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BAB III 

TRADISI BAKAR LILIN DI MAKAM BAGI MASYARAKAT SUKU ATONI  

DI KEFAMENANU 

 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang tradisi bakar lilin di makam bagi 

masyarakat kota Kefamenanu. Yang dimaksud dengan Kota Kefamenanu adalah 

ibukota dari Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 

karena itu penulisan Kota Kefamanu sesungguhnya merujuk pada ibukota Kabupaten 

Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini dilakukan dalam sembilan Kelurahan di 

Kecamatan Kota Kefamenanu (seperti yang kami sampaikan dalam Bab Pertama, 

namun untuk menjadi jelas maka penulis perlu memberikan gambaran secara rinci 

mengenai Kabupaten Timor Tengah Utara secara keseluruhan.  Karena luasnya wilayah 

penelitian di Kecamatan Kota Kefamenanu, (Sembilan Kelurahan) maka penulis 

mengambil sampel atau informan secara acak di beberapa kelurahan yang ada di 

Kecamatan Kota Kefamenanu dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan dan 

kemampuan informan dalam memberikan atau mengkomunikasikan data-data 

penunjang yang bermanfaat bagi penelitian.  

A. Wilayah Administratif 

Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten dari 20 Kabupaten/Kota di 

NTT yang secara geografis terletak antara 124o04‟221” – 124o46‟01” Bujur Timur dan 

9o2‟481” – 9o37‟361” Lintang Selatan.  Secara administratif, batas wilayah Kabupaten 

TTU adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 
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  Kabupaten Kupang 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu dan district enclave Oekusi – RDTL 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Luas wilayah Kabupaten TTU adalah 3.619,7 km2 yang terdiri dari luas daratan 

2.669,70 km2 dan luas perairan 950 km2. Secara administrasi wilayah pemerintahan 

Kabupaten TTU terdiri atas 9 kecamatan dan 163 desa/kelurahan.  

B. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 

1. Topografi 

Wilayah Kabupaten TTU memiliki topografi yang bervariasi dari datar sampai 

bergunung-gunung. Ketinggian tempat bervariasi antara 100 hingga 1.000 meter di atas 

permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah (±60%) berada pada ketinggian 100-500 

meter dpl dan 30% wilayah menyebar pada ketinggian 501–1.000 meter dpl; sedangkan 

10% wilayah berada pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl. Kemiringan lahan 

bervariasi dari datar sampai terjal (> 40%). Kurang lebih 70% wilayah Kabupaten TTU 

berada pada kemiringan < 40 % sedangkan sisanya sebesar 30% wilayah berada pada 

kemiringan > 40%. 

2. Iklim 

Iklim wilayah Kabupaten TTU secara umum digolongkan ke dalam iklim tipe 

semi–arid dengan total curah hujan rata-rata 1.500 mm/tahun. Adapun musim hujan 

berlangsung selama 4 bulan yakni pada bulan Desember–Maret sedangkan musim 

kemarau berlangsung selama 8 bulan dari bulan April–November. Musim kemarau yang 

panjang menyebabkan masyarakat kekurangan air pada musim tersebut, meskipun pada 
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musim hujan terjadi kelimpahan air. Oleh karena itu, diperlukan manajemen air yang 

tepat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan air sepanjang tahun meskipun 

dengan iklim yang demikian. Musim kemarau yang panjang tersebut berdampak pada 

suhu udara harian rata-rata di Kabupaten TTU yakni rata-rata 27,6o C. Suhu udara yang 

panas merupakan suatu potensi untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga 

surya. 

3. Jenis Tanah 

Berdasarkan data lembaga penelitian tanah (LPT) Bogor (RPJMD Kab.TTU, 

2005), memperlihatkan bahwa jenis tanah di Kabupaten TTU terdiri atas tanah litosol 

yang berada pada lahan seluas 1.666,96 km2 atau 62,44% dari luas daratan Kabupaten 

TTU, tanah kompleks seluas 479,48 km2 atau 17,96% dari luas daratan Kabupaten 

TTU, tanah grumosol 523,26 km2 atau 19,60%. 

4. Pola Penggunaan Lahan 

Wilayah daratan di Kabupaten TTU seluas 266.970 ha sebagian besar 

dimanfaatkan untuk lahan hutan seluas 114.454,5 ha (47, 30%). Adapun lahan yang 

produktif untuk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura yang terdiri dari 

lahan sawah seluas 8.984 ha, tegalan 23.811 ha, ladang 17.136 ha. Selain itu, 

peruntukan lahan untuk perkebunan seluas 19.793 ha dan peternakan (savana) seluas 

71.491,5 ha. Sedangkan lahan yang potensial untuk perikanan darat (kolam/empang) 

seluas 16 ha dan perikanan air payau (tambak) seluas 401 ha. Adapun lahan yang 

digunakan untuk perkampungan/pemukiman seluas 10.883 ha. 
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5. Pendidikan 

Pengembangan infrastruktur pendidikan berhubungan erat dengan 

pengembangan sumberdaya manusia sehingga perlu memperoleh perhatian yang serius. 

Adapun jumlah sekolah di Kabupaten TTU pada tahun 2006 dapat dirinci menjadi TK 

23 unit, SD 223 unit, SLTP 40 unit, SLTA 11 unit, SMK 4 unit, sedangkan Diploma 

dan Perguruan Tinggi masing-masing sebanyak 1 unit. Seluruh Desa atau Kelurahan di 

Kabupaten TTU telah memiliki SD, sedangkan jumlah SLTP dan SLTA masih terbatas. 

Namun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengantisipasinya, sekaligus 

berupaya menyukseskan program wajib belajar 9 tahun dengan mendirikan SLTP satu 

atap dengan SD. Selain data sekolah-sekolah tersebut, juga terdapat 1 kampus diploma 

(D3) dan 1 kampus perguruan tinggi (PT) di kabupaten yang berbatasan district enclave 

Oekusi. Meskipun telah memiliki kampus, namun sarana dan prasarana pendidikan 

yang dapat memperlancar proses pendidikan dan menjamin mutu lulusan belum 

memadai. Hal ini nampak dari belum adanya laboratorium yang memadai sehingga 

mahasiswa yang melakukan penelitian harus menyewa laboratorium di tempat lain, 

misalnya di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada lembaga tersebut. 

