tan neka ansao  Turunkan dulu hati dan dada 
26 kalu nabei he naita tanhai 

lakam finit 
Kalau boleh dapat lewat melanggar 
tembus 

27 kaisa mui sa sa  Jangan ada apa-apa 
28 laka mpoi finit alekot  Lewat tembus baik 
29 poi fin on paen eik alekot  Tembus ke seberang dengan baik 
30 he tulun ma pas ansaof  Nanti tolong dan pukul dada 
31 neu Amoet ma Apaket  Untuk Pembuat dan Pencipta 
32 mautut au to tafa kau    Biar saya adalah masyarakat biasa 
33 etun u tusib neu  kit  (saya) britahu kepada Dipertuan 
34 neu ama fe halinat mese Kepada bapak untuk memberi kesenangan 
35 fe nek seon bali  Dengan memberi hati yang baik 
36 namneas afu nean tuanan  Sama seperti pemilik debu tanah  
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
37 bi bale i di tempat ini 
38 fe neakna neu kit ben alekot  Beri hati untuk kita dengan baik 
39 au fe nekson fanit neu kit  Saya beri kembali untuk kita 
40 niama neakna nmoin tabua es 

paha i 
Tangan hati hidup berkumpul di alam ini 

41 mautat niamak neas tete neu 
tete 

Biar tangan isi  tingkat ke tingkat 

42 Hoi .... mautut Hai ..... biar 
43 a  i namneas us tunam us ae  ini  sama seperti terantuk  
44 namneas a kalu bi  Sama seperti kita berada  
45 bale namleu san ka di tempat rusak yang salah 
46 namleu au biaka  Rusak juga teman saya 
47 Uis Neno nona niam na  Tuhan Hari beri tangan  
48 ha nteaf kit  Untuk bertemu dengan kita   
49 he taeuk tok ama Uis Neno  Mau ketemu dengan bapak Tuhan Hari 
50 teu neno tunan  Di atas surga (di atas langit) 
51 hoi kaisa mumana musen  Kau jangan menegur 
52 fe kau nekam ansao neu kau  Beri saya hati dada untuk saya 
53 mesat kon et tael et   Nanti injak jalan ke situ 
54 namneas u fetin ko  Sama seperti saya melepaskan kamu 
55 mueuk ama Uis Neno Apaket  Bertemu Bapak Tuhan Hari Pencipta 

Sumber: Data Primer, 2018 

Semua baris dari teks pertama Tabel 6.4berjumlah 55 butir. 
Tafsiran atau keterangan mengenai kisah dari tradisi lisan ini dapat 
dilihat di sini. Penutur pada baris 1  langsung memulai dengan kondisi 
sulit yakni air menjadi kering. Arti kontekstual dari ungkapan pada 
baris 1 menunjukkan manusia dan masyarakat yang menemui kesulitan 
dalam hidup setiap hari. Baris 2-3 memberi keterangan bahwa manusia 
dan  masyarakat selalu percaya kepada Yang Kudus sebagai Dia yang 
senantiasa membimbing hidup manusia dan masyarakat dalam kondisi 
tersulit sekalipun. Dua baris ini dapat diperluas dengan menjelaskan 
posisi Yang Kudus, yakni (a) Dia yang menuntun setiap perjalanan 
manusia, (b) Dia yang menjadi tempat bersandar manusia, dan (c) Dia 
yang juga menjadi tempat manusia menggantungkan segala harapan.  

 Jika dicermati maka tradisi lisan ini bertema perjalanan yang 
dapat dikategorikan ke dalam empat bagian besar, yakni (a) baris 4-11, 
penjelasan tentang sebuah perjalanan (b) baris 12-31, menggambarkan 
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secara metaphor kehidupan manusia. (c) Baris 32-40 keterangan 
mengenai pribadi yang melakukan perjalanan dan (d) baris 41-55 
penjelasan detail mengenai kedekatan dengan Yang Kudus untuk 
merasakan kemurahan hatiNya yang suci. Pertama, baris 4-11 diawali 
dengan baris 4. Baris yang sama ini membuka keterangan bahwa si 
pejalan mulai melakukan kegiatannya hari ini, yang merujuk pada 
waktu tertentu, yang dilakukan manusia dan masyarakat dalam 
kehidupan setiap hari. Baris 5-6 menjelaskan kualifikasi perjalanan 
tersebut bahwa tidak ada maksud lain dari perjalanan tersebut, hanya 
untuk melakukan suatu maksud yang bakal disebut kemudian. Pada 
baris 7-8 disebutkan bahwa walau kenyataan yang dihadapi itu sulit 
oleh karena tidak ada air, namun perjalanan tetap diteruskan dengan 
harapan bahwa Yang Kudus pasti memberi bantuan. Ternyata tujuan 
perjalanan diungkapkan dalam baris 9 yakni ke pusat kerajaan, yang 
pada satu sisi bukan saja berarti pusat di mana menetap raja atau 
pimpinan, melainkan juga pusat dalam arti tempat di mana orang 
berkumpul untuk mendengar suara Yang Kudus. Sesuai dengan daya 
nalar tradisional di pusat kerajaan, seseorang dapat menjalin relasi 
dengan Yang Kudus. Pada baris 10, hal yang tadi disembunyikan kini 
terungkap, yakni tujuan perjalanan adalah menyampaikan suatu 
maksud: pergi ke pusat Kerajaan Biboki (baris 11).   

