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BAB II 

TEORI PENGHORMATAN BAGI PARA LELUHUR 

 

Apabila kita mencermati fenomena penghormatan terhadap para leluhur di 

berbagai daerah di tanah air, terlihat bahwa praktik-praktik penghormatan tersebut 

selalu meninggalkan sebuah model keberimanan yang kokoh dalam kehidupan manusia, 

model keberimanan tersebut selalu terbawa dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan yang dijaga dan dilestarikan oleh 

masyarakat penganutnya. Dalam pemahaman seperti inilah maka praktik penghormatan 

kepada para leluhur juga dapat dilihat dengan jelas sebagai wujud dari model 

keberimanan yang dibawa oleh manusia dari generasi sebelumnya. Menurut Jebadu 

(2009) Ada dua kebenaran yang menjadi dasar pelaksanaan praktik penghormatan 

kepada para leluhur yakni:  Pertama, adanya keyakinan akan kehidupan sesudah 

kematian badan.  Kedua, adanya kepercayaan mengenai eksistensi Allah sebagai sumber 

tunggal dari segala yang hidup, baik kehidupan sementara manusia dimuka bumi 

maupun kehidupan yang kekal sesudah kematian badan.
1
 Dimana menunjukan bahwa 

praktik keagamaan yang berpusat pada penghormatan, cinta dan kenangan akan para 

leluhur sesungguhnya sudah berumur setua dengan iman manusia akan keberlangsungan 

hidup sesudah kematian badan dan iman akan Allah sebagai penjamin tunggal dari 

kehidupan abadi manusia sesudah kematian. 

 Memperhatikan apa yang dikemukan diatas, menjadi jelas bahwa tema disekitar 

penghormatan kepada leluhur, bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan 

manusia, melainkan merupakan suatu realitas kehidupan manusia yang ada dan terus di 

                                                           
1
 Alex Jebadu, “Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Para Leluhur”, (Maumere :Penerbit 

Ledalero, 2009), P.09 
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praktikan, dijaga dan dilestarikan oleh umat manusia. Karena itu guna memahami tema 

ini dengan jelas, baiklah kita melihat beberapa tokoh penting yang pernah membahas 

tema mengenai Ancestor Worship atau penyembahan leluhur: 

Spencer dalam karyanya yang berjudul Principles of Sociology (London, Vol. I 

1876, Vol. II 1882, Vol. III 1896) memperkenalkan sebuah faktor sosiologis yang 

penting dalam teorinya tentang agama, yaitu leluhur. Menurutnya praktik penghormatan 

kepada para leluhur dapat dipamami dalam beberapa hal yakni: Pertama; Setelah 

memperhatikan keseluruhan populasi umat manusia yang terdiri dari pelbagai macam 

suku, masyarakat dan bangsa, kita menemukan bahwa hampir semua manusia 

mempunyai iman yang kuat akan kebangkitan dari “Aku” yang lain (the other ‟I‟) dari 

seorang manusia setelah kematiannya. Kedua; Di dalam orang-orang ini, kita 

menemukan bahwa hampir semua masyarakat manusia percaya akan “Aku” yang lain 

dari seorang yang telah mati dan yakin bahwa ia – “Aku” yang lain itu – hidup terus 

untuk sebuah jangka waktu yang lama sesudah kematian. Ketiga; Sekelompok orang di 

pelbagai masyarakat juga melaksanakan ritus-ritus perdamaian tertentu yang dibuat 

bukan hanya pada saat penguburan orang mati tetapi juga pada waktu-waktu tertentu 

sesudah penguburan.  Keempat; Selain itu, ada sekelompok orang berperadaban 

modern yang telah memiliki kultus kepada para leluhur dalam bentuk-bentuk yang 

sudah maju. Kelima; Kita juga menjumpai sebuah kategori orang yang menghormati 

leluhur yang penting secara lebih istimewa daripada yang mereka lakukan terhadap 

leluhur yang kurang penting. Keenam; Akhirnya, ada sekelompok orang yang 

menghormati leluhur sebagai pengantara mereka.
2
  Karena itu berbagai ritus diadakan 

                                                           
2
  Guglielmo Schmidt SVD, yang dikutip oleh Alex Jebadu, dalam buku “Bukan Berhala! 

Penghormatan Kepada Para Leluhur”, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), P. 10-12 
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dalam rangka membangun hubungan antara manusia yang masih hidup dengan leluhur 

dan dengan Wujut Tertinggi atau Allah. Ritus bakar lilin di makam adalah bentuk 

pengungkapan rasa hormat terhadap para leluhur  yang telah meninggal dunia, namun 

dipahami bahwa walaupun “mereka” ada dalam suasana dan tempat yang terpisah 

namun tetap dalam hubungan yang saling memperhatikan. 

Dalam uraian selanjutnya Spencer mengatakan bahwa agama-agama pada 

mulanya berasal dari kultus penghormatan kepada para leluhur, karena itu tidak ada 

praktik penghormatan kepada para leluhur kalau orang tidak percaya akan eksistensi 

jiwa manusia dan bahwa jiwa manusia hidup terus sesudah kematian badan. 

Kepercayaan manusia akan Allah berasal dari kesadaran purba manusia akan 

kontinuitas kehidupan sesudah kematian yang diyakini ditopang oleh Wujut Tertinggi 

atau Allah - yang adalah pencipta dan pemilik dari segala sesuatu termasuk hidup kekal 

sesudah kematian. Karena itu agama menurut Spencer, diciptakan oleh manusia untuk 

memenuhi kerinduannya hingga kekekalan hidup sampai abadi.  Pemikiran tersebut 

didasarkan atas sintesis berikut: “Demikianlah kami menemukan bahwa di dalam 

eksistensi dari makhluk-makhluk adikodrati semacam ini, yaitu para leluhur, seperti 

juga di dalam eksistensi makhluk-makhluk adikodrati dari agama lain–tampaknya selalu 

ada ruang dimana pribadi manusia menyembunyikan dirinya, karena itu segala sesuatu 

yang melebihi dari hal-hal biasa dibayangkan sebagai sesuatu yang adikodrati atau ilahi.  