6. Kesehatan 

Status kesehatan yang baik bagi masyarakat di suatu wilayah harus ditunjang 

oleh ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Namun 

demikian, RSU di Kabupaten TTU hanya 1 unit dan sarana kesehatan pada umumnya 

masih lebih sedikit dibandingkan rata-rata Provinsi NTT sehingga belum dapat 

melayani kebutuhan akan kesehatan dari seluruh masyarakat di Kabupaten TTU. Data 
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sarana pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini. Tabel 25. Sarana 

pelayanan kesehatan di Kabupaten TTU dan rata-rata Provinsi NTT tahun 2006 

7. Agama dan Kepercayaan. 

Sebagaimana diketahui dalam sejarah Masyarakat Timor bahwa sebelum agama 

resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dibawa masuk ke pulau Timor, oleh para 

pedagang bangsa asing dan para Misionaris, peran agama suku dalam masyarakat 

Kefamenanu sangat dominan, dimana masyarakat suku Atoni percaya bahwa manusia 

yang ada di dalam dunia memiliki berbagai bentuk keterbatan dalam kehidupan, kerena 

itu untuk memenuhi segala keterbatasan tersebut dibutuhkan suatu kekuatan lain di luar 

pribadi manusia yang dipahami mampu mengatasi segala keterbatasan yang dialami 

oleh manusia. Alam memiliki daya dan kekuatan besar yang dianggap mampu mengisi 

kekosongan batin manusia, karena itulah berbagai bentuk ritual pemujaan dilakukan 

sebagi upaya membangun komunikasi yang baik dalam hubungan penyembahan kepada 

Wujut Tertinggi atau Allah yang diyakini sebagai penguasa alam semesta. Bentuk-

bentuk pemujaan dimaksud dapat terlihat dari adanya berbagai bentuk ritual adat yang 

masih dipertahankan hingga saat ini dengan tujuan dan maksud yaitu membangun 

komunikasi antara manusia, leluhur dan wujud tertinggi atau Allah. Bagi masyarakat 

Atoni, ada sebuah kuasa yang berada di luar kendali manusia yang disebut dengan 

sakral atau kudus, dimana yang sakral dapat tercipta melalui berbagai ritus yang dapat 

membangkitkan suatu kekuatan moral melalui berbagai simbol religius yang pada 

akhirnya memiliki makna yang dalam bagi nilai kekerabatan sebuah komunitas atau 

masyarakat. 
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Masyarakat Atoni di Kefamenanu, percaya kepada roh-roh para leluhur yang 

dianggap memiliki pengaruh yang dapat menentukan keberlangsungan hidup manusia. 

Hal mana nampak dalam pemaknaan atas setiap persoalan atau pergumulan yang 

dialaminya. Dimana berbagai persoalan atau malapetaka sering dikaitkan langsung 

dengan bentuk ketidaktaatan atau pelanggaran atas berbagai bentuk ritual penghormatan 

kepada arwah para leluhur. Sebagai contoh bila seseorang mengalami sakit atau 

gangguan kesehatan, maka yang pertama dicari ialah apakah telah terjadi pelanggaran 

terhadap ritual tertentu, bukan sebab secara medis, kerana itu tidaklah heran bila ada 

warga masyakat suku Atoni yang sakit selalu di bawa kepada mnane (dukun) atau 

rumah adat ketimbang pergi ke rumah sakit.  

Dalam perkembangan selanjutnya setelah agama resmi ada di pulau Timor maka 

untuk wilayah Kefamenanu terdapat beberapa agama yakni: Katolik, Kristen, Islam, 

Hindu dan Budha. Lembaga-lembaga agama inilah yang berperan dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Umumnya (93, 

22%) masyarakat Kabupaten TTU memeluk agama Katolik. Sedangkan selebihnya 5, 

88 % Protestan, 0,90 % Islam. Lembaga pemerintah, agama dan adat selama ini saling 

melengkapi dalam menata kehidupan bermasyarakat di Kabupaten TTU melalui 

berbagai peraturan dan kebijakan.  

C. Sejarah Masyarakat Timor. 

Parera (1994) Menyatakan bahwa orang Timor diyakini berasal dari Melayu dan 

mendarat pertama di Pulau Timor yang dikenal dengan Maromak Oan. Selanjutnya 

Maromak Oan memiliki 3 orang anak yang dikenal dengan Liurai Wewiku-Wehali 

(Belu Selatan), Liurai Likusaen (Timor Timur), Liurasi Sonbai (Timor Barat). Liurai 
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Sonbai memiliki 8 orang putera yang disebut dengan (1) Boki Taek (Swapraja Biboki- 

Kabupaten TTU), (2) Sana Taek (Swapraja Insana–Kabupaten TTU), (3) Natu Taek 

(Swapraja Amanatun-Kabupaten TTS), (4) Nuba Taek (Swapraja Amanuban-Kabupaten 

TTS), (5) Benu Taek (Distrik Ambenu–Oekusi), (6) Elo Taek (Swapraja Amarasi–

Kabupaten Kupang), (7) Foan Taek (Swapraja Amfoang-Kabupaten Kupang), (8) Timo 

Taek (Swapraja Miomafo-Kabupaten TTU). Dengan demikian, Oekusi yang berada di 

bagian Barat dari Pulau Timor juga merupakan suku dawan yang berbahasa dawan 

seperti 8 suku yang lainnya yang merupakan perkembangan dari 8 putera Liurai Sonbai 

tersebut. Sedangkan wilayah Timor bagian timur termasuk Kabupaten Belu 

menggunakan bahasa Tetun, meskipun ada beberapa suku kecil di bagian Barat maupun 

bagian Timur dari Pulau Timor yang menggunakan bahasa berbeda. Namun, masyarakat 

Timor dipisahkan oleh penjajah Portugis dan Belanda sebagaimana dideskripsikan Wila 

(2006) bahwa Bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Timor pada 

tanggal 18 Agustus 1512 dengan ekspedisi Portugal yang dipimpin oleh Conguistador 

kenamaan Alfons de Albuquergue. Ekspedisi ini mendarat di Lifau (Oekusi) dan 

Portugis langsung menancapkan kekuasaan pemerintahannya. Untuk mempertahankan 

kedudukannya di Timor, pada tahun 1665 Raja muda (Vice Rei) Portugis Anthonio de 

Melo Castro yang berkedudukan di Goa (India) menunjuk Luis sebagai capitaomor de 

Timor yang berkedudukan di Lifau (Oekusi) dengan tugas untuk memperlancar dan 

mengamankan perdagangan kayu cendana. Sementara pada saat yang sama kegiatan 

Belanda (VOC) di bagian Barat Pulau Timor semakin mengkhawatirkan Portugis. 

Untuk meningkatkan kekuatannya, Pemerintah Portugis pada tahun 1701 mengangkat 

Anthonio Colho Gurreiro sebagai Gubernur Portugis untuk wilayah Timor dan Solor 

yang berkedudukan di Lifau (Oekusi). Pada tahun 1769 Portugis memindahkan pusat 
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pemerintahannya dari Lifau (Oekusi) ke Dili. Selanjutnya pada tahun 1854, Pemerintah 

Belanda dan Portugis menandatangani perjanjian Traktat Timor yang isi pokok 

perjanjiannya adalah pembagian wilayah Timor menjadi dua bagian masing-masing di 

bagian barat di bawah penguasaan Belanda dan di bagian Timur di bawah kekuasaan 

Portugis. Perjanjian tersebut diperbaharui tahun 1904 antara Portugis dan Belanda, serta 

dilanjutkan dengan keputusan Arbitrase tahun 1914. Ketika Indonesia merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda 

(termasuk Timor Barat), wilayah Timor-Timur tidak termasuk di dalamnya dan masih 

di bawah cengkraman Portugis. Dalam perkembangannya pada tahun 1962, Pemerintah 

Portugis menjadikan Timor-Timur sebagai salah satu Provinsi Portugal dengan ibukota 

Dili. Oekusi menjadi salah satu Distrik atau Conchelo (setingkat kabupaten) dengan 

ibukota Pante Makassar. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1976 melalui UU RI No.7 

tahun 1976 wilayah Timor-Timur menjadi provinsi ke-27 dari Indonesia setelah pada 

tanggal 31 Mei 1976 Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSST) dan DPR Timor-

Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Indonesia agar dalam 

waktu yang sesingkatsingkatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat serta 

wilayah Timor-Timur ke dalam NKRI. Petisi tersebut diserahkan kepada Presiden RI 

pada tanggal 7 Juni 1976 di Jakarta oleh para pemimpin PSST dan DPR Timor-Timur. 

