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BAB IV 

PEMAHAMAN SUKU ATONI MENGENAI: 

TRADISI BAKAR LILIN DI MAKAM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHINYA 

 

Fenomena agama primitive yang terjadi sebelum penyembahan nenek moyang 

yang pernah dilaksanakan adalah totemisme, yakni penyembahan kepada objek yang 

hidup atau benda yang tidak bernyawa, yang dianggap mempunyai hubungan yang erat 

dengan pribadi atau suatu kelompok komunitas. Dalam pemahaman selanjutnya 

terkadang totem dianggap sebagai nenek moyang orisinil dari kelompok komunitas 

tertentu yang kemudian dipahami sebagai illah yang dapat menolong dan membebaskan 

mereka dari berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam pada itu komunitas tersebut 

melakukan berbagai ritual adat untuk menghormati akan totem atau illah dimaksud. 

Bentuk-bentuk ritual adat dimaksud, biasanya terjadi dalam berbagai rentan waktu yang 

dihubungkan dengan musim dan kebiasaan dalam kosmologi masyarakat tersebut. 

Untuk menjawab judul diatas, mengenai pemahaman masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu terhadap tradisi bakar lilin di makam dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nya maka, diuraikan dalam dua bahagian yakni: 

A. Pemahaman Suku Atoni dalam Tradisi Bakar Lilin di Makam. 

Masyarakat suku Atoni di Timor memiliki pemahaman yang demikian, hal mana 

terungkap dalam berbagai bentuk ritual adat yang menempatkan obyek-obyek tertentu 

misalnya: gunung, batu, hutan, hewan dan lain sebagainya, sebagai sesuatu yang 

dianggap memiliki kuasa atas kehidupan mereka. Dalam pada itu terbangunlah 

hubungan yang erat antara manusia dan alam disekitar kehidupan mereka, yang 
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kemudian memunculkan rasa kecintaan dalam upaya menjaga kelestarian alam disekitar 

kehidupan meraka. Hal ini tentu didasarkan atas pemahaman bahwa alam adalah ibu 

dari segala yang hidup dalam dunia ini, kehidupan  tidak dapat terjadi tanpa alam atau 

diluar alam. Karena itu perlakuan yang baik terhadap alam adalah wujud dari kecintaan 

terhadap diri sendiri. 

Tradisi bakar lilin di makam adalah salah satu bentuk ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu dalam rangka menjaga keseimbangan antara 

manusia yang hidup dan sesuatu yang dianggap memiliki kuasa atas kehidupan mereka 

yakni leluhur dan alam disekitar kehidupan mereka. Pemahaman mengenai hal tersebut 

tergambar dengan jelas dalam berbagai tahapan ritual adat yang dilaksanakan pada 

acara pembakaran lilin di makam. 

1. Sebagai Warisan Nenek Moyang. 

Dalam percakapan pada beberapa kesempatan di lokasi penelitian, tergambar 

dengan jelas bahwa tradisi bakar lilin di makam adalah suatu bentuk ungkapan 

penghormatan yang dilakukan oleh komunitas suku Atoni yang ada di pulau Timor 

khususnya di Kefamenanu sejak nenek moyang mereka berada. Hal mana dilakukan 

dengan pemahaman yang sederhana bahwa bilamana tradisi itu tidak dilaksanakan maka 

akan mendatangkan kutuk atau hukuman atas kelompok komunitas mereka. Hal ini 

sejalan dengan pemikiran Taylor bahwa 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 
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menunjukan rasa senang dan tidak senang terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang 

masih hidup di dunia.   

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam bahagian awal bahwa penghormatan 

terhadap leluhur merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan 

„agama suku‟ Atoni. Sebab relasi yang terjaga dengan baik antara manusia dengan 

arwah leluhur akan mendatangkan berkat sedangkan bilamana terlalaikan tanggung 

jawab untuk menunjukan penghormatan dan penghargaan akan menyebabkan kutuk 

atau bencana. Yang dimaksudkan dengan kutuk atau bencana adalah berbagai persoalan 

dalam kehidupan, misalnya: gagal panen, bencana banjir, kekeringan, penyakit dan lain 

sebagainya. 

Tradisi bakar lilin di makam bagi masyarakat Atoni di Kefamenanu di lakukan 

dalam beberapa musim atau waktu; diataranya pada awal bulan Nopember dan yang 

kedua biasanya dilakukan pada malam menjelang perayaan natal atau misa malam natal. 