Dengan demikian seorang manusia dapat melampaui laki-laki dan perempuan yang lain. 

Orang penting ini bisa merupakan seorang leluhur dahulu kala yang lestari dalam 

ingatan dari orang-orang yang masih hidup karena itu leluhur tersebut diyakini sebagai 

pendiri suku. Ia bisa juga seorang penyembuh yang hebat atau penemu sesuatu yang 

baru. Tetapi ia bisa juga seorang pribadi yang tidak harus berhubungan darah dengan 
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suku itu. Ia misalnya, bisa seorang asing yang terhormat, seorang ahli seni, seorang 

ilmuwan atau seorang wakil dari sebuah ras yang lebih tinggi yang telah menurunkan 

kekuasaannya melalui sebuah penaklukan. Bilamana dalam asal-usulnya, leluhur ini 

adalah salah satu dari tokoh-tokoh penting ini, dan jika selama hidupnya ia didekati 

dengan penuh “ketaatan seorang anak” maka perasaan hormat ini biasanya akan 

semakin meningkat setelah kematian dan usaha untuk menjalin relasi baik dan damai 

dengan roh-roh mereka akan mendapat perhatian lebih banyak dibandingkan perhatian 

yang diberikan kepada para leluhur biasa lainnya yang kurang penting. Spencer 

mengatakan bahwa tidak ada kekecualian untuk kebijakan ini. Dengan mengunakan 

ungkapan “penghormatan kepada para leluhur” dalam arti luas, yang didalanmya semua 

bentuk penghormatan kepada para leluhur dimengerti, entah mereka mempunyai 

hubungan darah atau tidak, kita dapat menyimpulkan dan menegaskan bahwa 

penghormatan kepada para leluhur merupakan akar dari semua agama”.
3
 

Berdasarkan pemahaman diatas menjadi jelas bahwa penelitian Spencer 

mengenai penghormatan kepada para leluhur bertujuan untuk membuktikan 

penyederhanaan agama yakni bahwa setiap agama besar modern merupakan hasil dari 

sebuah proses panjang dari evolusi kerinduan manusia akan imortalitas (keabadian, 

kekekalan, ketidakmatian dari hidup). Semua pemahaman diatas mengantar kita pada 

pemahaman bahwa agama berkembang dari bentuk-bentuk sederhana seperti 

penghormatan kepada para leluhur menuju kepada bentuk yang lebih kompleks dan 

heterogen. Berdasarkan pemahaman diatas terlihat bahwa penghormatan kepada para 

leluhur hanya merupakan bentuk-bentuk mula dari agama-agama besar modern, maka 

kultus-kultus penghormatan kepada para leluhur seharusnya sudah punah dengan 

                                                           
3
 Ibid, P.13-14 
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sendirinya ketika mereka berkembang menjadi bentuk-bentuk yang modern dan 

kompleks. Dengan bahasa yang lain orang semestinya sudah meninggalkan agama-

agama tradisional pada saat mereka menjumpai dan memeluk agama yang lebih 

modern, akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa walaupun agama-agama modern 

berkembang dengan pesat namun tidak dapat menggantikan praktik-praktik agama-

agama tradisional.  

Berdasarkan uraian diatas, Spencer berpendapat bahwa penerapan teori evolusi 

tidak hanya terbatas pada organisme-organisme biologis tapi juga bisa diterapkan dalam 

ilmu filsafat, psikologi dan ilmu tentang masyarakat atau sosiologi.
4
  Disamping itu 

penghormatan kepada para leluhur yang sudah dipraktikkan secara luas sejak zaman 

purbakala juga didasarkan pada iman bahwa hidup manusia tidak lenyap begitu saja 

setelah kematian fisiknya. Sejak purbakala, manusia percaya bahwa jiwa-jiwa manusia 

tetap hidup terus sesudah kematian badan dan “mereka” mempunyai kepedulian 

terhadap kehidupan dari anggota keluarganya yang masih hidup. Sejalan dengan 

pemahaman diatas, masyarakat Toraja di Sulawesi Tengah, juga memahami bahwa bila 

nyawa seseorang telah putus, kenyataan tersebut “belum” dianggap sebagai sebuah 

kematian (to makula). Dalam Aluk Todolo dipercaya bahwa jiwa dari mendiang masih 

tetap ada disekitar jenazah dan rumah dimana jenazah disemayamkan, bahkan sampai 

pada proses upacara pemakaman selesaipun dipercaya jiwa masih tetap berada disekitar 

rumah mendiang.
5
 Berdasarkan uraian dari pikiran Spencer diatas, nampaknya sejalan 

dengan pengalaman konteks masyarakat suku Atoni di pulau Timor, dimana masyarakat 

percaya bahwa kematian secara biologis merupakan akhir dari sebuah kehidupan, 

                                                           
4
.William Sweet, “Herbert Spencer, The Internet Encyclopaedia of philosophy”, 

http//www.iep.utm.edu/s/spencer. htm, hal .1 Dalam tulisan nya Spencer mempelajari agama terutama 

sebagai gejala sosial atau sebagai bagian dari studi tentang masyarakat (sosiologi). 
5
  Adarias Kabanga‟, “Manusia Mati Seutuhnya”, (Yogyakarta:  Media Presindo, 2002), P. 22,34 
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namun demikian relasi atau hubungan antara si mati dengan keluarganya yang masih 

hidup tidak terputus. Termasuk relasi antara si mati dengan Allah (bandingkan cerita 

orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil Lukas 16:19-31). Menurut Nuban 