Ketika Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia, Oekusi menjadi salah satu 

kabupaten dari Timor-Timur yakni Kabupaten Ambenu dengan ibukota Oekusi. Pada 

tahun 1999 Timor Leste merdeka sebagai sebuah negara setelah melalui proses jajak 

pendapat. Menyadari begitu pentingnya Oekusi bagi Timor-Timur karena lahirnya 

Timor-Timur berawal dari Lifau (Oekusi) sehingga Oekusi tetap dipertahankan menjadi 

salah satu district dari Timor Leste sebagai wilayah enclave. Sebagaimana tertuang 
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dalam pasal 4 UU Republik Demokratik Timor Leste yang menetapkan bahwa Wilayah 

Republik Demokrat Timor Leste terdiri atas daerah daratan, zona maritim dan wilayah 

udara yang ditentukan oleh perbatasan negara yang secara historis terdiri atas bagian 

Timur Pulau Timor, daerah kantong Oecussi, Pulau Atauro dan Pulau Kecil Jaco. 

Dengan demikian luas wilayah Timor Leste adalah 14.609,38 km2 yang meliputi 

daratan seluas 13.670 km2, adapun wilayah Oekusi sebesar 787,50 km2. Perbatasan 

darat antara Indonesia dan Timor Leste didasarkan pada perjanjian tahun 1904 antara 

Portugis dan Belanda, dilanjutkan dengan keputusan Arbitrase tahun 1914. Meskipun 

telah Timor-Timur telah merdeka, namun karena merasa sebagai satu keturunan nenek 

moyang yang ditandai dengan adanya tambahan marga di belakang nama yang 

menunjukkan identitas mereka. Dimana sebagian masyarakat yang berada di Indonesia 

memiliki rumah adat di Timor Leste dan sebaliknya. Memahami perkembangan 

kehidupan sosial masyarakat Timor maka sangat tidak mudah memisahkan mereka oleh 

batas wilayah negara. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara perlu memperhatikan 

sistem kepercayaan yang selanjutnya dimanifestasikan dalam sistem pertanian, juga 

sistem sosial dan kekeluargaan yang melekat pada masyarakat di wilayah perbatasan 

sehingga pengelolaan wilayah perbatasan antara NKRI dan Timor leste dapat 

berlangsung baik. Selain itu, hal lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah 

berkaitan dengan kepercayaan orang Timor dapat digolongkan menjadi 3 sumber 

kepercayaan yakni: 1) adanya uruwaku/uis neno (dewa langit) yang menciptakan alam 

semesta dan pemelihara kehidupan di dunia; 2) kepercayaan terhadap makhluk-makhluk 

gaib yang mendiami dan menjaga tempat-tempat tertentu seperti hutan, mata air, sungai, 

pohon-pohon tertentu; 3) kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Orang Timor 

tidak mudah menerima suatu garis batas negara yang memisahkan tempat-tempat 
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tersebut sehingga penentuan batas negara perlu memperhatikan kepercayaan orang 

Timor. Oleh karena rakyat Timor bagian barat dengan Timor bagian Timur berasal dari 

satu keturunan dan hanya dipisahkan oleh pembagian wilayah dari bangsa penjajah 

(Portugis dan Belanda), sedangkan interaksi antara masyarakat Timor secara 

keseluruhan dalam banyak bidang kehidupan tetap berlangsung sehingga memerlukan 

pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih baik dengan memperhatikan nilai budaya 

dan social masyarakat yang telah mengakar dalam masyarakat serta memperhatikan 

aspek ekonomi masyarakat di Pulau Timor, khususnya mereka yang berada di wilayah 

perbatasan. 

D. Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). 

Kabupaten TTU merupakan kabupaten yang terbentuk oleh 3 swapraja 

(Miomafo, Biboki dan Insana) dan 18 kefetoran serta 176 temukung. Adapun secara de 

jure swapraja dan kefetoran telah dibubarkan pada tahun 1965 namun secara de facto 

swaprajaswapraja dan kefetoran-kefetoran tersebut masih hidup di dalam tatanan 

kehidupan masyarakat terutama pada acara-acara adat biasanya setiap swapraja bahkan 

kefetoran memiliki adat, budaya dan kebiasaan masing-masing sehingga merupakan 

salah satu kekuatan sumberdaya sosial yang bila dikembangkan ke arah yang baik akan 

menjadi kekayaan budaya yang tak pernah padam sehingga dapat dijadikan kawasan 

wisata, tetapi bila tidak dimanfaatkan dengan baik akan terjadi pemupukan ego swapraja 

bahkan kefetoran sebagaimana yang selama ini muncul pada tingkat pemerintahan. Hal 

ini dapat berdampak pada penentuan wilayah pengembangan yang tidak obyektif. Pada 

saat ini Kabupaten TTU terdiri dari 9 kecamatan yang tersebar ke dalam 163 

desa/kelurahan yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Fungsi 

pelayanan ini juga dilakukan oleh LSM-LSM baik lokal, nasional maupun internasional. 
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Adapun pada setiap desa/kelurahan umumnya terdapat kelompok tani yang dibentuk 

oleh pemerintah dan/atau LSM dengan maksud masyarakat yang umumnya adalah 

petani dilatih untuk lebih produktif dalam kelompok dan memiliki posisi tawar yang 

baik dalam memasarkan produknya. Adapun jumlah LSM di Kabupaten TTU sebanyak 

57 LSM. Lembaga lainnya yang berperan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di 

Kabupaten TTU adalah lembaga agama. Lembaga pemerintah, lembaga agama dan 

lembaga adat selama ini saling melengkapi dalam menata kehidupan bermasyarakat 

diKabupaten TTU melalui berbagai peraturan dan kebijakan.Meskipun lembaga adat di 

Kabupaten TTU tidak tertulis namun umumnya masyarakat masih menjunjung tinggi 

adat-istiadat dengan berbagai aturan-aturannya. Sebelum diberlakukannya UU No. 4 

tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang memberlakukan desa gaya baru. 

Temukung (wakil fetor) yang memiliki jabatan setingkat desa mengatur wilayah 

desanya dengan menetapkan lokasi pemukiman, pertanian, peternakan dan konservasi 

untuk menjaga sumberdaya air. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat 

sesungguhnya telah memiliki tata ruang wilayah pada masa itu. Namun kini, masyarakat 

adat umumnya hanya memiliki lokasi tertentu yang dijadikan sebagai lokasi konservasi 

sumberdaya air.  