 Kedua, kelompok baris 12-31 diawali dengan baris 12 ketika 
terungkap bahwa ada peristiwa yang terlintas untuk melakukan 
perjalanan yang sama. Di balik kisah perjalanan ini ternyata ada 
dambaan atau harapan yang digambarkan sebagai mimpi dengan suatu 
maksud khusus yang dinilai 'sangat baik' dari awal. Maka baris 12-13 
menegaskan bahwa kisah perjalanan ini tidak ke mana-mana selain ke 
suatu lokasi yang khusus untuk tujuan yang sangat khusus pula. 
Perjalanan tersebut juga sebetulnya terbit dari kondisi yang memang 
tidak memungkinkan untuk tetap bertahan, sehingga perlu ditempuh 
dengan melakukan perjalanan ke tempat yang dituju. Baris 14 
menggambarkan lokasi yang bakal dituju, yang sama dengan pusat 
kerajaan, dan ternyata Yang Kudus sendirilah yang menjamin 
perjalanan tersebut dengan memberi nafas (baris 15). Keterangan 
mengenai kualifikasi 'nafas' dari Pencipta (Yang Kudus) itu 
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dibahasakan dengan memakai kata-kata 'aliran air' (baris 16). Dalam 
arti nama Yang Kudus tidak boleh disebut langsung, harus dengan 
ungkapan atau metaphora tertentu (baris 17). Baris 18-20 merupakan 
awal keterangan untuk masuk dalam gambaran mengenai pusat 
Kerajaan Biboki yang lazim disebut dengan istilah Neno Biboki // 
Funan Biboki yang dapat dilihat pada baris 21.  

 Sebuah penjelasan lanjutan mengenai pusat Kerajaan Biboki, 
semua orang yang datang ke sana harus menyiapkan hati dan budi oleh 
karena di situlah pusat kerajaan (19-20) dan pusat dunia (baris 22) serta 
sumber segala sesuatu (baris 23). Oleh karena lokasi pusat Kerajaan 
Biboki (Tamkesi, red.)  menjadi sentrum dunia, maka setiap orang 
dapat  menjalin relasi dengan Yang Kudus juga di tempat tersebut 
(baris 24). Ungkapan yang sesuai dengan fungsi dan peran Yang Kudus 
adalah Apinat Aklahat. Menghadapi Yang Kudus, semua orang 
haruslah memberi hati dan budi (baris 25) supaya dari pangkuan Yang 
Kudus mengalirlah kesejahteraan dan damai (baris 26). Bukti lain 
tentang perjumpaan dengan Yang Kudus adalah orang senantiasa siap 
sedia, dan terhindar dari segala aral rintangan (baris 27). Baris 28-31 
secara terperinci mengulang tutur maksud perjalanan yang secara 
prinsipiil harus dilaksanakan untuk mendapatkan rejeki dan anugerah 
berlimpah (baris 30-31).  

 Ketiga, baris 32-40 yang dibuka dengan baris 32 ketika 
menunjuk pada sikap rendah hati, agar tujuan perjalanan untuk 
berjumpa dengan Yang Kudus dapat tercapai. Baris 33-35 menjelaskan 
subyek atau pribadi yang sedang melakukan perjalanan, yakni penutur 
sendiri yang meminta perhatian sungguh-sungguh, yang sesuai konteks 
tradisi lisan ada pada baris 35 supaya para pendengar atau mereka yang 
dijumpai dalam perjalanan itu sudi memberi hati dan seluruh diri. 
Salah satu istilah menarik yang ditemukan pada baris 36 afu neyan in 
tuan, yang terjemahan harafiahnya kurang mengena. Istilah itu 
menunjuk pada hakekat Yang Kudus sebagai pemilik bumi dan alam 
semesta. Baris 37 menyebutkan di tempat ini, maksudnya di rumah 
adat atau dalam konteks perjalanan ini adalah pusat kerajaan di 
Tamkesi. Sebuah ungkapan menarik mengenai Yang Kudus dapat 
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ditemukan pada baris 38-40 yakni Ia selalu memberi hati kepada 
manusia, dan dengan demikian memberikan segala sesuatu yang baik 
kepada manusia dan semuanya terjadi jika manusia senantiasa tinggal 
dalam persekutuan atau kebersamaan.  

 Keempat, baris 41-55 melanjutkan atau memperluas penjelasan 
mengenai peran dan fungsi Yang Kudus dengan kata-kata menarik. 
Antara lain digunakan beberapa penjelasan biasa mengenai saat 
hadirnya Yang Kudus. Inti atau teks pokok dapat ditemukan pada baris 
47-50, dengan didahului oleh baris 41-42 yakni mendasarkan 
pengalaman religi yang ternyata lazim diperoleh setiap generasi 
manusia dan masyarakat. Saat munculnya pengalaman religi dilukiskan 
dengan sangat dramatis pada baris 43-46 dengan istilah lengkap 
berkenaan dengan berbagai kesulitan, dan tantangan yang 
menghadang. Walau demikian baris 51-54 meneguhkan hati 
pendengar atau warga masyarakat yang mengikuti perayaan tersebut 
agar selalu setia menanti dengan penuh kesabaran oleh karena saatnya 
untuk berjumpa dengan Yang Kudus akan segera tiba (baris 55).  

 Harapan yang terpantul dari teks ini menekankan bahwa selalu 
ada rasa rindu dari manusia dan masyarakat untuk pergi ke rumah adat 
dan pusat kerajaan sebagai metaphora untuk mengunjungi lokasi 
khusus di mana bekas kaki Yang Kudus dapat dibaca dengan jelas. 
Bekas kaki Yang Kudus itu juga akan dapat didengar suaraNya oleh 
karena manusia dan masyarakat telah mempersiapkan kondisi dan 
suasana yang ramah untuk berjumpa dengan citra yang Kudus tersebut. 
Kemurahan Yang Kudus selalu berpihak pada kehidupan yang baik 
bagi manusia dan masyarakat. Untuk itulah manusia dan masyarakat 
selalu dihimbau untuk bersiap diri dengan membersihkan bathin, 
menjauhkan diri dari berbagai praktek hidup yang tidak benar dan 
berlawanan dengan keinginan Yang Kudus. Itu berarti manusia dan 
masyarakat hendaknya mentaati berbagai aturan yang telah diturunkan 
dari para leluhur sebagai pegangan hidup bersama. 