Pelaksanaan tradisi bakar lilin di makam pada awal bulan Nopember 

sesungguhnya merupakan bentuk atau simbol penghormatan bagi para lelulur yang 

dikaitkan dengan awal musim kerja ladang atau kebun bagi masyarakat petani pekebun 

di pulau Timor. Pada umumnya masyarakat suku Atoni yang mendiami pulau Timor 

bermata pencaharian sebagai petani pekebun dan peternak, hal ini didukung oleh lokasi 

pertanian yang masih cukup luas dan daerah padang penggembalaan yang 

memungkinkan upaya pertanian dan peternakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam 

pada itu masyarakat suku Atoni percaya bahwa awal bulan Nopember merupakan awal 

kehidupan baru yang ditandai melalui musim penghujan di tanah Timor–karena pada 

bulan itu tunas-tunas baru dari berbagai tumbuhan atau benih yang ditabur di kebun dan 

diladang mulai tumbuh dan berkembang yang kemudian memberi buah atau hasil 
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sebagai bahan makanan bagi komunitas mereka baik manusia maupun ternak 

peliharaannya di sepanjang tahun berjalan.  

Berdasarkan pemahaman diatas, menurut Tobe Halla
1
, ritual pembakaran lilin di 

makam sebagai upaya untuk membangun hubungan atau komunikasi yang harmonis 

antara manusia dengan leluhur dan dengan Wujut Tertinggi atau Allah. Tindakan 

tersebut didasarkan atas pemahaman adat dikalangan masyarakat suku Atoni bahwa 

leluhur merupakan perantara antara manusia dengan Uis Neno atau Uis Pah sebagai 

penguasa langit dan penguasa bumi. Pemikiran ini juga sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Spencer bahwa sekelompok orang menghormati leluhur sebagai 

pengantara mereka dalam hubungan dengan sesuatu kuasa yang lebih tinggi. Sebelum 

memulai awal kehidupan baru di awal musim penghujan. Disamping itu masyarakat 

suku Atoni meyakini bahwa leluhur adalah perantara manusia dengan Uis Neno maupun 

Uis Pah sebagai Wujud Tertinggi atau Allah. Melalui para leluhur segala maksud dan 

rencana manusia untuk mengolah bumi di sampaikan kepada Uis Neno maupun Uis Pah 

sebagai Wujud Tertinggi atau Allah. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa leluhur 

dipandang sebagai uis neno pal-pala yakni perwakilan Allah di dunia, karena itu 

berbagai ritual adat perlu dilakukan untuk menyenangkan hati para leluhur. 

Pada bagian yang kedua yakni pembakaran lilin menjelang perayaan malam 

natal selalu di dasarkan atas pemahaman bahwa sukacita natal biarlah menjadi bagian 

dari sukacita para leluhur di alam baka. Pemahaman ini di dasarkan atas sebuah sintesa 

yang dipahami oleh masyarakat suku Atoni di Kefamenanu bahwa sukacita dalam 

perayaan natal biarlah menjadi bagian dari para leluhur di alam baka. Oleh karena itu 

tradisi bakar lilin di makam menjelang perayaan natal sesungguhnya di maksudkan 

                                                           
1
 Tobe halla, Ibid. 
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sebagai upaya membagun keharmonisan atau relasi yang baik antara komunitas suku 

Atoni dengan Uis Neno maupun Uis Pah sebagai Wujud Tertinggi atau Allah melalui 

para leluhur di alam baka. 

Berkaitan dengan pemahaman diatas bagi penulis, praktik penghormatan 

terhadap para leluhur selalu didasarkan pada pemahaman bahwa adanya keyakinan akan 

kehidupan sesudah kematian badan, disamping itu pula tergambar dengan jelas bahwa 

adanya kepercayaan mengenai eksistensi Allah sebagai sumber tunggal dari segala 

sesuatu yang hidup di dalam dunia ini, termasuk berkaitan erat dengan kehidupan 

manusia di bumi dan kehidupan kekal sesudah kematian badan. Kalau demikian apa 

yang kemukakan oleh Spencer mengenai leluhur sangat sejalan dengan pemahaman 

dalam kalangan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu yakni adanya keyakinan akan 

kehidupan yang lain dalam diri seseorang setelah kematiannya. Berdasarkan 

pemahaman itulah berbagai ritual adat dilaksakan di kalangan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu. 

Menurut Spencer, ritual adat merupakan bentuk-bentuk sederhana dari sebuah 

agama yang mana bermula dari kultus penghormatan kepada para leluhur yang 

kemudian membangkitkan kesadaran dalam diri manusia akan kontinuitas kehidupan 

sesudah kematian badan yang diyakini ditopang oleh Wujud Tertinggi atau Allah – 

yang adalah pencipta dan pemilik dari segala sesuatu termasuk hidup yang kekal 

sesudah kematian badan. Lebih jauh menurut Spencer, agama merupakan bentukan atau 

ciptaan manusia untuk memenuhi kerinduannya yang besar akan kekekalan hidup 

sampai abadi. Berarti bahwa maksud yang tersirat dalam berbagai ritual adat dalam 

komunitas suku Atoni di Kefamenanu sesungguhnya mau mengambarkan akan 
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pengakuan dan pemahaman mereka akan adanya kehidupan kekal setelah kematian 

badan yang diyakini ditopang oleh Wujut Tertinggi atau Allah. 