E. Tradisi “Bakar Lilin” Dalam Sejarah.  

1. Asal Mula Tradisi Bakar Lilin di Makam.  

Tradisi bakar lilin di makam merupakan salah satu bentuk ungkapan 

penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat Atoni di Kefamenanu sejak nenek 

moyang mereka mendiami pulau Timor. Masyarakat Atoni di Kefamenanu 

menyebutnya dengan ungkapan “tot nini”atau dalam pengertian yang harafiah adalah 
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bakar lilin (menyalakan lilin) yang kemudian diletakkan di makam. Tradisi ini biasanya 

di laksanakan pada awal bulan Nopember dan pada malam menjelang perayaan Natal 

dan malam awal Tahun Baru. Pelaksanaan ritual pada awal bulan Nopember diyakini 

sebagai ritual memasuki awal kehidupan baru. Oleh karena pada bulan Nopember hujan 

mulai turun di tanah Timor dan kehidupan baru yang disimbolkan oleh tunas-tunas 

tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan pemahaman ini, Tobe Halla
1
 

mengatakan bahwa: 

 “awal musim penghujan pada bulan Nopember merupakan simbol permulaan 

kehidupan baru, olehnya setiap orang harus melakukan ritual penghormatan 

kepada arwah para leluhur dengan tujuan agar segala usaha dan pekerjaan 

yang akan dilakukan sepanjang tahun berjalan dapat diberkati dan dijauhi 

oleh kuasa-kuasa yang jahat (perusak) yang dapat mengganggu jalannya 

pertumbuhan berbagai jenis tanaman di kebun-kebun kami”. 

Pemahaman diatas didasarkan atas keyakinan bahwa adanya kewajiban untuk 

menyembah kepada Tuhan tidak secara langsung namun bisa saja melalui perantara, 

yaitu arwah para leluhur (fua nitu). Arwah para leluhur sering dipandang sebagai uis 

neno pal-pala, yang artinya wakil Tuhan di dunia. Karena itu bentuk ritual diatas 

sesungguhnya menampilkan bentuk sederhana dari upaya membangun hubungan 

dengan Wujut Tertinggi atau Allah melalui para leluhur. 

Sementara pada bagian yang lain, ritual bakar lilin di makam juga dilakukan 

pada saat malam menjelang perayaan natal dan malam awal Tahun baru. Pelaksanaan 

ini dengan pemahaman bahwa sukacita yang di alami dalam perayaan tersebut juga 

menjadi bagian dari sukacita para leluhur di alam baka. Masyarakat Atoni percaya 

bahwa terang yang bersumber dari nyala lilin akan menerangi arwah para leluhur di 

                                                           
1
 Wawancara langsung dilakukan di “Sonaf Tobe Halla” di kelurahan Maubeli, tgl 29 April 2013 

pukul 19.30 wita. 
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negeri kegelapan, sehingga mereka dapat membangun komunikasi lewat doa-doa yang 

dipanjatkan. 

Hasil wawancara dilapangan, terdapat kesamaan pandapat yang di sampaikan 

oleh delapan informan, bahwa; tradisi bakar lilin di makam sudah dimulai sejak nenek 

moyang suku Atoni di pulau Timor, hal mana ditandai dari banyaknya tradisi oral yang 

berkembang dalam kalangan masyarakat Atoni bahwa lilin yang dipakai pada zaman 

nenek moyang ialah lilin yang dibuat secara tradisional menggunakan sarang lebah yang 

diambil pada waktu panen lebah, kemudian dimasak dan dituangkan ke dalam cetakan 

dari batang bambu yang didalamnya dipasang benang yang dibuat secara tradisional 

menggunakan kapas. Hal ini diungkapkan oleh Guido Anin
2
 

“Sebelum ajaran agama masuk ke tanah Timor, nenek moyang kami di 

Noemuti sudah mengenal dan memeluk agama suku yang didalamnya 

mengajarkan bagi mereka cara menghormati sesama manusia dan juga 

menghormati arwah para leluhur dengan cara membakar lilin dalam rumah 

adat maupun di makam nenek moyang, pada musim tertentu. Lilin yang kami 

pakai adalah lilin tradisional yang dibuat menggunakan rumah lebah yang 

dipanaskan kemudian dililit dengan tujuh urat benang lalu dituangkan ke 

dalam cetakan dari bambu, setelah cetakannya kering maka jadilah lilin” 

Dalam bagian selanjutnya ditemukan tiga jawaban dari seluruh informan atas 

pertanyaan sejak kapan tradisi bakar lilin dimulai di kalangan masyarakat suku Atoni di 

Timor? yakni: Pertama, tradisi bakar lilin di makam sudah mulai di gelar sejak nenek 

moyang suku Atoni ada di pulau Timor, walaupun dengan menggunakan lilin secara 

tradisional. Kedua, tradisi Bakar Lilin di Makam mulai ada sejak kedatangan para 

Misionaris Dominikan dan semakin di perkuat dengan kehadiran Misionaris Serikat 

Jesus dan Misionaris SVD sekitar seratus tahun yang lalu. Ketiga, tradisi lilin, 

merupakan tradisi bangsa asing yang dibawa masuk ke pulau Timor, bersamaan dengan 

                                                           
2
 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Guido Anin di Kelurahan Sasi, tgl 07 Mei 

2013 pukul 18.15 wita. 
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datangnya bangsa-bangsa asing untuk kepentingan berdagang dan membeli rempah-

rempah dan kayu cendana. Bangsa-bangsa asing yang dimaksud adalah bangsa Portugis, 

Bangsa Belanda, Bangsa Cina dan lain sebagainya. Kehadiran bangsa-bangsa tersebut 

pada awalnya dengan misi bisnis atau ekonomi namun dalam perkembangan 

selanjutnya terjadi monopoli dagang antar bangsa, hal ini kemudian menimbulkan 

sentimen dagang yang sangat kuat yang ditandai dengan adanya misi penjajahan atau 

daerah jajahan dengan tujuan agar sektor ekonomi dan perdagangan dapat dikuasai dan 

diatur sesuai dengan kepentingannya. Dalam misi penjajahan inilah terselip misi agama 

atau kristenisasi, hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian wilayah secara agama 

yang masih terdapat hingga saat ini di pulau Timor; dimana terdapat kelompok 

komunitas Protestan sebagai bekas daerah jajahan bangsa Belanda dan komunitas 

Katolik sebagai bekas daerah jajahan bangsa Portugis
3
 

Dari ke tiga pemahaman diatas, terlihat bahwa tradisi Bakar Lilin di Makan 

sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Atoni di pulau Timor, namun tidak dapat 

disangkal bahwa terdapat inkulturasi antara budaya barat dengan tradisi asli masyarakat 

suku Atoni di pulau Timor yang terjadi secara langsung dalam kurun waktu yang cukup 

lama. Hal mana ditandai dengan adanya pengakuan dari Gereja Katolik sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Romo Alosyus Kosat
4
 