Timo,cara terbaik untuk memelihara relasi dengan leluhur yang sudah meninggal tanpa 

jatuh kedalam penyembahan arwah adalah dengan menempatkan pemahaman tersebut 

dalam iman kepada Allah dalam Yesus Kristus.
6
 Selanjutnya Nuban Timo menguraikan 

bahwa melarang penyembahan kepada leluhur adalah tindakan yang tepat. Itu adalah 

dosa, pelanggaran terhadap dasa titah. Tetapi penghormatan kepada para leluhur adalah 

perlu. Allah memerintahkan kepada kita untuk hal itu dalam firman kelima dasa titah 

sejauh penghormatan itu tidak melebihi atau menggantikan penyembahan kita kepada 

Allah, hal mana dalam bahasanya Verkuyl adalah „persinahan rohani‟.
7
 

Seperti halnya yang dikatakan oleh Spencer, Edward Burnett Taylor kemudian 

mengusulkan definisinya sendiri yakni agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang 

spiritual, karena baginya definisi ini  dapat diterima dan memiliki kelebihan tersendiri, 

karena sederhana, gamblang dan memiliki cakupan yang luas. Walaupun kita dapat 

menemukan kemiripan-kemiripan lain dalam setiap agama, namun satu-satunya 

kerakteristik yang dimiliki setiap agama, besar maupun kecil, agama purba atau agama 

modern, adalah keyakinan terhadap roh-roh yang berpikir, berperilaku dan berperasaan 

seperti manusia.  Esensi setiap agama, seperti juga mitologi, adalah animisme (bahasa 

latin; anima yang berarti roh) yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan 

memiliki kekuatan yang ada di balik sesuatu. Animisme adalah bentuk pemikiran paling 

tua yang dapat ditemukan dalam setiap sejarah umat manusia. Jadi, menurut Taylor, jika 

                                                           
6
 Ebenhaeizer Nuban Timo, “Manusia Dalam Perjalanan Menjumpai Allah Yang Kudus” 

(Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), P.147-148. 
7
 J.Verkuyl, “Etika Kristen Kapita Selekta”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1961), P. 28 
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kita ingin menjelaskan agama, pertanyaan pertama yang mesti kita jawab adalah; 

bagaimana dan mengapa awal mulanya manusia mulai mempercayai keberadaan 

sesuatu sebagai sebuah roh?  Lebih lanjut pemikiran E.B Taylor didasarkan pada 

penemuan-penemuan bahwa masyarakat primitif menyakini akan eksistensi jiwa 

manusia setelah kematian badan dan menjadi roh yang tidak akan mengalami kematian 

lagi. Karena itu “mereka” masih bisa mempengaruhi hidup manusia di dalam dunia 

materiil dan bisa membangun kontak atau hubungan dengan anggota keluarganya yang 

masih hidup di dunia. Mereka bisa menunjukan rasa senang dan tidak senang terhadap 

perbuatan-perbuatan manusia yang masih hidup di dunia. Kepercayaan seperti ini, 

dalam kenyataanya, masih dipraktikan secara luas oleh masyarakat di berbagai tempat 

dalam bentuk kultus penghormatan kepada para leluhur. Nuban Timo, menulis dua 

kisah pengalaman pribadinya mengenai penghormatan kepada leluhur atau mendiang 

yang telah meninggal.
8
  Dimana terlihat bahwa adanya keyakinan yang kuat akan 

mendiang yang sudah meninggal dapat menunjukan rasa senang dan tidak senang 

terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang masih hidup di dunia, hal ini menunjukan 

bahwa hubungan antara manusia tidak dapat berakhir karena kematian.Sejalan dengan 

pemahaman diatas kematian juga terkadang dipahami sebagai suatu peralihan dari 

kehidupan yang fana di dunia kepada suatu dunia kehidupan yang lebih baik, makmur 

dan damai sejahtera. Alam kehidupan itu oleh masyarakat Sumba di Nusa Tenggara 

Timur disebut paraingu marapu (negeri leluhur).
9
 Dalam pemahaman  seperti inilah 

dapat dipahami bahwa masih adanya hubungan antara manusia dengan leluhur atau 

mendiang, tetapi hubungan tersebut dalam pemahaman orang percaya haruslah dibalut 

                                                           
8
 Ebenhaeizer Nuban Timo, “Manusia Dalam Perjalanan Menjumpai Allah Yang Kudus” 

(Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), P. 109-114. 
9
  F.D Wellem, “Injil & Marapu, Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan 

Masyarakat Sumba pada periode 1876-1990”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), P.79 
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dalam iman kepada Yesus Kristus, yang disembah sebagai Tuhan dan Juruselamat 

manusia yang telah menjanjikan pertemuan kembali yang akan terjadi dalam  “Rumah 

Bapa” Kota Allah Yang Kudus (Ibrani 13:14).  

Dari praktik penghormatan kepada leluhur sungguh mengandaikan eksistensi 

jiwa-jiwa manusia dan kesanggupan mereka untuk meneruskan eksistensi mereka 

setelah kematian badaniah. Dalam bagian selanjutnya E.B Taylor, mengatakan bahwa 

praktik penghormatan kepada para leluhur bukan merupakan sebuah bentuk primitive 

dari agama, dan bahwa praktik penghormatan kepada para leluhur yang masih dijumpai 

dalam dunia modern dewasa ini bukan merupakan budaya atau agama primitive yang 

gagal mencapai sebuah perkembangan yang lebih tinggi. Kultus penghormatan kepada 

para leluhur, sebaliknya tidak pernah merupakan sebuah agama dalam dirinya, 

melainkan sebuah bagian integral dari sebuah agama besar yang universal. Dengan 

demikian, kesalehan keagamaan tradisional yang berpusat pada penghormatan kepada 

para leluhur masih memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat yang pada 