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, ditemukan bahwa tradisi 

bakar lilin di makam sudah ada sejak nenek moyang suku Atoni berdiam di pulau 

Timor, hal mana terungkap dalam wawancara dengan Guido Anin
2
, salah seorang 

pemangku adat di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu mengenai penggunaan 

media lilin. Menurutnya media lilin bukan baru dikenal pada waktu budaya barat 

(budaya asing) dibawah masuk oleh para misionaris atau para pedagang asing, namun 

budaya lilin sudah ada dan dikenal luas oleh masyarakat suku Atoni sejak nenek 

moyang mereka berada di pulau Timor. Namun lilin yang digunakan masih dalam 

bentuk tradisional yang dibentuk menggunakan lilin lebah
3
 yang di panaskan dan 

dituangkan kedalam ruas bambu dengan menggunakan beberapa utas benang sebagai 

sumbu lilin. Manfaat dan kegunaan lilin dalam kalangan masyarakat suku Atoni di 

Timor, pada umumnya sebagai alat atau media penerang yang berfungsi pada waktu 

malam tiba–fungsi terang ini kemudian dihubungkan dengan simbol sorga atau rumah 

bapa, sebaliknya kegelapan selalu dihubungkan dengan dunia para arwah. Kegelapan 

selanjutnya dipahami sebagai dunia orang mati atau dunia setelah kematian badan, 

namun keberadaan dua „dunia‟ tersebut menurut masyarakat suku Atoni ditopang oleh 

Wujut Tertnggi atau Allah. Ini berarti bahwa Allah berkuasa atas kehidupan maupun 

kematian. Kegelapan dalam dunia para arwah dapat diterangi oleh terang lilin yang 

dinyalakan. Selanjutnya masyakat suku Atoni di Timor memahami bahwa nyala atau 

terang lilin sesungguhnya dapat menerangi dunia para arwah yang gelap. Tentunya 

                                                           
2
 Guido Anin, Ibid 

3
 Yang dimaksud degan lebah adalah sejenis serangga atau tawon penghasil madu. 
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merupakan pemahaman dasar yang dimiliki oleh masyarakat suku Atoni di Timor pada 

peristiwa ritual pembakaran lilin di makam.   

2. Sebagai Warisan Para Misionaris Asing. 

Dalam perkembangan selanjutnya tradisi lilin mulai berkembang secara luas 

bersamaan dengan kedatangan para misionaris Eropa dalam rangka penyebaran agama 

yang bersamaan dengan datangnya para pedagang asing dengan misi perdagangan yang 

kemudian berubah menjadi misi penjajahan di pulau Timor. Perubahan misi ini 

disebabkan oleh karena adanya upaya monopoli antara para pedagang asing terhadap 

berbagai hasil perkebunan di Timor terutama kayu cendana, gaharu dan rempah-

rempah. Upaya monopoli perdagangan dimaksud memiliki tujuan yang beragam; 

diantaranya menguasai semakin banyak daerah Timor sebagai penghasil utama cendana 

dan gaharu, juga terselip didalamnya misi penginjilan bagi komunitas suku Atoni di 

pulau Timor. 

Bersamaan dengan itu pula tradisi Gereja Katolik secara umum di perkenalkan 

atau disebarluaskan oleh para misionaris dominikan bagi komunitas suku Atoni di pulau 

Timor; dimana didalamnya tidak tertutup kemungkinan adanya inkulturasi atau 

percampuran antara budaya tradisional masyarakat suku Atoni yang sudah ada, dengan 

budaya para misionaris Eropa. Hal mana di benarkan oleh Rm. Alosius Kosat
4
, dalam 

wawancara di pastori Gereja St.Theresia Kefamenanu, ia menyatakan bahwa tradisi 

bakar lilin dimakan sudah ada sejak nenek moyang mereka mendiami pulau Timor, 

karena itu sulit untuk dipastikan sejak kapan tradisi tersebut mulai berlangsung dalam 

komunitas suku Atoni, namun menjadi jelas bahwa tradisi ini semakin hari semakin 

diperkenalkan dengan adanya pengaruh misionaris yang datang ke pulau Timor untuk 

                                                           
4
 Rm. Deken Kefamenanu 
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misi pengginjilan. Karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya inkulturasi budaya 

asing dengan budaya lokal masyarakat suku Atoni yang terjadi secara alamiah dalam 

waktu yang lama hingga saat ini. sebagaimana yang dikatakan oleh Clifford Geertz, 

mengenai agama sebagai sistem budaya yang didalamnya memiliki fungsi untuk 

menciptakan keteraturan dalam budaya komunitas tertentu, hal ini pula yang nampak 

terjadi di kalangan masyarakat suku Atoni dipulau Timor. 