“Saya tidak tahu secara persis kapan tradisi ini mulai dilakukan di Timor, 

namun sejak saya lahir tradisi ini sudah ada dan dikenal di kalangan 

masyarakat suku Atoni, tetapi tak dapat disangkal bahwa adanya inkulturasi 

atau percampuran antara budaya bangsa asing dengan tradisi asli masyarakat 

Atoni di Timor, hal ini nampak dalam pengunaan media lilin yg diduga 

merupakan budaya bangsa Asing, hal lain yang terlihat sebagai bentuk 

inkulturasi adalah pemahaman mengenai makna terang lilin yang merupakan 

                                                           
3
 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak S.Naat di kecamatan kota Kefamenanu, tgl 29 

juli 2013. Pukul 17.00.wita 
4
 Wawancara langsung dilakukan di Pastori Gereja St.Theresia Kefamenanu di kecamatan kota 

Kefamenanu, tgl 08 Mei 2013. Pukul 10.00.wita 
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lambang terang Kristus yang dapat menerangi si mati di dunia kegelapan. Hal 

ini merupakan tradisi asli budaya barat” 

 

Dalam pada ini diketahui bahwa ritual bakar lilin di makam dilakukan dengan 

tujuan untuk membangun komunikasi antara manusia, arwah para leluhur dengan Wujut 

Tertinggi atau Allah, dengan maksud untuk mendapatkan berkat yang melimpah bagi 

manusia dalam kehidupan yang sementara dijalaninya.Sejalan dengan ini nampaknya 

terdapat kemiripan dengan apa yang diuraikan oleh Spencer dalam bab ke-dua, 

dikatakan 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. Karena itu masyarakat juga 

melaksanakan ritus-ritus perdamaian tertentu yang dibuat bukan hanya pada saat 

penguburan orang mati tapi juga pada waktu-waktu tertentu sesudah penguburan dengan 

tujuan membangun komunikasi dengan arwah para leluhur dan dengan Wujut Tertinggi 

atau Allah, agar mendapatkan berkat dalam kehidupannya.   

2. Makna Tradisi Bakar Lilin di Makam 

Tobe Halla
5
 salah seorang pemangku adat di wilayah Bikomi Kecamatan Kota 

Kefamenanu, mengatakan bahwa makna terdalam dari tradisi Bakar Lilin di Makam 

adalah untuk mengenang arwah para leluhur, sekaligus mendoakan agar bilamana 

mereka masih berada di dalam api penyucian  maka doa kita menolong mereka untuk 

mendapatkan keampunan dan keselamatan yang dari pada Tuhan. Sejalan dengan 

pemahaman ini, Yosef Tefa
6
 juga mengungkapkan pengalaman yang sama yakni: 

                                                           
5
 Tobe Halla, Ibid. 

6
  Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Josep Tefa di Kelurahan Kefa Tengah, tgl 08 

Mei 2013 pukul 11.30.wita 
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“Makna terpenting dari tradisi Bakar Lilin di Makan adalah untuk memohon 

keselamatan bagi para arwah leluhur yang berada di dalam api penyucian 

agar mendapatkan pengampunan sebelum mereka tiba di sorga, nyala lilin 

merupakan tanda terang Kristus yang hadir dalam kegelapan tempat para 

arwah berada. Disamping itu tradisi tersebut merupakan bentuk 

penghormatan bagi para leluhur, dengan harapan kehidupan manusia yang 

masih hidup selalu diberkati” 

 

Sebagaimana disampaikan diatas, Romo Alosyus Kosat
7
 mengatakan bahwa 

tradisi lilin adalah bawaan bangsa barat yang telah dibawah oleh para Misionaris baik 

itu Misionaris Dominikanmaupun Misionaris Serikat Jesus bersamaan dengan 

datangnya bangsa Portugis di tanah Timor. Oleh karena itu lilin hanyalah sebagai media 

pengantara – namun yang terpenting dalam tradisi ini adalah doa bagi arwah para 

leluhur, hal ini berarti bahwa keberlangsungan hidup para leluhur di negeri mereka, 

sangat ditentukan oleh seberapa sering ritual ini dilakukan. 

Dari beberapa uraian diatas, nampaknya cukup mewakili pendapat para 

informan yang memberi penegasan bahwa makna terdalam dari tradisi bakar lilin di 

makam adalah bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga merupakan media 

untuk membangun hubungan dengan Wujut Tertinggi atau Allah dan juga sebagai 

simbol persekutuan dalam sebuah komunitas atau masyarakat. 

3. Tahapan dan Fungsi Tradisi Bakar Lilin di Makam.  

Masyarakat Suku Atoni di Kefamenanu meyakini bahwa tradisi bakar lilin di 

makam adalah bentuk ungkapan penghormatan bagi para leluhur yang telah tiada, 

tradisi mana di lakukan di tempat pemakaman umum dengan intensi khusus untuk sanak 

saudara yang telah meninggal dunia. Simeon Liunokas
8
 mangatakan bahwa tradisi bakar 

                                                           
7
 Romo Alosyus Kosat, Ibid. 

8
 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Simeon Luinokas di Kelurahan Benpasi, tgl 07 

Mei 2013 pukul 12.30.wita. 
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lilin di makam telah mengalami inkulturasi dengan kebudayaan „halaika’ suku Atoni di 

Timor dalam hal pemujaan arwah para leluhur. Masyarakat Atoni di Timor menyakini 

bahwa para leluhur inilah yang bertugas meneruskan permohonan-permohonan orang 

hidup kepada Uis Neno, Apinat-Aklahat. Untuk itulah dalam setiap peringatan bakar 

lilin di makam, orang-orang kristen (baca: beriman) selalu memulai dengan doa 

kemudian dilanjutkan dengan bakar lilin dan tabur bungga di makam. Walaupun 

demikian ada satu hal penting yang tak bisa diabaikan dalam tradisi ini, yakni tradisi 

“Saok Nate”. Secara harafiah, Saok Nate berarti “membersihkan kuburan”. Biasanya 

dilakukan pada pagi hari, dimana seluruh sanak saudara berkumpul disekeliling kuburan 

kerabat mereka, lalu membersihkan kuburan tersebut secara bersama-sama. Biasanya 

dengan cara memperbaiki tumpukan batu, membersihkan rumput liar, memangkas 

bunga-bunga hidup yang ada, mempersiapkan ruang atau tempat di sekitar kuburan 

untuk acara pembakaran lilin di malam harinya. Sebelum acara pembakaran lilin di 

makam dimulai, ada beberapa hal yang membedakan antara warga Gereja Katolik dan 

warga Gereja Protestan. Menurut Guido Anin.
9
 Warga Gereja Katolik selalu mengawali 

dalam perayaan ekaristi di Gereja, yang mana secara khusus ada acara pemberkatan lilin 

dan rampai oleh Imam, yang kemudian akan dibawa ke makam atau pekuburan. Rampai 

tersebut dikumpulkan dari bunga-bunga terbaik di halaman rumah dengan syarat, ketika 

dipetik tak boleh jatuh menyentuh tanah. Tak ada alasan lain selain “belum saatnya 

bunga itu berbaur dengan tanah”. Sementara bagi kalangan Protestan, Lilin disiapkan 

bersama bunga rampai pada pagi hari dan menjelang siang semua persiapan di bawa ke 

pekuburan.
10

 Pada waktu yang sudah ditentukan, biasanya pada senja hari, mereka 

                                                           
9
 Guido Anin, Ibid. 

10
 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Theofilus Metkono di kota kefamenanu, 

tanggal 04 Agustus 2013 pukul 19.30.wita 

 



51 

 

kembali berkumpul di kuburan sanak kerabat. Mereka akan memasang lilin di sekitar 

makam serta menabur bunga rampai di sekitar lokasi makam keluarganya. Kepala 

keluarga atau yang dituakan dalam keluarga yang akan memimpin doa bersama yang 

didalamnya berisi permohonan kepada arwah para leluhur agar kehidupan mereka yang 

masih hidup selalu diberkati dan dijauhi dari segala kuasa jahat. Doa tersebut diatas 

biasanya di ucapkan dalam bahasa daerah Timor (bahasa dawan), namun bisa juga 

dalam bahasa Indonesia (hal ini dimungkinkan oleh karena perkembangan zaman dan 

melihat konteks keluarga yg tidak semuanya dapat memahami bahasa daerah Timor). 