saat yang sama bisa memeluk agama-agama besar lain seperti Kekristenan, Islam, 

Hindhu, Budha atau Konfusianisme. Karena itu, praktik penghormatan kepada para 

leluhur tetap berjalan terus termasuk di dalam masyarakat modern yang ditandai dengan 

adanya teknologi canggih dan ilmu pengetahuan yang maju. Oleh karena kesalehan ini 

masih tetap dipraktikan dan tetap merupakan bagian dari ekspresi keagamaan 

masyarakat modern dewasa ini, maka ia tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah tanda 

keterbelakangan. Sebaliknya ia merupakan bagian integral dari agama manusia pada 

setiap zaman yang selalu mengahadapi peristiwa kematian badaniah, tetapi yang 

percaya akan imortalitas jiwa. Jiwa yang baka masih terus hidup di dunia seberang dan 

tetap sanggup mengadakan kontak dengan anggota keluarga yang masih hidup. 



20 

 

Menurut Taylor, ada tiga macam kepercayaan umum yang berkaitan dengan 

adanya jiwa sesudah kematian badan yang diambil dari paham animisme dalam tahap 

awalnya. Yang pertama adalah, kepercayaan bahwa jiwa melayang-layang diatas bumi 

dan mempunyai kepentingan dengan yang hidup, terkadang malah mengunjungi 

rumahnya dahulu. Kedua, kepercayaan pada metapsikosis dari jiwa kedalam makhluk-

makhluk lain, manusia, hewan dan tumbuhan. Ketiga, konsep mengenai tempat 

kediaman istimewa di dunia lain, seperti kepulauan di barat, dunia bawah tanah, 

gunung-gunung dan surga
10

. Jiwa-jiwa itu melanjutkan kehidupan yang mirip dengan 

kehidupan duniawi, yang mana „mereka‟ diganjar atau dihukum menurut perbuatan-

perbuatan mereka ketika mereka hidup di dalam dunia. Sebagaimana kultus 

penghormatan kepada para leluhur diatas, pada dasarnya juga mengandaikan iman akan 

Wujud Tertinggi atau Allah. Para leluhur dihormati oleh karena dipahami memiliki 

hubungan atau kedekatan dengan Allah. Mereka menjadi sahabat-sahabat Allah dan 

dapat memainkan peran sebagai utusan-Nya. Karena kedekatan hubungan mereka 

dengan Allah, maka orang yang sudah meninggal diyakini sanggup 

mengkomunikasikan kehendak Allah dan rahmat pertolongan-Nya bagi orang yang 

masih hidup di dunia.
11

 

Ahli antropologi Perancis, R. Hertz,
12

 mempelajari sebagian besar bahan-bahan 

etnografi yang didasarkan pada berbagai upacara kematian dari Indonesia. Dalam pada 

itu, Hertz memahami upacara kematian sebagai kegiatan yang diselenggarakan setelah 

kematian seseorang yang diatur oleh adat-istiadat yang berlangsung ditengah-tengah 

                                                           
10

 Mariasusai Dhavamony, “Fenomenologi Agama”, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), P.69 
11

Alex Jebadu, “Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Para Leluhur”, (Maumere: Penerbit 

Ledalero, 2009), P.53   
12

 Koentjaraningrat,“Sejarah Teori Antropologi I”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2007). 
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kehidupan sebuah komunitas. Dalam perkembangan selanjtnya Hertz dan sosiolog 

Perancis terkenal, Emile Durkheim, mentamatkan bahwa perilaku sebagian besar 

anggota masyarakat Indonesia banyak ditentukan oleh berbagai gagasan kolektif dalam 

masyarakat itu.
13

 Kematian dipahami sebagai proses perpindahan dari suatu kedudukan 

sosial dalam dunia yang fana ke suatu kedudukan sosial di alam arwah.
14

 

Antropolog Inggris, Victor Turner, mencurahkan banyak perhatiannya terhadap 

pentingnya ritual dalam masyarakat Ndembu dan Nyakyusa di Afrika bagian selatan. 

Dalam pemahaman Turner, ritual mengandung simbol yang bermakna. Ritual mewakili 

nilai-nilai yang paling menonjol dalam masyarakat. Dengan demikian, sikap serta 

tindak-tanduk manusia dapat diubah melalui pelaksanaan ritual. Dalam bagian 

selanjutnya Turner memahami simbol sebagai „expressive phenomena‟
15

, yang 

dimunculkan sebagai respon atas berbagai simbol yang terdapat dalam suatu komunitas, 

dimana simbol tersebut memiliki makna khusus bagi komunitas dalam kaitan dengan 

proses ritual yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan komunitas tersebut. 

Berkenaan dengan definisi ritual Turner, pernyataan ritual merupakan perwujudan 

kepercayaan pada para mahluk gaib. Dalam pengertian Turner, ritual serta simbol 

berasal dari perumpamaan.
16

 Deflem lebih lanjut mengemukakan bahwa Turner melihat 

ritual sebagai salah satu unsur dalam proses penyatuan masyarakat,
17

 yang mana 

didalamnya suatu komunitas yang majemuk dapat disatukan berdasarkan proses ritual 

yang terjadi. Menurut pendapat Geertz, ritual yang terdapat dalam upacara memperkuat 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Arti ungkapan itu adalah „kejadian yang bersifat menyatakan perasaan‟. Fernandez, J. & 

Turner, V. (1973).  Analysis of Ritual: Metaphoric Correspondences as the Elementary Forms. Science, 

New Series, Vol. 182, No. 4119, pp. 1366-1368. 
16

 Ibid. 
17

 32 „Rituals, (...) were treated by Turner as merely the “social glue” that holds Ndembu society 

together.‟ - Deflem, M. (1991). Ritual, Anti-Structure and Religion: A Discussion of Victor Turner‟s 