Karena itu bagi penulis, apa yang dikatakan oleh Spencer bahwa setiap agama 

besar modern merupakan hasil dari sebuah proses panjang dari evolusi kerinduan 

manusia akan imortalitas, atau dengan kata lain agama berkembang dari bentuk-bentuk 

yang sederhana, seperti penghormatan kepada para leluhur – menuju bentuk yang lebih 

kompleks dan heterogen hingga saat ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tiba 

pada pemahaman bahwa asal mula tradisi bakar lilin di makam dalam kalangan suku 

Atoni di pulau Timor, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai unsur; diantaranya 

budaya lokal masyarakat suku atoni yang sudah ada sebelum datangnya pengaruh-

pengaruh dari luar sangat besar peranannya dan sulit dihilangkan begitu saja dari 

komunitas suku Atoni yang mendiami pulau Timor. Namun tidak juga dapat dihindari 

bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan dari budaya asing yang dibawa oleh para 

misionaris maupun pedagang asing yang datang ke pulau Timor untuk misi penginjilan 

dan misi perdangangan yang kemudian berubah menjadi misi penjajahan. Injil yang 

dibawa masuk kepulau Timor pada awalnya harus berhadapan langsung dengan 

pengaruh agama suku yang sangat kuat dikalangan masyarakat suku Atoni, hal mana 

terungkap dalam percakapan dengan Christian Tolli
5
, yang mengatakan bahwa 

“Kehadiran gereja di tanah Timor sungguh telah turut serta dalam upaya merusak 

                                                           
5
 Christian Tolli, Ibid. 
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tatanan adat istiadat yang berlangsung dalam komunitas suku Atoni”. Dengan 

mengatakan bahwa segala bentuk ritual dalam agama suku adalah ajaran kafir dan 

karena itu harus dimusnahkan atau di hancurkan. Bersamaan dengan itu masyarakat 

suku Atoni di Timor dihadapkan pada suatu pergumulan yang sangat dilematis antara 

upaya mempertahankan benntuk-bentuk ritual dalam agama suku atau menerima ajaran 

yang dibawa oleh para misionaris. Berhadapan dengan hal ini, menjadi jelas bahwa 

peran misionaris yang identik dengan „penjajah‟ telah ikut ambil bagian dalam upaya 

penghancuran berbagai bentuk ritus dalam agama suku Atoni di pulau Timor. 

Contohnya: bilamana seseorang mempertahankan atau mempraktekan bentuk-bentuk 

ritual dalam agama suku, maka ia disebut orang kafir dan bisa dianggap sebagai musuh 

yang harus dimusnahkan atau ditinggalkan. Hal ini masih nampak ketika para 

misionaris dan para pendeta Belanda yang bertugas di tanah Timor melakukan doa 

pertobatan untuk sebagian kepala suku Atoni di Timor yang masuk menjadi kristen 

dibawah „bedil‟ para penjajah. Dimana sebelum mereka diterima melalui simbol 

baptiasan kudus, mereka harus menyerahkan segala benda-benda yang dipahami sebagai 

„berhala‟ (benda yang dikeramatkan dalam agama suku) untuk dimusnahkan lebih 

dahulu kemudian baru dibaptis dan menjadi Kristen. Hal mana bagi kami sebagai 

sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan bentuk 

perlakukan yang menyimpang terhadap nilai-nilai budaya lokal setempat. Sebagai 

bentuk resistensi atas perlakuan tersebutlah hingga saat ini kita masih menemukan 

banyak warga gereja yang memiliki keyakinan „ganda‟. Yang dimaksud dengan 

keyakinan „ganda‟ disini adalah menjadi orang percaya namun dalam kesempatan yang 

lain juga mempraktekan bentuk-bentuk agama suku yang lasim di kalangan suku Atoni 

di pulau Timor. Fenomena tersebut semakin lama semakin menguat di kalangan suku 
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Atoni di Kefamenanu. Karena itu setiap masyarakat suku Atoni yang telah memeluk 

sekurang-kurangnya salah satu agama besar dan modern masih juga memeluk agama 

suku, hal mana terindikasi dengan jelas dari keikutsertaan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu dalam ritus tabur bunga di makam, yang ditengarai merupakan salah satu 

bentuk ritus dalam agama suku Atoni yang lestari hingga saat ini. 