Setelah berdoa dan menabur bunga rampai di sekitar tempat pemakam dilanjutkan 

dengan acara makan bersama. Menu makanannya sangat istimewa yakni menu khas 

masyarakat Atoni di Kefamenanu yang terdiri atas: nasi putih atau jagung rebus, dengan 

rebusan daging ayam atau daging babi yang sudah diiris kecil-kecil tercampur seperti 

nasi tim, aneka sayur mayur dan lu’at atau sambal yang berisi campuran irisan tomat, 

cabe merah, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, dan daun kemanggi. Semua 

menu makanan dihidangkan menggunakan sebuah “nyiru” (nampan yang terbuat dari 

anyaman daun pohon lontar) yang berukuran besar dengan diameter kurang lebih 80 

cm. Kemudian semua anggota keluarga makan dari wadah yang sama dengan 

menggunakan tangan. Posisi duduk pada waktu makan adalah mengelilingi “nyiru” 

dengan tangan kiri memegang tepian “nyiru” dan tangan kanan bertugas menyendok 

nasi. (sebaliknya, berbeda dengan orang yang memang kidal). Pada waktu makan tak 

boleh bersuara atau berbicara selama proses makan berlangsung, dan semua keluarga 

yang ikut makan tidak diperbolehkan untuk minum air sampai makanannya habis atau 

selesai, barulah dibolehkan untuk minum air. Konon menurut masyarakat Atoni di 

Kefamenanu, hal ini adalah acara makan yang istimewa bersama dengan arwah para 
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leluhur, karena itu selama proses makan bersama diperluhan konsentrasi dan perhatian 

yang cukup agar remah-remah tidak terbuang atau jatuh ke tanah. Sebab bilamana 

semua tahapan peraturan ini tidak dipatuhi dengan baik, maka akan ada kesulitan atau 

tantangan di kemudian hari oleh karena para arwah leluhur bisa marah
11

 

Setelah makan bersama, dilanjutkan dengan acara bersantai, dimana memori 

atau kenangan indah bersama para almarhum dan almarhumah yang telah meninggal 

dihadirkan kembali. Satu persatu anggota keluarga yang ikut dalam acara tersebut 

menceritakan kembali bagaimana kearabannya dengan mendiang yang disela dengan 

canda dan tawa hingga larut malam. Setelah semuanya selesai maka setiap keluarga 

akan kembali ke rumah masing-masing. Akhirnya malam menjadi suram kembali 

karena lilin yang dipasang akan habis. 

F. Dunia Para Leluhur dalam Pemahaman Masyarakat Kefamenanu 

1. Leluhur dalam pemahaman warga Gereja Katolik 

Romo Alosyus Kosat
12

 mengatakan bahwa tradisi Gereja Katolik memberikan 

perhatian khusus bagi peringatan jiwa-jiwa di Api Penyucian. Karena itu pada tanggal 2 

November setiap tahun maupun menjelang misa malam natal dan tahun baru; termasuk 

dalam bentuk devosi bagi jiwa-jiwa di Api Penyucian. Gereja Katolik sadar dan yakin 

sungguh bahwa tidak semua umat beriman yang sudah meninggal telah bersatu dalam 

kemuliaan Bapa di surga; dan bahwa ada Api Penyucian dimana karena dosa-dosa 

manusia maka mereka masih harus melaksanakan tahapan pemurnian terlebih dahulu di 

dalam Api Penyucian. Semua hal tersebut dilaksanakan dengan maksud agar mereka 

                                                           
11

 Wawancara langsung dengan bebrapa tua-tua adad dalam acara pekerjaan Metzel Kuburan tgl 

07 Mei 2013. 
12

 Romo Alosyus Kosat, Ibid. 
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segera bersih dan murni itulah dibutuhkan misa dan doa serta bantuan umat beriman 

yang masih hidup di dunia; termasuk dalam bentuk devosi untuk mendoakan jiwa-jiwa 

para arwah di Api Penyucian. Disamping itu ada upaya untuk mewujudkan pesan-pesan 

Yesus dan Bunda Maria lewat para kudus tertentu agar mendoakan, mengadakan misa, 

berpuasa dan berpantang, bagi penghapusan dosa para arwah umat beriman yang masih 

berada di Api Penyucian. 

2. Leluhur dalam pemahaman warga Gereja Protestan 

Christian Tolli
13

 dan Pdt. Paulus J. Nubatonis
14

, sependapat bahwa warga Gereja 

Protestan menyakini bahwa kehidupan manusia berlangsung dalam suatu rentang waktu 

yang dikendalikan oleh Allah. Allah berkenan memberikan kehidupan yang baru bagi 

setiap manusia ketika ia terbentuk di dalam rahim seorang ibu, karena itu Allah berhak 

mengambil kembali kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Setelah kematian 

badan maka jiwa manusia kembali kepada Allah sementara tubuh manusia dibenamkan 

(dikuburkan) di dalam tanah. Jiwa manusia kembali kepada Allah dan menerima 

penghakinan (band: Matius 25:31-46) penghakinan Allah didasarkan pada pola hidup 

manusia selama ia berada didalam dunia-Allah berkenan memberikan sukacita sorga 

bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, sebaliknya orang-orang yang memberontak 

kepadanya mendapatkan tempat di neraka (band: cerita Lazarus dan orang kaya) 

diantara sorga dan nereka terdapat jurang yang dalam, sehingga tidak ada orang yang 

dapat menyeberang ke sorga atau sebaliknya. Warga Gereja percaya bahwa arwah para 

leluhur berada dalam kehendak Allah. Allah berkenan menempatkan mereka dalam 

sorga maupun neraka hingga kedatangan TuhanYesus yang kedua ke dalam dunia, dan 

                                                           
13

 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Christian Tolli di Kelurahan Tubuhue, tgl 30 

April 2013 pukul 0830.wita 
14

 Wawancara langsung dilakukan di rumah Dinas Ketua Majelis Klasis di kecamatan Kota 

Kefamenanu, tgl 06 Mei 2013. Pukul 22.00.wita 
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segala orang percaya akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. (band: 

Surat-surat Paulus dan Kitab Wahyu). Hal tersebut tertuang secara jelas dalam 

Pengakuan Iman Rasuli. 