 Berikut ini teks kedua mengenai strategi memohon Yang 
Kudus untuk sudi menghindarkan serangan hama belalang. 
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Tabel 6.5Doa Menghadapi Hama Belalang 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
01 Hoi ....ama Uis Neno,  Hoi ... Bapak Tuhan Hari (Wujud 

Tertinggi) 
02 aina ama sin ok oke  mama bapak semua 
03 Hoi ... afu nean in tuana  Hoi pemilik abu tanah 
04 on le nbi bale Teme Tsiompah  seperti di tempat Teme Tsiompah 
05 afu nean tuakin pemilik abu tanah  
06 au u etup u tusib neuki  saya sampaikan kepada kamu 
07 natuin mauta i namneas karena biar ini sama seperti 
08 osa i muit paha es afet semua binatang alam yang memberi 
09 ala ama Uis Neno hanya bapak Tuhan Hari 
10 ma ala afi ha nao san  hanya kemarin jalan salah 
11 han kan  san on me a  suaraku salah bagaimana 
12 nen'ni naleun hai atoni honis  hari ini merusak kami punya manusia 

hidup 
13 hai mnahat hai mninut  kami punya makanan kami punya 

minum 
14 et neno i u etup u tusib neu ki  sehingga hari ini  beritahu kamu 
15 eik manine mese i    bawa yang bersayap  satu ini 
16 tulu ma taha neit sorong dan persembahkan ke situ 
17 kalu maneo afet i  kalau benar pemberian  ini 
18 nako ama Uis Neno ai bei, dari Bapak Tuhan Hari atau nenek dan 

leluhur 
19 neno i bi matan  hari ini di depan ini 
20 he nait kalu on me  jika nanti kalau bagaimana 
21 mut ninab maen kelo i beri sayap pada belalang ini 
22 he kais naleun supaya (belalang ini) jangan merusak 
23 u tusib neu ki   saya sampaikan kepada kamu 
24 he nait to bife to liana kaisa 

nsusal 
sehingga semua perempuan anak jangan 
susah 

25 mama on le i  ton ne on la i.  permintaan hanya sampai di sini saja  
Sumber:Data Primer, 2018 

Teks kedua pada Tabel 6.5. lebih pendek, yakni terdiri dari 25 
butir tradisi lisan dengan tema utama "Doa Mengusir Hama Belalang" 
yang merusak tanaman pertanian rakyat. Lima baris pertama (butir 1-
5) adalah sapaan langsung yang dialamatkan kepada Yang Kudus. 
Sebenarnya ada sisipan dalam kelima baris tersebut yakni butir 2 
menyebut para leluhur dalam konsepsi keberadaan para leluhur di 
sekitar tempat berdiam Yang Kudus. Kemudian baris 4 
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menyebutkanUme Teme Tsiompah yang juga merupakan asal-usul 
yang menurunkan Takhta Kerajaan Neno Biboki // Funan Biboki 
sebagaimana digambarkan dalam beberapa teks sebelumnya. Gambaran 
yang meluas mengenai peran dan fungsi Yang Kudus selalu 
diungkapkan para penutur doa, tergantung dari refleksi mereka 
terhadap konteks sosial, dan berbagai pengetahuan yang dimiliki 
mengenai struktur kehidupan kerajaan.   

 Baris 6-7 adalah keterangan mengenai maksud si pendoa 
dengan mengidentifikasi dirinya, dan tugas yang sedang diperankan 
adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Pada baris 8-9 nama 
Yang Kudus disapa lagi untuk memulai uraian alasan mengapa doa 
tersebut dilantunkan. Isi baris 8-9 adalah menyampaikan secara jujur 
bahwa segala yang mereka miliki yakni hewan dan bahkan kekayaan di 
daerah pertanian yakni kebun-kebun masyarakat, semuanya sebagai 
bukti kebaikan dari Yang Kudus. HanyaYang Kudus-lah yang baik, 
yang dapat memberi dan memelihara kehidupan manusia dan 
masyarakat (baris 9). Gambaran yang menarik di sini adalah setelah 
menyapa kebaikan Yang Kudus, penutur memulai satu ujaran panjang 
mengenai kondisi kehidupan saat ini yang tengah dihadapi. Antara lain 
dibuka dengan baris 10-11 ketika menyampaikan bahwa, tentunya ada 
kesalahan di pihak manusia dan masyarakat, karena itulah sekarang 
mereka datang untuk mencari bantuan Yang Kudus (baris 12).  

 Keluhan mengenai hama belalang dilukiskan dengan persoalan 
hidup yang tengah diperoleh yakni kesulitan makan dan minum (baris 
13), dan karena gangguan itulah maka penutur sudi datang 
menyampaikan doa di hadirat Yang Kudus (baris 14). Tutur doa 
dimediasi dengan membunuh seekor ayam (baris 15) sebagai bahan 
persembahan kepada Yang Kudus (baris 16). Lalu sepertinya ada tawar-
menawar dalam tuturan selanjutnya, bahwa jika bala penyakit belalang 
ini berasal dari Yang Kudus (baris 17-18), maka penutur meminta 
dengan sangat (baris 19) agar Yang Kudus sendiri sudi memberi sayap 
kepada belalang tersebut untuk segera terbang kembali ke sarangnya 
(baris 20-22). Permohonan lalu diteruskan bahwa selama ini belalang 
telah merusak banyak tanaman dan membawa penyakit, yang tidak 
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terungkap dalam teks, namun dijelaskan dalam pendalaman tradisi 
lisan tersebut bersama penutur dan para tua-tua adat.  

 Jika dibandingkan dengan teks sebelumnya, maka ada hal yang 
sangat menarik yang perlu diberi catatan di sini yakni baris 23-25. 
Harapan dalam doa tertuju jelas yakni supaya Yang Kudus sudi 
menghindarkan manusia dan masyarakat dari serangan hamba 
belalang, dan dengan cara itu tidak membawa kesulitan bagi warga 
masyarakat. Secara umum dapat dilihat dari keseluruhan teks tradisi 
lisan bahwa kata-kata doa disampaikan dalam bentuk dialog yang 
hidup. Yang Kudus disapa dengan kata-kata yang ramah dan 
menyentuh berbagai matra kehidupan manusia dan masyarakat. Cara 
melukiskan persoalan yang sedang dihadapi juga terlihat sangat rapi 
dan tidak terburu-buru. Dalam arti urutan waktu dan kesulitan yang 
dihadapi warga masyarakat itulah yang disampaikan kepada Yang 
Kudus.  