Processual Symbolic Analysis. Journal for the Scientific Study of Religion 30(1): 1-25. 
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kepercayaan masyarakat terhadap gambaran agama mereka serta kepercayaan terhadap 

alam baka yang akan dialami arwah sesudah diangkat ke surge.
18

 Gellner menunjukkan 

bahwa menurut kesimpulan Geertz, ritual mengandung pesan yang jelas. Berlawanan 

dengan pandangan Geertz, Bloch menguraikan bahwa pesan yang terdapat dalam ritual 

tidak pernah dapat dipahami dengan jelas.
19

 Manusia yang percaya pada agama 

cenderung berpendapat bahwa agama mewakili lebih dari sekedar penjelasan-penjelasan 

sederhana atas berbagai pertanyaan mereka, seperti bagaimana dunia ini ada hingga apa 

yang terjadi. 

Taylor lebih banyak membahas mengenai agama masyarakat „primitif‟ dengan 

alasan bahwa mereka merepresentasikan tahap awal evolusi budaya dan akar sejarah 

agama dari masyarakat „beradab‟. Taylor menyimpulkan bahwa sebenarnya semua 

agama memiliki kepercayaan akan hal-hal yang berbau spiritual. Agama 

„beradab‟cenderung lebih percaya pada dewa dan jiwa, agama „primitif‟ lebih fokus 

pada kepercayaan akan hantu dan arwah. Agama‟primitif‟lah yang dinamakannya 

sebagai animisme.
20

 Berdasarkan pemikiran Taylor, dapat dikatakan bahwa agama 

(„primitif‟ maupun „beradab‟) adalah suatu sistem kepercayaan dan perwujudannya 

melalui perilaku yang terkait dengan hubungan antara manusia dan hal-hal supernatural 

yang dianggap suci atau keramat.
21

 Permasalahannya, walaupun kata supernatural 

merujuk pada hal-hal yang „lebih dari natural‟ yang cenderung berkaitan dengan 

tingkatan kepercayaan dalam agama, tidak semua fenomena supernatural dapat 

digolongkan sebagai sesuatu yang bersifat keagamaan. Berdasarkan uraian sebelumnya 
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mengenai agama, maka dapat disimpulkan bahwa agama tidak terlepas dari dimensi-

dimensi kehidupan lainnya. Agama merupakan pengintegrasian sepenuhnya kedalam 

stuktur kepercayaan dan pelaksanaannya. Seperti kemegahan pelaksanaan ritual upacara 

kematian di berbagai daerah yang seolah-olah merupakan kebudayaan masyarakat 

walaupun sebenarnya berakar dari ajaran agama. 

Mengenai agama sebagai sistem budaya, bagi Clifford Geertz merupakan bagian 

dari sistem-sistem kebudayaan yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan budaya. 

Seperti yang dikatakannya, “A religion is a system of symbol which acts to establish 

powerful and long-lasting moods and motivations.”
22

 Menurutnya, kebudayaan adalah 

suatu sistem mengenai bermacam konsepsi yang diwariskan melalui simbol-simbol 

yang terkait dengan perilaku manusia terhadap hidupnya. Sementara agama 

menekankan adanya keteraturan tertentu yang ingin dicapai dalam kehidupan semesta 

alam. Dengan demikian, ajaran-ajaran agama yang dijalankan melalui simbol-simbol 

tertentu dapat diterima sebagai bagian dari macam-macam konsepsi yang ada dalam 

kebudayaan. Namun bukan berarti bahwa agama berada dalam cakupan makna budaya. 

Justru sebaliknya, seperti disebutkan Amos Rapoport, “Religion affects the form, plan, 

spatial arrangement, and orientation of the house”,
23

 bahwa agama harus dilihat 

sebagai pedoman bagi keteraturan hidup, termasuk di dalamnya mengenai kebudayaan 

manusia. 

Ritual dapat juga dikatakan mirip dengan penyajian sebuah cerita yang terdiri 

dari pelaku, kata-kata, tempat, dan berbagai pendukung jalan cerita. Sebuah cerita tak 

lain merupakan sebuah penerapan budaya yang menjadi pandangan hidup masyarakat.
24
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Ritual keagamaan secara umum juga terdiri dari beberapa pelaku (dukun, pendeta, 

kepala suku, dan sebagainya), kata-kata (mantra, doa, nyanyian, dan sebagainya), 

tempat (altar, lapangan khusus, dan sebagainya), dan berbagai pendukung jalan cerita 

(cahaya, patung, ataupun simbol keagamaan lain). Namun studi kasus ritual upacara 

kematian pada berbagai kelompok etnis tentunya lebih dari sebuah cerita. Tujuan 

utamanya bukan untuk menghibur orang-orang yang menyaksikan karena mereka juga 

sebenarnya berperan sebagai pelaku ritual. 

Dua unsur dasar dari terapan keagamaan yang juga saling terkait ialah ritual dan 

mitos. Pelaksanaan ritual sering didasarkan pada mitos yang berarti cerita atau 

legenda.
25

 Mitologi masyarakat terdiri atas cerita-cerita yang tak jarang mencerminkan 

pandangan dasar kehidupan masyarakat tersebut. Walaupun beberapa dari mereka dapat 

memaknakan „cerita-cerita rakyat‟ tersebut menjadi cerita filosofis ataupun teologi, 

pemaknaan secara umumnya tetap akan kembali pada kepercayaan dasar dari sistem 

keagamaan mereka.
26

  Kegiatan ritual pada suatu masyarakat dapat menyimbolkan 

kepercayaan dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat atau komunitas 

tersebut. 