3. Leluhur dalam pemahaman masyarakat suku Atoni di Kefamenanu 

Masyakat Atoni di kefamenanu memahami bahwa jiwa para leluhur mereka ada 

di balik kayu dan dibalik batu (hau bian ma fatu bian) hal mana didasarkan atas 

pengalaman agama suku yang begitu melekat dikalangan masyarakat adat, mereka 

percaya bahwa setiap suku di tanah Timor memiliki gunung batu keluarga (fatu kanaf) 

yang darinya leluhur mereka berasal, hal ini berarti bahwa adanya keyakinan bahwa 

kehidupan suku Atoni di pulau Timor pada awalnya berasal dari gunung batu atau fatu 

kanaf.  Konsep “hau bian ma fatu bian” sebenarnya merupakan gambaran yang nyata 

dari konsep gunung batu keluarga (fatu kanaf) diatas, yakni setelah seseorang 

meninggal dunia, maka jiwa atau rohnya kembali kepada asal usul nenek moyang atau 

leluhur mereka di gunung batu keluarga
15

. Selanjutnya Christian Tolli menuturkan 

bahwa dalam pandangan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, terdapat mitos tentang 

Wujut Tertinggi atau Yang Ilahi dalam konsep “Uis Neno ma Uis Pah, Nitu ma Le’u”. 

Usi Neno adalah dewa langit atau penguasa langit sedangkan Uis Pah adalah dewa bumi 

atau penguasa bumi, sementara Nitu ma Le’u adalah penguasa negeri leluhur atau yang 

mendiami dunia arwah yang disebut dengan pah nitu (negeri leluhur). Dalam pada itu 

hubungan antara ketiga „penguasa‟ dalam kosmologi ini dipahami akan mendatangkan 

sukacita atau berkat bila adanya situasi yang harmonis antara manusia dengan arwah 

para leluhur di negeri leluhur, Uis Neno (penguasa langit) dan Uis Pah (penguasa 

bumi). 
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 Christian Tolli, Ibid. 
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G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Tradisi Bakar Lilin di Makam. 

Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian sebelumnya bahwa betapa 

pentingnya tradisi bakar lilin di makam bagi masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, 

menunjukan bahwa eksistensi dan keberlangsungan tradisi ini akan tetap terpelihara 

dengan baik. Pertanyaan peneliti bagi para informan di lokasi penelitian menunjukan 

bahwa sebanyak delapan orang informan menyatakan optimis bahwa keberlangsungan 

tradisi ini akan tetap terpelihara dengan baik. Theofilus Metkono
16

 warga GMIT yang 

melakukan tradisi Bakar Lilin di Makam, mengatakan: 

“sampai kapanpun tradisi ini akan tetap digelar, oleh karena kami merasakan 

manfaat langsung bagi kami, sekaligus mengajarkan bagi anak cucu cara 

untuk merawat tradisi ini dalam penghormatan kepada para leluhur yang telah 

tiada, misalnya di sini kami selalu melakukan “metzel kubur” (renovasi 

makam para leluhur) sebagi bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas 

jasa baik orang tua dan leluhur kami, adakah yang salah dari tradisi ini?” 

Sementara dalam posisi mewakili Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara, 

Lurah Kefa Selatan
17

 dalam keterangannya di Kantor Lurah, mengatakan hal yang 

senada yakni:  

“Pemerintah Kefamenanu memandang penting akan keberlangsungan tradisi 

yang sangat berniali ini, bagi kami Tradisi Bakar Lilin di Makam adalah 

sebuah tradisi kuno yg mesti tetap dirawat dan dipelihara, karena itu sebagai 

wujut perhatian Pemerintah Daerah, maka ditetapkanlah tanggal 1 dan 2 

Nopember setiap Tahun sebagai hari libur daerah, dimana Pemerintah 

memberi ruang dan kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat 

Kabupaten Timor Tengah Utara, guna melakukan tradisi Bakar Lilin di 

Makam para kerabat dan leluhurnya. Kedepan kami akan meminta ke 

Pemprov NTT, agar tradisi Bakar Lilin di Makam dapat dijadikan sebagi 

sebuah ikon pariwisata di Kefamenanu yg dapat menarik wisatawan baik dari 

berbagai daerah di tanah air maupun yang berasal dari mancanegara untuk 

dapat menyaksikan dan menikmati secara langsung bentuk pawai dan ritual 

adat Bakar Lilin di Makam khas kota Kefamenanu” 

                                                           
16

 Theofilus Metkono, Ibid. 
17

 Yohanes F.Daos, Wawancara langsung dilakukan di Kantor Kelurahan Kefa Selatan, tanggal 

08 Mei 2013 pukul 11.30 wita 
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Berdasarkan data yang kami peroleh dari ke-delapan informan yang pada 

dasarnya sependapat dengan dua pemikiran diatas, juga dengan mendengar beberapa 

tokoh masyarakat dan tokoh Gereja dalam berbagai kesempatan selama penulis bertugas 

sebagai Pendeta Jemaat GMIT kurang lebih 7,6 tahun di wilayah Kefamenanu, 

nampaknya eksistensi tradisi ini akan tetap terpelihara atau dilestarikan. Hal mana 

terjadi oleh adanya peran dari berbagai pihak: diantaranya peran Pemerintah Daerah, 

peran Gereja (Katolik dan Protestan), dan peran Lembaga Adat suku Atoni di Timor. 

Romo Alosyus Kosat
18

, mengatakan tiga hal yakni: Pertama, tradisi Gereja 

Katolik memberikan perhatian khusus bagi peringatan jiwa-jiwa di Api Penyucian pada 

tanggal 2 November dan selama bulan November setiap tahun; termasuk dalam bentuk 

devosi bagi jiwa-jiwa di Api Penyucian. Kedua, Gereja sadar dan yakin sungguh bahwa 

belum semua umat beriman yang sudah meninggal telah bersatu dalam kemuliaan Bapa 

di surga; dan bahwa ada Api Penyucian dimana karena dosa-dosa, mereka masih harus 

melaksanakan pemurnian terlebih dahulu di Api Penyucian. Ketiga, Dan agar mereka 

segera bersih dan murni itulah dibutuhkan misa dan doa serta bantuan umat beriman 

yang masih hidup di dunia; termasuk dalam bentuk devosi untuk mendoakan jiwa-jiwa 

di Api Penyucian. 

Dalam kesempatan yang lain, kami mewawancarai dua perwakilan warga GMIT 

yang tidak melakukan tradisi bakar lilin di makam  yakni; Pertama, Pdt. Paulus J. 