 

Agama, Keluarga dan MasyarakatAgama, Keluarga dan MasyarakatAgama, Keluarga dan MasyarakatAgama, Keluarga dan Masyarakat    

 Kendati pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai 
topik di atas, namun penjelasan tersebut ditempatkan dalam kondisi 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Sehingga sasaran dari 
bagian ini adalah untuk melihat praktek agama selama ini dalam 
kehidupan rumah-rumah tangga dan masyarakat secara 
keseluruhan.Karena itu pada satu sisi dijelaskan empirisme praktek 
religi keluarga, dan pada sisi lain bagaimana hal itu menyata dalam 
kehidupan bersama masyarakat luas setiap hari. Semuanya tersaji 
dalam kerangka pikir implementasi dari kekuatan pengaruh daya nalar 
tradisional dalam kehidupan manusia dan masyartakat setiap hari. Di 
sini perlu diberi catatan mengenai daya nalar tradisional, bahkan 
ditempatkan dalam kerangka pragmatisme yang terjadi, yang memang 
dampaknya memberi tegangan kultural dalam kehidupan bersama 
setiap hari.     
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Agama dan KeluargaAgama dan KeluargaAgama dan KeluargaAgama dan Keluarga    

Pembicaraan mengenai dampak kehidupan agama, sebetulnya 
sangat cocok jika dikaji dari balik kehidupan keluarga setiap hari. 
Alasan praktis saja bahwa yang memiliki warga masyarakat riil adalah 
keluarga-keluarga atau rumah tangga yang ada dalam masyarakat setiap 
hari. Inti agama yang dikemukakan dalam uraian sebelumnya 
mengenai peran 'kepercayaan' sungguh sangat memegang peranan 
penting dalam kehidupan keluarga setiap hari. Katekismus Gereja 
Katolik menekankan bahwa semenjak dahulu kala manusia 
menyatakan pandangan iman dan pola tingkah laku religius dalam 
lingkungan keluarga. Ungkapan itu dapat dilihat dalam doa-doa, 
kurban, upacara dan berbagai kesempatan untuk menyendiri atau 
meditasi dan kontemplasi. Walau dalam perkembangannya apa yang 
dilakukan dahulu kala sering tidak jelas dalam logika 
pengungkapannya, namun tujuannya selalu sangat jelas, yakni 
menyembah sesuatu unsur tertinggi dalam kehidupan, baik sekarang 
maupun nanti.113 

 Getaran kekuatan agama dirasakan dalam keluarga-keluarga, 
yang dilukiskan oleh antropolog Roger M. Keesing, bahwa hal itu 
tersebab oleh fungsi dan peran agama itu sendiri yang pertama-tama 
memberi keterangan kepada manusia mengenai kekuatan yang 
melampaui kemampuannya sendiri.114 Praktek yang ada dalam 
keluarga-keluarga di tempat penelitian adalah tindakan meletakkan 
sirih pinang di lokasi tertentu yang diyakini sebagai tempat hadirnya 
leluhur dan Yang Kudus. Ungkapan yang lazim adalah bela mamat, 
untuk menyampaikan suatu maksud dalam keluarga. Maksud tersebut 
bisabermacam-macam, seperti rancangan rumah tangga, kesulitan yang 
sedang dihadapi salah satu anggota keluarga, atau tujuan dari sebuah 
kegiatan.Singkat kata separuh paradigma kehidupan dalam rumah 
tangga disampaikan ketika meletakkan sirih dan pinang. Pertanyaan 
kita, mengapa justru sirih dan pinang menjadi pilihan?  

 
113 Bdk. Herman Embuiru SVD, Op. Cit. 2007:19-20 
114 Bdk. Roger M. Keesing, Op. Cit. 1992: 92-93 
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 Sirih dan pinang sebagai media untuk membangun dialog, 
memiliki kekuatan untuk memulai jejaring sosial di antara warga 
rumah tangga dengan leluhur dan Yang Kudus. Dengan adanya 
pemakaian sirih dan pinang, maka suasana rumah diciptakan di antara 
warga rumah dengan para leluhur dan Yang Kudus. Makna religi yang 
dapat dipetik dari praktek tersebut adalah mengundang leluhur dan 
Yang Kudus untuk sudi datang dan menetap dalam hati setiap warga 
rumah tangga. Undangan itu juga bertujuan agar seluruh paradigma 
dan dinamika kehidupan keluarga selalu berjalan dengan baik dan 
beradab. Pengalaman empiris seperti ini sebetulnya berjalan seirama 
dengan pendapat Keesing berkenaan dengan peran agama dalam 
keluarga sebagai citra religi yang memberi pengesahan tertentu bagi 
suksesnya suatu pekerjaan.115 Dalam arti praktek meletakkan sirih 
pinang (bela mamat) menunjukkan praktek agama yang merujuk pada 
kehadiran Yang Kudus untuk mengesahkan kehidupan keluarga 
tertentu.  

 Dengan demikian setiap keluarga juga semakin menjadi yakin 
bahwa kehadiran leluhur dan Yang Kudus selalu memberi kemampuan 
plus agar semua dinamika kehidupan keluarga setiap hari dapat 
dijalankan sebagaimana mestinya. Mindset keluarga berjalan dalam 
bingkai daya nalar tradisional berkenaan dengan penyertaan para 
leluhur dan Yang Kudus, justru ditunjukkan dalam perilaku religi 
setiap  hari. Selain bela mamat, juga dilantunkan berbagai ujaran 
spontan pada salah satu tempat strategis di dalam rumah. Biasanya 
persis di bawah tiang pokok rumah tangga, yang disebut dengan istilah 
setempat ni aina, tiang ibu yang menjadi tempat penyandang seluruh 
bangunan rumah tangga. Pada tempat yang sama tidak saja disimpan 
sirih dan pinang, melainkan juga dilaksanakan berbagai ritual keluarga, 
membunuh hewan dan darahnya dipercikkan pada tiang pokok rumah 
tersebut.  