Fungsi utama dari mitos dalam kebudayaan primitif ialah mengungkapkan, 

mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, 

menjamin efiesensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk 

menuntun manusia.
27

 Karena itu para antropolog menyimpulkan bahwa mitos dan 

agama sebagai suatu kesatuan tersusun yang memainkan peranan penting dalam hidup 

sosial. Mitos memang menyampaikan makna tertentu bagi manusia religius, di samping 
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menyediakan kesempatan bagi tindakan sosial dan keyakinan religius. Dalam 

pemahaman lain, mitos sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan kosmologi karena 

menceritrakan bagaimana segala sesuatu terjadi, di samping menerangkan mengapa hal 

yang dilakukan saat ini merupakan hal yang memang tepat untuk dilakukan. Turner 

mengungkapkan bahwa mitos merupakan sejarah suci. Karena itu, menceritrakan mitos 

berarti menyingkapkan sebuah misteri. Sejauh menceritrakan gesta (tindakan) para 

dewa dan para makhluk adikodrati, mitos menjadi misteri dan sejarah suci. Dunia 

disingkapkan di dalam mitos, dan oleh karena dia adalah mitos maka tidak dapatlah kita 

memasukinya.
28

 

Dalam struktur  kosmos masyarakat Atoni di Timor, dikenal tiga tingkatan 

yakni; Tingkat paling atas atau tertinggi disebut Neno Tunan (puncak langit) penguasa 

Neno Tunan adalah ilah yang tertinggi yang disebut Uis Neno (penguasa langit). 

Tingkatan kedua atau tengah adalah Pah Nitu (dunia arwah). Secara simbolik ia disebut 

fatu bian ma hau bian artinya di balik batu dan di balik pohon. Para leluhur yang 

mendiami dunia arwah ini diyakini memiliki kuasa yang lebih rendah dibanding 

penguasa langit, meskipun demikian mereka tetap memiliki pengaruh yang menentukan 

kehidupan manusia. Tingkatan ketiga atau rendah disebut Pah Pinan (alam/dunia 

bawah) tempat manusia dan segala makhluk hidup yang lain berada
29

. Penguasa Pah 

Pinan adalah ilah yang disebut Uis Pah (penguasa bumi). Manusia yang mendiami alam 

bawah hendaknya mampu untuk menjaga relasi secara horizontal dengan sesama 

makhluk alam bawah maupun secara vertikal dengan penguasa alam atas (neno tunan) 
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yang disebut Uis Neno dan penghuni dunia arwah yakni roh para leluhur (nitu). 

Manusia dalam pandangan suku Atoni, terdiri atas aof atau ta, uf (tubuh jasmani) dan 

smanaf (jiwa).  Penggabungan antara aof dan ta,uf itulah yang merupakan wujud 

manusia, sedangkan smanaf merupakan prinsip hidup manusia. Smanaf dibedakan atas 

sman kolo (jiwa burung) atau yang disebut juga sman ka‟li (jiwa bagian kiri) dan jiwa 

manusia atau jiwa leluhur sman atoni atau sman nitu. 

Dalam pemahaman seperti inilah dapat kita rumuskan bahwa hubungan antara 

Wujud Tertinggi atau Allah dan para leluhur dalam masyarakat suku Atoni di Timor, 

terjadi dalam sebuah hubungan parmanen yang tidak bisa diabaikan begitu saja, ini 

berarti bahwa ritus-ritus yang digelar dalam pemaknaan kepada para leluhur 

sesungguhnya merupakan cara untuk membangun atau menjaga hubungan yang baik 

antara manusia, leluhur dan Wujud Tertinggi atau Allah. Relasi yang terjaga baik antara 

manusia, leluhur dan Wujud Tertinggi atau Allah akan mendatangkan berkat sedangkan 

bilamana terlalaikan tanggung jawab untuk menunjukan penghormatan dan 

penghargaan akan menyebabkan kutuk atau bencana
30

. Disinilah makna terpenting atau 

manfaat dari upacara atau ritus bakar lilin yang digelar oleh masyarakat suku Atoni di 

Timor setiap tahun. Dengan demikian, para leluhur tidak disembah tetapi hanya 

dihormati dan dipuji dalam relasi mereka dengan Allah sebagai Wujud Tertinggi.  

Ritus-ritus keagaman terdiri dari tindakan-tindakan simbolis untuk 

mengungkapkan makna-makna religious. Kalau kepercayaan-kepercayaan religious 

merupakan ekspresi dari aspek kognitif dari agama (mengetahui dan percaya), makna 

ritus-ritus keagamaan merupakan perwujudan dari makna-makna keagamaan. Karena 
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itu kepercayaan dan ritus mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana ritus 

merupakan salah satu bentuk ungkapan dari kepercayaan-kepercayaan. Dalam 

pemahaman ini terlihat bahwa arti dan bentuk dari setiap ritus berbeda dalam setiap 

agama. 

Kepercayaan dan ritus-ritus merupakan simbol yang dapat mempersatukan 

setiap individu dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Dengan melakukan tindakan-

tindakan ritual tertentu, maka komunitas atau masyarakat secara bersama dapat 

mengingatkan kembali tentang makna kebersamaan yang mereka hayati dan 

memperkuat kesadaran akan kebersamaan itu. Dengan demikian mempunyai 

konsekuensi penting baik untuk kelompok maupun bagi setiap individu.  Sebuah 

tindakan disebut ritus keagamaan bukan karena tampilan atau bentuk dari tindakan itu, 

melainkan karena arti atau makna yang diberikan oleh kelompok agama bersangkutan. 