Sebagaimana telah kami gambarkan dalam bagian sebelumnya bahwa makna 

utama yang terkandung dalam tradisi bakar lilin dimakam bagi masyarakat suku Atoni 

di Kefamenanu adalah untuk mengenang dan menghormati akan arwah para leluhur di 

alam baka. Disamping pemahaman tersebut, khususnya bagi masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu yang beragama katolik memiliki pemahaman teologis mengenai kehidupan 

dan kematian manusia, dalam tiga kelompok yakni: kelompok pejuang, kelompok 

menderita dan kelompok yang hidup bahagia bersama Allah. 

Kelompok pejuang adalah setiap manusia yang masih hidup di bumi, karena itu 

mereka harus berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar kelak 

dapat menikmati hidup bahagia bersama Allah di sorga. Dalam pada itu maka 

dibutuhkan ketaatan pada seluruh tata aturan yang berlaku dalam komunitas suku Atoni, 

salah satunya adalah ketaatan dalam melaksanakan ritus bakar lilin di makam yang 

bertujuan untuk menghormati arwah para leluhur di alam baka. Kelompok yang kedua 

adalah kelompok menderita yakni orang-orang yang telah meninggal dunia, namun 

masih berada di dalam api penyucian dengan maksud agar disucikan dan dipulihkan 

sebelum mereka dapat masuk kedalam kerajaan Allah. Sebab bagi masyakat suku Atoni 

yang beragama Katolik, upaya untuk mendapatkan pemulihan hanya bisa tercapai 

bilamana semasa hidupnya di dunia dijalani dengan kehidupan yang baik dan berkenan 

kepada Allah. Dalam Gereja Katolik sering di kaitkan dengan doa arwah yang bertujuan 
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untuk mendoakan para arwah yang masih ada di dalam api penyucian agar dengan 

bantuan dan permohonan para santo (orang kudus) dan segenap umat maka mereka 

yang masih ada dalam api penyucian boleh mendapat pengampunan atau pemulihan 

sehingga dapat hidup bahagia bersama Allah di sorga. Kelompok yang berikut adalah 

kelompok yang hidup bahagia bersama Allah yakni orang- orang kudus yang selama 

hidupnya melakukan perbuatan-perbutan yang baik dan berkenan kepada Allah, dan 

telah mengalami api penyucian. Tradisi Gereja Katolik memberikan perhatian khusus 

bagi peringatan jiwa-jiwa di Api Penyucian karena itu pada tanggal 2 November dan 

selama bulan November setiap tahun; selalu mendoakan para arwah termasuk dalam 

bentuk devosi bagi jiwa-jiwa di Api Penyucian. 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. Supaya 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.  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. Jiwa- 

jiwa yang sudah berada di surga sudah sampai kepada kesempurnaan karena persatuan 

mereka yang sempurna dengan Tuhan. Di dalam kesempurnaan ini, mereka tidak lagi 

akan menjadi „tidak tenang‟, sebab mereka telah bersatu dengan Kristus sang sumber 

damai dan ketenangan. Namun demikian, karena mereka bersatu penuh dengan Kristus 

yang masih terus berkarya menyelamatkan manusia, maka mereka akan terus juga 

mendukung Kristus dengan doa- doa mereka untuk karya penyelamantan-Nya itu. 
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Berdasarkan pamahaman diatas, nampaknya bahwa praktik penghormatan 

kepada para leluhur yang diwujudkan melalui tradisi bakar lilin di makam 

sesungguhnya berpusat pada penghormatan, cinta dan kenangan akan para leluhur. Hal 

ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu. Adalah yang menarik dalam tradisi ini adalah terdapatnya pengakuan 

bahwa Allah sebagai penjamin tunggal kehidupan manusia, baik selama ada di bumi 

maupun sesudah kematian badan. Pemahaman diatas sekiranya dapat dikatakan sejalan 

dengan pikiran yang disampaikan oleh Spencer, yang mengatakan bahwa kepercayaan 

manusia akan Allah berasal dari kesadaran purba manusia akan kontinuitas kehidupan 

sesudah kematian badan yang diyakini ditopang oleh Wujut Tertinggi atau Allah. Allah 

diyakini sebagai penguasa atas kehidupan manusia baik di dunia maupun di alam baka.  

3.Sebagai Media Membangun Relasi Dengan Wujud Tertinggi atau Allah. 