 Pada tempat itu, lazim terjadi bahwa aluk (tempat sirih pinang 
orang tua, leluhur) dari salah satu leluhur juga digantung di tempat 
tersebut. Ternyata tidak saja aluk, melainkan juga kelewang sebagai 

 
115 Keesing, Ibid. hal 94. 
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lambang kejantanan yang langsung menghadirkan roh leluhur yang 
dimintakan bantuannya selama ini oleh semua warga keluarga. Inti 
kepercayaan dalam keluarga-keluarga adalah bahwa eksistensi Yang 
Kudus tidak sedemikian mudah dipisahkan dari semua kegiatan warga 
rumah tangga. Untuk itulah baik ayah atau kepala keluarga atau ibu 
rumah tangga selalu memiliki kebiasaan untuk berbicara sepanjang 
waktu di tempat khusus di bawah tiang pokok tersebut. Kata-kata ujar 
biasanya disertai dengan tindakan memegang tiang pokok atau 
memegang kelewang dan singkat kata menyentuh salah satu benda 
yang diletakkan di bawah tiang pokok tersebut. Selain sebagai 
ungkapan untuk menyampaikan salah satu maksud hati, juga lebih dari 
itu yakni mengakui eksistensi leluhur dan Yang Kudus dalam rumah 
tangga.       

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan istilah “Kanaf ije ka 
mateka fa lafu’lafu’, yang berarti nama (Yang Kudus) tidak boleh 
disebut di sembarangan. Lalu pertanyaan kita, mengapa di dalam 
keluarga-keluarga dilakukan seperti di atas tadi? Arti metafisik dari 
ungkapan ini adalah bahwa pekerjaan menyebut nama Yang Kudus 
adalah perbuatan khusus dan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang 
pantas dan layak. Praktek yang ada di sekitar rumah-rumah tangga 
selalu dalam tata krama seperti berikut: ikhwal menyebut nama Yang 
Kudus harus dengan ‘sikap hormat’ (tmouf hae), dan perasaan ‘tunduk’ 
(tabes), dengan sikap dasar ‘penuh iman’ (tnek toes), lalu selalu yakin 
dan ‘percaya yang sungguh-sungguh’ (tafnekan maneo-maneo).116 
Keluarga-keluarga selalu memiliki aturan formal-spiritual kosmis 
untuk menyebut nama Yang Kudus, sebagai sumber dan asal segala-
galanya.      

Agama dan MasyarakatAgama dan MasyarakatAgama dan MasyarakatAgama dan Masyarakat    

Jika keluarga-keluarga memang memiliki aturan ketat 
mengenai caranya memberi penghormatan kepada leluhur, dan dengan 
demikian juga menghaturkan sembah-sujud yang pantas kepada Yang 
Kudus, maka masyarakat juga seperti itu. Yang Kudus selalu mengawali 

 
116 Bdk. Neonbasu, Op. Cit. 2016/7: 237. 
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tidak saja kehidupan manusia, melainkan seluruh aturan dari tata 
krama dan orde alam raya secara makro. Masyarakat di daerah 
penelitian selalu yakin dan percaya bahwa setiap doa dan permohonan 
kepada Yang Kudus selalu dikabulkan oleh karena mereka percaya 
Yang Kudus sebagai Dia yang memiliki ‘telinga yang siap mendengar' 
dan 'memiliki hati utntuk mengambil keputusan’ yang baik bagi 
manusia.  

 Ikatan kebersamaan dalam masyarakat selalu direstui para 
leluhur dan pada gilirannya juga dikehendaki oleh Yang Kudus. Dari 
perspektif ilmu-ilmu sosial dikenal dua istilah tmafnekan tukam tuk 
(saling mengharapkan) dan tmamnaun panim paen (saling mengingat 
satu terhadap yang lain) selalu mendapat tekanan untuk senantiasa 
dipelihara dalam hati masyarakat. Hampir semua matra kehidupan 
masyarakat selalu dihimbau agar kedua istilah itu haruslah selalu eksis 
dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan setiap hari. Bahkan ada 
aturan dalam tata krama kehidupan bersama bahwa sekiranya kedua 
hal itu diperhatikan dalam kehidupan setiap hari, maka segala sesuatu 
yang diminta dari pangkuan para leluhur dan Yang Kudus, akan selalu 
dikabulkan. Sebaliknya sejauh suatu maksud disampaikan kepada 
leluhur dan Yang Kudus, dan ternyata kedua hal di atas gagal 
dibangun, maka hampir pasti leluhur selalu mencari alasan untuk tidak 
mengabulkan permintaan dan permohonan warga masyarakat. 

 Keesing menjelaskan peran agama dalam struktur kehidupan 
masyarakat dengan menekankan bahwa kepercayaan terhadap agama 
itu pada dasarnya memiliki hubungan dengan organisasi sosial 
masyarakat setiap hari. Jelasnya, kata Keesing, bahwa sampai batas-
batas tertentu tatanan supernatural itu didasarkan atas bentuk 
hubungan sosial antar-manusia (masyarakat). Sebaliknya kepercayaan 
memberi pengesahan dan mengatur tata krama kehidupan masyarakat 
dalam bingkai struktur kehidupan sosial tertentu.117 Salah satu cara 
logis untuk menginterpretasi hubungan antara agama dan kehidupan 
masyarakat pada bingkai kajian ilmu-ilmu sosial adalah bahwa dengan 
menganggap agama sebagai semacam distorsi dan proyeksi dari alam 

 
117 Keesing, Op. Cit. 1992: 97. 



 

444 

manusia. Dengan demikian, lebih jauh orang dapat melihat adanya 
hubungan keadaan supernatural yang dianggap ada dan skala organisasi 
politik suatu bangsa, atau dalam konteks pembicaraan kita 
masyarakat.118 