Misalnya, tindakan membakar lilin bagi umat Katolik, dan tindakan membakar lilin di 

gereja atau didepan sebuah patung merupakan sebuah perbuatan yang suci, tetapi 

tindakan menyalakan lilin pada kue ulang tahun tidak dipandang sebagai perbuatan 

yang suci.
31

 

Ritus-ritus keagamaan tidak cuma berhubungan dengan kepercayaan 

keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan pengalaman keagamaan. Simbol-simbol 

keagamaan yang diungkapkan didalam kepercayaan dan ritus-ritus sungguh-sungguh 

memiliki kekuatan yang dialami secara pribadi oleh para pemeluk agama tersebut. 
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 “… symbol is something that stands for something else…”
32

.  Dalam bahasa 

Indonesia diartikan bahwa simbol adalah sesuatu yang mewakili atau menjelaskan 

sesuatu.  Dalam pemahaman yang lain, simbol selalu dihubungkan dengan segala 

sesuatu yang mengandung arti tertentu yang dikenal dan dipahami oleh suatu kelompok 

masyarakat tertentu. Dengan kata lain, simbol selalu mewakili sesuatu yang 

disimbolkan. Simbol biasanya tidak mempunyai arti di dalam dirinya sendiri jikalau arti 

itu tidak diberikan oleh masyarakat yang mendukung simbol tersebut. Karena itu 

sesuatu yang dianggap sebagai simbol mempunyai makna karena diberikan oleh 

masyarakat di mana simbol itu hidup. Dengan demikian, simbol merupakan hasil 

konstruksi suatu masyarakat yang dengannya masyarakat ditolong untuk memahami 

segala sesuatu yang disimbolkan.  

Simbol merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan beragama, 

karena tanpa simbol hubungan dengan yang suci tidak dapat diwujudkan. Misalnya: 

bahasa, gerak-gerik, gesture tubuh, nyanyian-nyanyian, tari-tarian, upacara-upacara, dan 

lain-lain yang merupakan simbol yang nampak dalam hubungan dengan Yang Ilahi. 

Melalui simbol-simbol inilah manusia mengungkapkan relasinya dengan Wujud 

Tertinggi atau Allah, yang didalamnya dapat juga membangkitkan perasaan keterikatan 

dan kesatuan pada anggota-anggota dalam suatu komunitas agama yang sama. Memiliki 

simbol-simbol yang sama merupakan cara yang efektif untuk semakin memperkuat rasa 

persatuan di dalam kelompok pemeluk agama yang sama. Karena didalamnya, 

komunitas atau masyarakat dapat mengekspresikan diri dalam relasi dengan leluhur dan 

juga dengan Wujud Tertinggi atau Allah. 
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Van Gennep dalam Dhavamony (1995:176-177) beranggapan bahwa ritual-ritual 

yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam 

wilayah dan perpindahan menuju status baru, misalnya karena kehamilan dan kelahiran, 

pada waktu inisiasi, masa pertunangan dan perkawinan, dan dalam upacara-upacara 

pemakaman, juga dalam ritual-ritual dalam peralihan musim dan fase-fase bulan, masa-

masa tanam dan buah pertama serta panen, saat pentahbisan dan pelantikan, semuanya 

itu menyajikan tatanan yang sama, yakni adanya pemisahan dari keadaan yang lama 

atau situasi sebelumnya kepada suatu masa „marginal‟ dan akhirnya tahap „penyatuan‟ 

kepada kondisi yang baru atau penyatuan kembali dengan kondisi yang lama.
33

 

Selanjutnya Van Gennep, menjelaskan bahwa semua kebudayaan memiliki suatu 

kelompok ritual yang mana memperingati masa peralihan individu dari satu status social 

kepada status social yang lainnya. Dalam setiap ritual dikenal penerimaan dalam tiga 

tahap yakni: perpisahan, peralihan dan penggabungan. Pada tahap pemisahan, individu 

dipisahkan dari suatu tempat atau kelompok atau status; dalam tahap peralihan, ia 

disucikan dan menjadi subyek dari prosedur-prosedur perubahan; sedangkan pada masa 

atau tahap penggabungan ia secara resmi ditempatkan kepada suatu tempat, kelompok 

atau status yang baru. Tujuan pelaksanaan ritual itu biasanya untuk mencegah 

perubahan yang tidak diinginkan. Disamping itu ritual juga berfungsi sebagai kontrol 

sosial yang bermaksud mengontrol perilaku dan kesejahteraan individu demi dirinya 

sendiri sebagai individu ataupun individu bayangan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengontrol, secara konservatif, perilaku keadaan hati, perasaan dan nilai-nilai dalam 

kelompok demi komunitas secara keseluruhan. 
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Selanjutnya, ritus merupakan suatu kegiatan, biasanya dalam bidang keagamaan 

yang bersifat seremonial dan bertata. Ritus terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu: 

1. Ritus peralihan, umumnya mengubah status social seseorang, misalnya: 

pernikahan, pembabtisan, atau wisuda. 

2. Ritus peribadatan, di mana suatu komunitas berhimpun untuk beribadah 

bersama-sama, misalnya: umat Muslim shalat berjemaah di masjid, umat Yahudi 

beribadah di sinagoge dan umat Kristen menghadiri Misa di gereja. 

3. Ritus devosi pribadi, di mana seseorang melakukan ibadah pribadi, termasuk 

berdoa dan berziarah, misalnya umat muslim dan muslimah menunaikan ibadah 

haji.
34

 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, nampaknya praktik penghormatan 

kepada para leluhur bukan merupakan sebuah bentuk primitive dari agama-agama, dan 

bahwa praktik penghormatan kepada para leluhur yang masih kita jumpai dalam dunia 

modern saat ini bukan merupakan budaya agama primitive yang gagal mencapai sebuah 

perkembangan yang lebih tinggi. Kultus penghormatan kepada para leluhur, sebaliknya 

tidak pernah merupakan sebuah agama dalam dirinya, melainkan sebuah bagian integral 