Doa dalam kalangan orang percaya adalah media yang dipakai untuk 

membangun komunikasi dengan Allah yang disembah, karena diyakini hanya dialah 

yang patut mendapatkan pujian dan hormat. Allah yang disapa dalam Tritunggal (bapa, 

putra dan roh kudus) dipahami sebagai Tuhan yang memberi kehidupan bagi seisi alam 

semesta termasuk didalamnya manuisa. Berbagai limpahan berkat dan anugerah 

diberikan Allah bagi segenap ciptaan di dalam dunia ini, dengan maksud agar manusia 

dan semua ciptaan dapat hidup dan berkembang dangan baik. Dalam pada itu sudah 

selayaknya pujian, sembah dan doa dipanjatkan kepada Allah sebagai pemilik 

kehidupan ini yang telah melimpahkan rahmatnya yang besar bagi seisi dunia. Doa 

merupakan salah satu elemen yang penting dalam peribadahan umat disamping puji-

pujian dan persembahan.  Disinilah peran doa yang dipanjatkan oleh umat menempati 
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tahapan yang sangat penting dalam rangka membangun hubungan dengan Allah yang 

disembah. 

Tradisi bakar lilin di makam dalam kalangan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu, juga menempatkan doa sebagai bagian yang utama dalam tahapan tradisi 

tersebut. Dimana didasarkan atas pemahaman bahwa doa merupakan media yang 

dipakai untuk membangun komunikasi dengan arwah para lelulur. Disamping itu 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu percaya bahwa dalam doa seakan-akan mereka 

sementara bertemu dan bercakap-cakap secara langsung dengan para leluhur yang ada 

di alam baka. 

Bagi masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, proses ritual bakar lilin di makam 

baru dikatakan berhasil dengan baik bilamana seluruh tahapan proses dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Dalam pada ini, tahapan atau proses ritual bakar lilin di makam 

dengan urutan sebagai berikut: Pertama: persiapan atau pembersihan lokasi makam 

yang disebut saok nate yang dalam pengertian harafiah berarti membersihkan kuburan. 

Biasanya soak nate dilakukan sehari sebelum ritus bakar lilin diadakan. Dimana pada 

acara pembersihan tersebut diikuti oleh semua keluarga yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengan mending atau leluhur yang telah meninggal. Pada waktu semua 

keluarga telah berkumpul di tempat pemakanan keluarga kemudian secara bersama-

sama membersihkan kuburan dan lingkungan disekitar pekuburan tersebut, termasuk 

menata kembali bebatuan yang tercecer di sekitar pekuburan tersebut. Kedua:  tahapan 

ekaristi atau pemberkatan lilin oleh pimpinan umat katolik. Pemberkatan dimaksud 

bertujuan agar semua media yang dipakai dalam ritus bakar lilin (khususnya lilin yang 

dipersiapkan oleh umat katolik) di kuduskan dan diberkati sebelum di bawa ke 

pemakaman atau pekuburan. Setelah Misa arwah dilakukann di Gereja maka umat akan 
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kembali dengan membawa pulang lilin yang telah diberkati oleh para Romo, 

selanjutnya lilin-lilin tersebut telah siap untuk digunakan dalam ritus bakar lilin di 

makam. Berbeda dengan masyarakat suku atoni di Kefamenanu yang beragama Kristen, 

dimana lilin yang dipakai tidak dipersiapkan melalui kebaktian khusus di Gereja atau 

pemberkatan lilin. Namun bagai komunitas Kristen lilin yang akan dipakai dalam tradisi 

bakar lilin di makam biasanya dipersiapkan secara baik sebelum di gunakan dalam 

tradisi dimaksud. Perbedaan dalam mempersiapkan media khususnya lilin dalam tradisi 

umat beragama di Kefamenanu sesungguhnya tidak merupakan suatu persoalan yang 

substansial, karena bagi ke- kedua komunitas tersebut, hal mana bukan merupakan suatu 

yang sangat prinsip dalam ritus bakar lilin di makam. Ketiga: Persiapan bungai rampai 

atau kembang yang akan di gunakan untuk menabur disekitar lokasi pemakaman dalam 

tradisi bakar lilin di makam. Bunga rampai dimaksud adalah campuran berbagai 

kembang yang di potong secara tipis dan halus kemudian di campur dengan daun 

pandan dengan maksud agar aroma pandan dan aroma berbagai kembang tersebut 

bercampur menjadi satu sehingga menghasilkan aroma khas untuk upacara dimaksud. 