 Karena itu bangsa atau dalam hal ini masyarakat yang terdiri 
dari kelompok-kelompok (suku) yang terpecah belah sering 
mempunyai upacara masing-masing untuk arwah leluhur mereka, dan 
bangsa yang memiliki pemerintahan sentral lebih dapat diharapkan 
akan mempunyai dewa tertinggi atau sentraslisasi panteon.119 Ikatan 
sosial dalam kehidupan masyarakat selalu menjadi jaminan bagi setiap 
pemohon untuk mengambil hati Yang Kudus sebagai sumber anugerah. 
Fenomena kehidupan beragama seperti ini terlukis dalam bahasa yang 
indah-mempesona, namun selalu digunakan metaphor dan bukan 
bahasa dengan kata-kata telanjang. Simbolisasi keberadaan leluhur dan 
Yang Kudus selain mengikuti tata krama kehidupan religi dalam 
keluarga, masyarakat suku juga memiliki fenomena uem leu, rumah 
adat sebagai sarana untuk mempersatukan semua warga masyarakat.   

Agama dan Kepercayaan TradisionalAgama dan Kepercayaan TradisionalAgama dan Kepercayaan TradisionalAgama dan Kepercayaan Tradisional    

Bahasan sub bagian ini sebetulnya sangat terperinci dapat 
ditemukan pada uraian sub bagian 6.1.2. Walau sekali lagi, beberapa 
perspektif tradisional dijelaskan dengan menggunakan gaya bahasa 
zaman kini. Apa yang disebut dengan mindset kehidupan spiritual 
masyarakat tradisional, harus dikaitkan dengan analisis mengenai 
perasaan spiritual atau paradigma hidup religious, yang kemudian 
direduksi dan terendap serta ditanggapi secara komunal dalam sebuah 
tataran hidup bermasyarakat. Sebetulnya pusat kerja dari usaha untuk 
lebih memahami struktur dasar kehidupan religi masyarakat 
tradisional, hal itu identik dengan upaya mempelajari berbagai 
tindakan dan ungkapan yang dimiliki masyarakat dan diturunkan dari 
generasi ke generasi.  

 
118 Keesing, Ibid. 
119 Keesing, Ibid. 97-98. 
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 Berbagai warisan kepercayaan dapat diidentifikasi antara lain 
mitologi dan legenda yang juga merupakan salah satu warisan agama 
yang diapresiasi dari perspektif budaya. Selain itu juga berbagai refleksi 
terhadap jejaring konstruktif antara manusia kini dan para leluhur 
serta juga dengan Yang Kudus. Memang, sebetulnya mitologi dan 
legenda belum secara lengkap menuturkan hakekat dan inti Yang 
Kudus. Alasannya adalah bahwa kedua hal itu kerap hanyalah berupa 
sindiran atau sebuah perjalanan menuju ‘pintu gerbang’ pemahaman 
yang lengkap mengenai Yang Kudus. Berbagai istilah kepercayaan 
tradisional selalu terlahir dari spekulasi mengenai kehidupan spiritual 
masyarakat masa lampau, dan bagaimana hal itu diapresiasi seiring 
dengan perjalanan waktu dan perubahan tempat.   

 Ketika dipetakan, kehidupan spiritual masyarakat tradisional, 
ternyata dapat ditemukan dua hal berikut, yakni (a) pengalaman 
manusia terhadap Yang Kudus dan (b) simbol yang digunakan untuk 
melukiskan suasana kehidupan spiritual yang telah melekat dalam 
sanubari kehidupan masyarakat. Pengalaman manusia dalam konteks 
refleksi di atas, tidak saja berkenaan dengan dimensi sosial, melainkan 
juga pemahaman pribadi. Yang terjadi dalam masyarakat tradisional 
umumnya bahwa pengalaman pribadi acapkali menjadi lahan basah 
untuk merekayasa dan kemudian  mengambil keputusan sebagai 
sebuah pengalaman rohani bersama dalam satu komunitas suku. 
Prinsip dasar yang selalu harus diperhatikan adalah, tidak pernah ada 
pengalaman bersama yang tidak bermula dari pengalaman pribadi, 
terlebih berkenaan dengan ‘perjumpaan’ dengan Yang Kudus.120 
Catatan kritis mengenai simbol, hal itu tak pernah memiliki arti atau 
makna dalam kapasitas setiap pribadi secara eksklusif. Walau, arti 
pertama yang berada di balik setiap simbol justru berasal dari 
pengalaman dan apresiasi pribadi tertentu.     

 Masyarakat tradisional selalu berpikir runtut, walau sangat 
sederhana dalam perspektif logika modern. Hakekat Yang Kudus 
ditempatkan dalam waktu dan lokasi yang terbatas, dalam arti 
diapresiasi dengan berbagai ungkapan lokal yang dapat ditangkap 

 
120 Neonbasu, Op. Cit. 2016/7: 258 
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artinya. Misalnya mengenai sifat khas Yang Kudus, disebut dengan 
nama Usi Neno121 yang secara harafiah berarti Tuan Hari atau Tuan 
Langit. Arti ungkapan ini ditujukan kepada citra diri Yang Kudus yang 
telah lama sekali dikenal dan diapresiasi sebagai sesuatu yang  terbatas 
(lokal) dan tidak terbatas (global) sekaligus. Terbatas atau lokal dalam 
arti bahasa, mindset dan lingkungan hidup, sedangkan tidak terbatas 
dan global berhubungan dengan hakekat Yang Kudus itu sendiri. Yang 
Kudus sering disebut sebagai amoet ma apakaet, amoet ma apakaet, amoet ma apakaet, amoet ma apakaet, "yang mencipta dan 
mengukir". Dialah pencipta yang senantiasa mengukir dan mengatur 
serta menyusun paradigma kehidupan manusia dalam prinsip ekologi 
dan masyarakat. Selain itu, Yang Kudus disebut juga sebagai ahaot ma ahaot ma ahaot ma ahaot ma 
afatisafatisafatisafatis, "yang memberi makan dan yang memelihara".Ungkapan 
inimerujuk pada Dia yang selalu hadir di setiap eksistensi manusia.122 