dari sebuah agama besar yang universal. Dengan demikian, kesalehan keagamaan 

tradisional yang berpusat pada penghormatan kepada para leluhur masih memainkan 

peran yang penting di dalam kehidupan masyarakat yang pada saat yang sama bisa 

memeluk agama-agama besar lainnya seperti Kekristenan, Islam, Hindu, Budha dan 

Katolik. Karena itu, praktik penghormatan kepada para leluhur tetap berjalan terus 

termasuk di dalam masyarakat yang berperadaban modern yang ditandai dengan 
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teknologi canggih dan ilmu pengetahuan yang maju. Oleh karena kesalehan ini masih 

tetap dipraktikan dan tetap merupakan bagian dari ekspresi keagamaan masyarakat 

modern dewasa ini, maka ia tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah tanda 

keterbelakangan. Sebaliknya, ia merupakan bagian integral dari agama manusia pada 

setiap zaman yang selalu menghadapi peristiwa kematian badaniah, tetapi yang percaya 

akan imortalitas jiwa. Jiwa yang baka masih hidup terus di dunia seberang dan tetap 

sanggup mengadakan kontak dengan anggota keluarga yang masih hidup. Dengan 

demikian, para leluhur tidak disembah tetapi hanya dihormati dan dipuji dalam relasi 

mereka dengan Allah sebagai wujud tertinggi. Dengan kata lain tanpa Allah, para 

leluhur menjadi tidak berarti dan tak dapat dihormati. Karena tanpa Allah, mereka tidak 

berbeda dengan kerabat mereka yang masih hidup di dalam dunia.  

Dalam memberi isi kepada argumentasi diatas, maka baiklah kita melihat 

pengalaman hidup suku Atoni di Timor.  

Masyarakat suku Atoni di Timor, percaya bahwa semua penyakit dan musibah 

yang dialami oleh manusia tidak terjadi secara kebetulan. Selalu ada sebab akibat; 

penyebabnya biasanya tidak dicari secara medis, melainkan jawabannya selalu dilihat 

dalam hubungan dengan rusaknya relasi antara manusia dengan sesama, dengan alam 

dan dengan Wujud Tertinggi atau Allah.
35

  Penyebab sakit (keti‟ atau uab lasi) 

berhubungan dengan beberapa alasan. Pertama, kelalaian dalam memberikan 

penghargaan atau penghormatan terhadap arwah para leluhur tertentu. Sebagaimana 

telah dijelaskan di atas penghormatan terhadap para leluhur merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari sistem kepercayaan agama suku masyarakat Atoni di Timor. Relasi 
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yang terjaga baik dengan arwah leluhur akan mendatangkan berkat, sedangkan 

terlalaikannya tanggung jawab untuk menunjukan penghormatan dan penghargaan akan 

menyebabkan kutuk atau bencana. Kedua, penyakit atau musibah dapat pula 

disebabkan oleh kesalahan yang dibuat secara sengaja terhadap alam. Sebagaimana 

langit (neno tunan) memiliki penguasanya yang disebut Uis Neno, maka alam pun ada 

penguasanya yang disebut Uis Pah. Uis Neno penguasa langit digambarkan sebagai 

kekuatan maskulin yang transenden sifatnya. Sedangkan Uis Pah penguasa bumi 

bersifat feminism. Ia adalah seorang ibu, pemberi nafkah atau kehidupan. Masyarakat 

Atoni di Timor percaya bahwa penguasa bumi dapat menjadi marah jika manusia 

melakukan kelancangan terhadap alam dengan cara merusak alam, semisalnya 

menebang pohon untuk membuka kebun baru tanpa ritual yang pantas, hal ini akan 

mendatangkan penyakit atau musibah oleh kemarahan penguasa alam yang disebut 

pahan heke (ditangkap alam). Gejala lain sebagai akibat dari kurangnya penghormatan 

kepada para leluhur bisa dilihat dari berbagai pergumulan dan persoalan yang dialami 

dalam kehidupan rumah tangga–atas semuanya itu maka masyarakat Atoni di Timor 

selalu berusaha mencari penyebab (Naketi‟atau Uab Lasi) atas semua persoalan yang 

sementara dihadapi.  

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat kami simpulkan bahwa praktik 

penghormatan kepada para leluhur disebabkan karena adanya keyakinan akan 

kehidupan sesudah kematian badan dan adanya kepercayaan mengenai eksistensi Allah 

yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, menurut Spencer; 

berbagai bentuk penghormatan atau kultus bagi para lelulur akan tetap lestari dalam 

kehidupan manusia dan karena itulah disebut akar dari semua agama di bumi. Agama, 

menurut E.B Tylor; merupakan keyakinan terhadap roh-roh yang dipahami sama seperti 



33 

 

manusia atau yang selalu dikenal dengan konsep animisme. Animisme adalah bentuk 

pemikiran paling tua yang dapat ditemukan dalam setiap sejarah umat manusia. 

Masyarakat primitif menyakini akan eksistensi jiwa manusia setelah kematian badan 

dan menjadi roh yang tidak akan mengalami kematian lagi. Karena itu “mereka” masih 

bisa mempengaruhi hidup manusia di dalam dunia materiil dan bisa membangun kontak 

atau hubungan dengan anggota keluarganya yang masih hidup di dunia. Relasi yang 

terjaga baik antara manusia, leluhur dan Wujud Tertinggi atau Allah akan 

mendatangkan berkat sedangkan bilamana terlalaikan tanggung jawab untuk 

menunjukan penghormatan dan penghargaan akan menyebabkan kutuk atau bencana. 

Ritus-ritus keagaman dilakukan dengan tujuan mengungkapkan berbagai makna 

religious melalui simbol-sombol yang dipahami dalam suatu komunitas. Ritus diadakan 

dalam rangka membangun hubungan antara manusia yang masih hidup dengan leluhur 

dan juga dengan Wujut Tertinggi atau Allah dengan tujuan untuk mencegah perubahan 

yang tidak diinginkan. 

 

 

 

 