Dalam pada itu, menurut hasil wawancara di lokasi penelitian ditemukan bahwa cara 

untuk mendapatkan kembang yang digunakan adalah dengan memetik kembang secara 

hati-hati sehingga tidak jatuh ke tanah, dengan pemahaman bahwa kembang tersebut 

belum saatnya harus jatuh ke tanah. Keempat: peserta yang ikut dalam tradisi bakar 

lilin dimakam adalah semua anggota keluarga. Biasanya tidak menutup kemungkinan 

adanya orang lain diluar keluarga inti tetapi telah bersedia untuk mengikuti tradisi 

dimaksud. Dengan maksud agar nantinya dalam proses ritual dimaksud, tidak 

mendatangkan hambatan oleh karena perbedaan budaya. Kelima: tahapan proses ritual 

bakar lilin di makam terdiri atas 3 bagian yakni pembakaran lilin, tabur bunga dan doa 
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bagi para arwah leluhur. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa bakar 

lilin, tabur bunga dan doa merupakan metafora yang dihubungkan dengan pengakuan 

Tritunggal dalam ajaran gereja, namun makna terdalam yang sempat terekam dalam 

proses penelitian adalah bahwa: terang lilin yang menyala sesungguhnya merupakan 

simbol atau lambang Kristus cahaya dunia, dimana Kristus yang dilambangkan atau 

disimbolkan dengan terang lilin merupakan sumber terang bagi para arwah leluhur 

dinegeri alam baka. Terang yang dibawa oleh kristus akan menyinari dunia kegelapan. 

Sementara itu wangi atau aroma kembang yang ditaburkan akan mendatangkan aroma 

khas yang biasanya dipakai dalam acara pemakaman jenasah bagi orang yang 

meninggal. Aroma kembang dimaksud dalam pemahaman masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu, merupakan daya pikat yang akan memamggil arwah para leluhur di alam 

baka untuk datang bertemu dengan semua keluarga yang mengikuti ritus dimaksud. 

Dalam pada itu menurut tradisi masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, setelah 

mencium aroma kembang yang ditaburkan di lokasi pemakaman maka arwah para 

leluhur akan berjalan dengan dituntun oleh terang lilin untuk berjumpa dengan manusia. 

Perjumpaan tersebut berlangsung dalam doa bagi para arwah leluhur. Diyakini bahwa 

dalam doa yang dipanjatkan di pekuburan, seakan-akan manusia bercakap-cakap 

langsung dngan mendiang atau si-mati. Inti percakapan dalam ritual dimaksud sangat 

beragam tergantung kebutuhan setiap orang. Yosep Tefa
6
 mengatakan bahwa dalam doa 

tersebut, umumnya manusia meminta perlindungan dan berkat untuk menjalani 

kehidupan di dalam dunia, disamping itu keberhasilan dan kesuksesan juga menjadi 

                                                           
6
 Yosep Tefa, Ibid. 
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bagian utama dalam doa tersebut.  Tobe Halla
7
 membenarkan pikiran diatas dengan 

mengatakan: 

“Dalam doa yang dipanjatkan, biasanya manusia memanggil orang tua 

mereka (para leluhur) yang ada di „sebelah batu dan kayu‟, agar memberi 

perlindungan pada waktu mereka bekerja di kebun atau beternak di padang, 

jauhkan mereka dari sakit dan kesusahan, dan arahkan mereka untuk ada 

dalam jalan yang baik, supaya semua anak dan cucu diberkati”.  

Berdasarkan pemahamaan tersebut, tergambar dengan jelas bahwa dalam ritual 

bakar lilin di makam terdapat unsur-unsur penyatuan dalam sebuah komunitas atau 

masyarakat sebagai mana yang disampaikan oleh Turner dalam tulisannya Deflem. 

Namun pada bagian yang lain, proses ritual memainkan peran yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu. Hal ini sejalan dengan 

pemikiran yang dikemukakan oleh Geertz bahwa ritual yang terdapat dalam berbagai 

upacara sesungguhnya berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai kepercayaan masyarakat 

lokal terhadap gambaran agama mereka serta kepercayaan terhadap alam baka yang 

akan dialami oleh arwah para leluhur. Keenam: Makan bersama; menurut pemahaman 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, makan bersama adalah tanda sukacita dalam 

ritual bakar lilin di makam. Hal mana didasarkan atas pemahaman bahwa pada saat 

makan bersama di makan dilakukan maka serentak dengan itu pula para arwah para 

leluhur juga diundang untuk hadir dan mengambil bagian dalam proses tersebut. Karena 

itu tata cara makan diatur sebaik mungkin agar menghadirkan sukacita dalam proses 

tersebut. 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 

                                                           
7
 Tobe Halla, Ibid. 
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nipis, bawang merah, bawang putih, dan daun kemanggi. Semua menu makanan 

dihidangkan menggunakan sebuah “nyiru” (nampan yang terbuat dari anyaman daun 

pohon lontar berbentuk bundar) 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 suku Atoni di 

Kefamenanu, hal ini adalah acara makan yang istimewa bersama dengan arwah para 

leluhur, karena itu selama proses makan bersama diperlukan 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. Setelah makan 

selesai maka dilanjutkan dengan acara bebas atau santai dimana berbagai memori atau 

kenangan indah yang pernah dilalui bersama mendiang atau para leluhur diceritrakan 

kembali dengan maksud agar segenap anak dan cucu mengenal dan memahami sifat dari 

para leluhur mereka yang telah tiada. Setelah hari menjelang malam maka semua 

keluarga kembali ke tempat mereka masing- masing dan lilin lilin yang terpasang 

dibiarkan tetap menyala hingga selesai. 