  Istilah yang mirip dengan amoet ma apakaetamoet ma apakaetamoet ma apakaetamoet ma apakaet        adalah apean ma apean ma apean ma apean ma 
alikinalikinalikinalikin    yang arti harafiahnya adalah, yang memecahkan dan menetas, 
yang tertuju pada pemahaman bahwa Dia senantiasa berada di antara 
manusia, yakni di tengah pergaulan masyarakat setiap hari. Dengan 
ungkapan yang sama, Yang Kudus diapresiasi sebagai Dia yang 
senantiasa memberi manikin ma oetenen "rahmat dan anugerah", tetus 
ma nit "hukum dan keadilan", neot ma mafot "perlindungan dan 
tempat berteduh", kepada semua makhluk. Sementara itu pula, 
masyarakat masih mengenal peran Yang Kudus sebagai aneot ma aneot ma aneot ma aneot ma 
amafot,amafot,amafot,amafot,    artinya Dia yang melindungi dan menjaga. Sebetulnya istilah 
yang terakhir ini merupakan nama lain dari peran Yang Kudus sebagai 
ahaot afatisahaot afatisahaot afatisahaot afatis"yang memberi makan dan yang memelihara". Terkadang, 
Yang Kudus dikenal juga dengan istilah afinit ma amnesit,afinit ma amnesit,afinit ma amnesit,afinit ma amnesit, "yang 
melebihi dan yang melampaui". Masyarakat menggunakan istilah-
istilah di atas untuk mengungkapkan apresiasi mereka dengan berdasar 
pada daya nalar tradisional dalam kerangka merumuskan pemahaman 
mereka mengenai peran dan fungsi Yang Kudus yang sungguh dekat 
dengan manusia dan masyarakat.   

 
121 Refleksi Pater Gregor Neonbasu SVD mengenai sifat khas Usi Neno pernah dimuat 
dalam Jurnal Litbangda NTT, artikel berjudul “Pandangan Tentang Yang Ilahi (Dalam 
Perspektif Orang Biboki, Timor Barat), 2007: 39-54 
122 Neonbasu, Ibid.  
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Agama dan ModernisasiAgama dan ModernisasiAgama dan ModernisasiAgama dan Modernisasi    

Bahasan dalam uraian ini mengartikan modernisasi dalam 
kaitannya dengan dinamika pembangunan yang dihadapi manusia dan 
masyarakat setiap hari. Dalam tata dunia modern, secara empiris, Yang 
Kudus sering terungkap dalam sastera, filsafat, sejarah, tradisi, politik, 
seni, psikologi, antropologi, sosiologi serta multi-ilmu lain. Pada 
perspektif tertentu, tempat-tempat suci sesuai adat kebiasaan adalah 
rumah adat, sumber air, batu besar, gunung, danau besar, tempat yang 
aneh dan ajaib, pohon besar, hutan angker, batu keramat, istana buaya 
dan gua-gua alam. Namun sesuai dengan agama resmi yang diakui 
bangsa dan negara, maka manusia dan masyarakat di tempat penelitian 
telah mengakui Kristen (Katolik dan Protestan), sehingga telah 
memiliki tempat ibadat juga. Dengan demikian untuk mengungkap 
adanya bukti bahwa mereka beragama, biasanya mereka berdoa dan 
pergi mengikuti ibadat di rumah ibadat sesuai agama dan kepercayaan 
masing-masing. 

 Sementara itu agama asli juga tetap dijalankan sesuai daya nalar 
tradisional seperti telah dijelaskan sebelumnya. Di tengah kemajuan 
perubahan dan perkembangan, agama asli berkembang dengan subur 
seirama dengan praktek agama menurut tuntutan resmi. Jadi umumnya 
manusia dan masyarakat masih mengunjungi tempat-tempat di mana 
mereka percaya bahwa leluhur dan Yang Kudus dapat dijumpai di sana. 
Hal ini terlebih dengan alasan untuk menjaring relasi dengan para 
leluhur, sehingga mereka rajin sekali mengunjungi tempat-tempat 
tersebut. Biasanya setelah mengikuti ibadat resmi sesuai tuntutan 
agama resmi tertentu, mereka bersama-sama tanpa memandang 
perbedaan agama lagi, mereka hanyalah memandang kesatuan dan 
ikatan suku, lalu pergi menuju tempat-tempat tersebut. Terlihat di sini 
bahwa secara sosio-religi, maka tempat-tempat tersebut lebih menarik 
dibanding dengan tempat ibadat agama resmi. 

 Pertanyaan kita, mengapa mereka rajin sekali mengunjungi 
tempat-tempat tersebut? Secara empiris mereka menyebut, pertama, di 
sini tempat berdiam roh-roh leluhur bersama roh-roh halus yang baik 
dan yang jahat. Kedua, pada tempat-tempat tersebut, selalu dapat 
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tercipta suasana penuh syahdu, sehingga manusia dapat membangun 
relasi dengan leluhur dan Yang Kudus. Ketiga, alasan yang sangat 
menarik, di tempat-tempat tersebut manusia dan masyarakat dapat 
menjumpai jati dirinya dengan mudah. Keempat, pada kesempatan 
yang sama pula manusia dapat merenungkan inti hidupnya sendiri dan 
makna kebersamaan dalam lingkungan hidup yang harmonis. Kelima, 
dengan cara demikian, manusia dapat bersikap secara lebih benar, 
bahkan terpuji dan terpandang.123  

 Walau tidak ditetapkan secara formal, namun nampaknya 
manusia dan masyarakat memiliki ketetapan waktu yang selalu diingat 
setiap tahun, agar tempat-tempat tersebut harus dikunjungi semua 
warga suku. Jika ada yang lupa, maka ada petugas suku yang 
mengingatkan semua warga suku. Sementara itu, untuk menjalankan 
kewajiban ibadat agama formal, maka ada petugas resmi dari pihak 
Gereja (baik Katolik maupun Protestan) yang selalu mengumumkan 
kewajiban untuk menjalankan berbagai kegiatan berkenaan dengan 
agama tertentu. Umumnya dalam siklus kehidupan manusia per tahun, 
setiap suku memiliki waktu-waktu istimewa untuk membangun relasi 
dan komunikasi dengan leluhur dan Yang Kudus. Sementara itu 
keluarga-keluarga melakukan kewajiban agama asli di rumah tangga 
masing-masing secara bersama dalam kesatuan anggota rumah tangga.  