Nubatonis
19

 yang mengatakan bahwa dalam tradisi Gereja Protestan, secara jelas 

menolak adanya bentuk-bentuk penyembahan terhadap arwah para leluhur,  demikian 
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 Romo Alosyus Kosat, Ibid. 
19

 Pdt. Paulus J Nubatonis, Ibid. 
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pula halnya yang disampaikan oleh Filipus Tanaem
20

, bahwa pelaksanaan ritual bakar 

lilin di makam adalah bentuk ajaran sesat yang harus dihindari oleh warga Gereja, 

karena Allah tidak menghendakinya. Ditegaskan pula bahwa tidak terdapat rujukan 

dalam Tata Aturan GMIT tentang penyelenggaraan ritus tersebut. Berdasarkan rujukan 

pemahaman tersebut diatas maka tidak diperbolehkan umat untuk melakukan berbagai 

bentuk ritul adat yang menyimpang dari ajaran Gereja. Namun pada kenyataannya 

tradisi bakar lilin di makam tetap dilakukan oleh banyak warga GMIT di Kefamenanu 

dengan pemahaman sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Christian Tolli.
21

 

“Kebudayaan asli masyarakat Atoni di Timor sudah ada jauh sebelum Gereja 

dibawa ke tanah Timor – kehadiran Gereja pada awalnya telah ikut merusak 

tatanan dan tradisi asli masyakat Atoni, dengan mengatakan bahwa semua 

ritual adat di Timor adalah bentuk “kafir” karena itu harus dibuang. Gereja 

Protestan harus bertanggung jawab atas rusaknya nilai-nilai adat leluhur 

kami. Karena itu walaupun kami warga Kristen, namun kami percaya bahwa 

Yesus Kristus ada dalam budaya dan tradisi yang sering kami lakukan”. 

Dari beberapa uraian ini terlihat bahwa Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara, 

Lembaga Adat Biinmafo
22

 dan Gereja Katolik mengganggap perlu adanya ritus Bakar 

Lilin di Makam. Sementara di kalangan Gereja Protestan terbagi dalam dua kelompok 

yang saling silang pemahaman dengan pandangan dan alasan sebagimana diuraikan 

dibagian awal. 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa faktor-faktor yang sangat dominan dalam 

mempengaruhi pandangan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu terhadap ritus bakar 

lilin di makam adalah; Pertama: peran Pemerintah Daerah, yang mana memberikan 

ruang yang besar bagi pelestarian berbagai ritual adat dalam komunitas suku Atoni di 
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 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Filipus Tanaem di Kelurahan Kefa Selatan, 

tgl 01 Mei 2013 pukul 0830.wita 
21

 Christian Tolli, Ibid. 
22

 Yang dimaksud dengan Biinmafo adalah kependekan dari kalimat; Biboki, Insana dan 

Miomafo yakni tiga swapraja yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Istilah ini merupakan lambang 

atau simbol kekerabatan yang kuat ditengah-tengah masyarakat Kefamenanu. 
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Kefamenanu. Kedua, peran Gereja yang cukup signifikan dalam memberi ruang bagi 

anggota jemaat yang melakukan berbagai ritual adat dimaksud, walaupun dalam 

kalangan Gereja Protestan terdapat dualisme pikiran mengenai hal tersebut. Ketiga, 

peran lembaga adat masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, telah memberi tempat 

istimewa dalam upaya melestarikan berbagai nilai-nilai budaya yang ada di tengah-

tengah komunitas suku Atoni di Kefamenanu. Dengan demikian ketiga faktor diatas, 

merupakan unsur yang terpenting dalam mempengaruhi pandangan suku Atoni di 

Kefamenanu mengenai ritus bakar lilin di makam. 

H. Tradisi Bakar Lilin di Makam dalam Pemahaman Iman Gereja Kristen. 

Sebagaimana telah kami uraikan dalam bahagian sebelumnya, bahwa dikalangan 

masyakat Atoni di Kefamenanu, terdapat juga saling silang pemahaman mengenai 

pentingnya melestarikan atau melakukan tradisi bakar lilin di makam. Sebagian 

masyarakat atau warga gereja memahami bahwa tradisi ini sesungguhnya telah 

melanggar hukum dan ketetapan Allah (band: Keluaran 20:1-17) disana jelas bahwa 

perikob tersebut secara langsung mengharuskan setiap orang percaya untuk taat dan 

beribadah hanya kepada Allah yang disembah, dengan demikian maka tradisi 

pembakaran Lilin dan sebagainya adalah bentuk pelanggaran terhadap ke-sepuluh 

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.  Pdt.Agustinus Sabloit
23

 mengatakan bahwa: 

“Tradisi di seputar bakar lilin di makam adalah bentuk penyembahan kepada 

para arwah leluhur, yang bila tidak dipahami dengan baik maka kita akan 

jatuh kedalam penyembahan berhala, hal tersebut bertentangan dengan iman 

orang percaya”. 

 

                                                           
23

 Pdt. Agustinus Sabloit, Wawancara langsung dilakukan di rumah di Kelurahan Kefa Selatan, 

tgl 02 Mei 2013 pukul 10.00.wita 
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Pemahaman yang sama juga di ungkapkan oleh Pdt. Paulus J.Nubatonis
24

 bahwa  

“Apa yang dilakukan oleh sebagian warga gereja yang memelihara ritus-ritus 

dalam agama suku semisal; bakar lilin di makam, Metzel kubur, Doa bagi 

orang mati dll, menunjukan bahwa Gereja saat ini sementara berhadapan 

dengan suatu sikap warga gereja yang bertentangan dengan perintah-perintah 

Allah,  tetapi Gereja sulit unuk melarangnya – karena semakin kita larang, 

semakin banyak terjadi di kalangan jemaat”. 

Sementara itu pada bagian yang lain, hasil wawancara di lapangan terhadap 

warga Gereja yang melakukan tradisi bakar lilin di makam, ditemukan bahwa apa yang 

dilakukan adalah merupakan tradisi budaya yang sudah mendarah daging sejak nenek 

moyang mereka dan karena itu sulit untuk di hilangkan atau di tinggalkan, walaupun hal 

tersebut dikatakan bertentangan dengan ajaran-ajaran Gereja terutama hukum ke-

sepuluh. Yifta Kebkole
25

 mengatakan:  

“Tradisi lilin di kuburan sudah ada sejak dulu (maksudnya: dahulu), sampai 

sekarang. Karena itu kami tidak akan pernah meninggalkan tradisi ini-karena 

nenek moyang kita pasti akan marah dan memberi kutuk bagi kita”. 

Dalam kesempatan yang lain, Petrus Taneo
26

 mengatakan bahwa:  

“Gereja dan kebudayaan kadang-kadang dapat berjalan bersama, tetapi 

terkadang juga saling bertentangan, hal ini terjadi kerana Gereja Kristen tidak 

mau mengadopsi kebudayaan asli masyarakat Timor sebagai bagian dari 

tradisi Gereja. Berbeda dengan Gereja Katolik yang menerima semua 

kebudayaan asli dan memberi nuansa gereja. Karena itu kami tetap 

mempertahankan berbagai tradisi adat namun juga menjadi warga Gereja 

yang setia”. 

Berdasarkan berbagai uraian yang disampaikan diatas, terlihat bahwa 

perjumpaan antara ajaran Gereja dan kebudayaan asli masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu, khususnya dalam Gereja Kristen terdapat dua pandangan yang berbeda 

                                                           
24

 Pdt. Paulus J Nubatonis, Ibid. 
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 Yifta Kebkole, Wawancara langsung, tgl 28 April 2013 pukul 18.00.wita 
26

  Petrus Taneo, Wawancara langsung, tgl 04 Mei 2013 pukul 15.00.wita 
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yakni mendukung tradisi dan menolak tradisi yang ada dalam masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