 Pada zaman modern, seiring dengan berbagai perubahan dan 
perkembangan, kunjungan ke tempat-tempat dijalankannya agama asli 
tetap berlaku. Bahkan, lazim terjadi bahwa seusai menjalankan 
kegiatan agama resmi, warga masyarakat berlomba-lomba 
mengunjungi tempat-tempat tersebut di atas dengan lima alasan seperti 
telah disebutkan. Apa yang pernah diteliti oleh Schulte Nordholt pada 
abad lalu (1971) di Pulau Timor bagian barat, ternyata masih 
dijalankan hingga kini. Terlebih berkenaan dengan dilaksanakannya 
kewajiban agama asli, antara lain warga masyarakat lokal mengunjungi 
tempat-tempat khusus, seperti telah disebutkan di atas. Keterikatan 
yang sangat dekat dengan leluhur dan Yang Kudus dalam daya nalar 
tradisional, memang terasa sangat kuat memengaruhi mindset manusia 

 
123 Bdk. Neonbasu SVD, Op. Cit. Ibid. 
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dan masyarakat dalam kehidupan mereka setiap hari.124 Pada sisi 
tertentu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan 
masyarakat kini, selalu diawali dan diakhiri dengan mengunjungi 
tempat-tempat tersebut secara berkala. Hal yang paling sederhana 
dilakukan di sana, jika tidak membawa hewan untuk menyembelihnya 
di sana, maka cukup meletakkan sirih dan pinang lalu disertai dengan 
melantunkan beberapa patah kata berisi doa, permohonan, nazar dan 
ujaran bermakna tertentu.125    

 Perubahan dan perkembangan yang dialami manusia dan 
masyarakat memang tidak saja harus kehidupan dari daya nalar 
tradisional, melainkan juga berbagai pengaruh baru dari luar. Hal 
seperti ini terkadang memunculkan berbagai ketegangan budaya, 
terlebih antara kekuatan tekhnologi dan otorita tradisi, yang memang 
pada gilirannya membuat manusia dan masyarakat bisa terjerat pada 
tegangan yang sangat dasyat antar berbagai matra kehidupan manusia 
dan masyarakat. Jika dikaji dengan agak cermat, maka nampaknya 
warga masyarakat berada pada tegangan kecemasan di antara 
mematuhi kewajiban mengikuti dan meneruskan tradisipada satu pihak 
dan pada pihak lain mengikuti desakan modernisme yakni pola dan 
bentuk hidup masa kini yang tidak terpasung pada warisan leluhur. 
Bahaya yang dapat timbul adalah tergesernya paham dan nilai-nilai 
tradisional, walau secara bathiniah pola-pola itu masih diakui dalam 
struktur masyarakat setiap hari.  

Selain itu manusia dan masyarakat dalam tingkat mana saja 
selalu dipengaruhi oleh ekologi dan ekosistem. Mereka memiliki 
kearifan ekologisyang secara artifisial dapat disebut sebagai pandangan 
hidup manusia dan masyarakat.Masyarakat selalu cenderung untuk 
melakukan hal-hal pragmatis oleh karena pandangan modern 
terlampau mendominasi hampir segala aspek kehidupan manusia. 
Kendati pengertian yang mendalam tentang pandangan hidup tidak 
cuma sebatas tanggapan dan perspektif mereka terhadap hal-hal 
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modern, melainkan juga pelbagai tradisi dan budaya. Masyarakat desa 
tidak memiliki pengetahuan mengenai ekologi secara ilmiah dan 
sistematis, namun dalam tataran insting atau pembawaan species, 
mereka sesungguhnya memiliki suatu paket budaya yang dapat 
dipertanggungjawabkan mengenai ekologi.  

Sikap dan watak masyarakat di daerah penelitian dapat 
dipengaruhi secara simultan dari berbagai arus kehidupan di atas, 
setidak-tidaknya antara yang tradisional dan yang modern. Pandangan 
hidup mereka secara umum dipengaruhi oleh pola dan sistem yang 
telah lama dimiliki ketika mereka berusaha untuk memahami arti 
kedekatandengan Yang Kudus, sesama, diri sendiri, alam, flora dan 
fauna di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka mengidentifikasi 
kehidupan masa kini dengan kehidupan para leluhur di waktu-waktu 
silam dengan menggunakan kedekatannya pada dinding ekologi dalam 
berbagai jalinan ekosistem yang terbuka. Sering mereka kurang 
bersikap kritis terhadap nilai-nilai tradisi yang diwariskan dari generasi 
ke generasi. Pada tataran tertentu, dapat dikatakan bahwa mereka 
hidup tidak sesuai dengan yang ada pada mereka, melainkan mengikuti 
pola yang telah diwariskan dalam masyarakat secara keseluruhan.  

 Di tengah kehidupan modern, kiranya ada upaya untuk lebih 
memperhatikan 'spiritual capital'mengenai dinamika pembangunan 
yang benar, dan dalam hal ini usaha yang konsisten mengenai 
pengembangan kehidupan manusia dan masyarakat yang semakin 
bermartabat, dan lebih konstruktif. Hidup manusia dan masyarakat 
selalu dirawat dalam menjalin relasi dengan Yang Kudus, agar tercipta 
selalu harmonisasi, yang itulah puncak cita-cita hidup manusia, baik di 
sini, maupun nanti.   

 

 

 

     