4. Sebagai Wujud Penghormatan Bagi Para Leluhur. 

Leluhur adalah orang-orang yang telah meninggal pada waktu yang lampau. 

Berbeda dengan pemahaman umum, Gereja Kristen, memahami bahwa leluhur 
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hanyalah arwah atau roh manusia dan karena itu mereka tidak pernah berubah menjadi 

Allah atau menjadi pribadi yang ilahi setelah kematian, dan konsekuensinya mereka 

tidak dapat disembah seperti Tuhan, hanya dikenang, dicintai dan dihormati. 

Berdasarkan pemahaman diatas, maka baiklah kita memahami bagaimana pandangan 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu terhadap luluhur: 

Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah 

seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga, 

dimurnikan terlebih dulu di Api Penyucian yang mengajarkan adanya masa pemurnian 

di Api Penyucian, sehingga doa-doa dari umat yang masih hidup, dapat berguna bagi 

jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan, dengan 

mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat 

membutuhkannya, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan (lih. 2 Mak 12:38-45). 

Sebenarnya, prinsip dasar ajaran Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang 

sudah meninggal atau arwah leluhur adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak 

terputuskan oleh maut.  Sebagaimana yang ditulis oleh rasul Rasul Paulus: 

“Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 

maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan 

datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun 

sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang 

ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Rm 8:38-39).   

Disini menjadi jelas bahwa gerja katolik memahami leluhur sebagai bagian dari 

orang-orang kudus yang tidak bisa di pisahkan oleh maut sebagaimana yang ditulis oleh 

Rasul Paulus dalam Surat Roma diatas. 
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Dalam Gereja Protestan, sebagaimana hasil wawancara dilokasi penelitian, 

ditemukan pemahaman bahwa leluhur dalam pandangan dan tradisi Gereja adalah arwah 

atau roh dari mendiang yang telah meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu kehidupan dan kematian berlangsung dalam kuasa dan pengendalian 

Allah, karena itu setelah kematian badan maka jiwa manusia kembali kepada Allah 

untuk menerima penghakiman Allah (band: Matius 25:31-46) penghakinan tersebut 

didasarkan atas perilaku dan perbuatan selama mending ada dalam dunia. Berarti 

perilaku dan perbuatan baik seseorang selama ada dalam dunia akan menuntunnya 

kepada kehidupan yang abadi atau kekal di sorga, sementara perilaku dan perbuatan 

yang kurang baik (jahat) dan bertentangan dengan kehendak Allah selama di dunia akan 

menghantarnya kepada penghukuman yang abadi di neraka. Antara sorga dan neraka 

terdapat jurang yang tidak terseberangi, karena itu seseorang tidak dapat berpindah 

tempat dari sorga menuju kepada neraka atau sebaliknya. Leluhur dalam pandangan ini 

adalah orang-orang yang telah meninggal dunia, namun semasa hidupnya memiliki 

peran yang cukup berpengaruh dalam kehidupan komunitasnya, peran yang dimaksud 

adalah sebagai amaf, kepala suku, pendiri suku, tokoh agama, atau orang tua yang 

berjasa dalam kehidupannya. Para leluhur inilah yang kemudian mendapat perlakuan 

secara istimewa dalam kalangan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu.  

Dalam kehidupan masyarakat suku Atoni, terdapat mitos tentang Wujut 

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

Pertama: Uis Neno merupakan dewa tertinggi dalam sistem religi masyarakat suku 

Atoni. Secara harafiah Uis Neno berarti „tuan hari‟, sebuah sebutan yang dirujukan 

pada keberadaan matahari. Karena matahari merupakan benda langit yang dianggap 

paling besar pengaruhnya dalam kosmos, maka orang Atoni menempatkannya sebagai 
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perwujudan dewa tertinggi – atau disebut sebagai „raja langit‟. Dalam perbendaharaan 

bahasa dawan (bahasa Timor), istilah Uis Neno sering dipadankan dengan istilah 

manas, yang juga berarti matahari. Manas adalah pusat dan penentu seluruh kehidupan. 

Manusia akan memperoleh kehidupan ketika manas terbit. Sebaliknya, apabila manas 

tidak terbit maka tidak ada kehidupan – yang juga berarti tidak mungkin ada manusia. 

Karena fungsi yang diperankan Uis Neno atau manas sangat penting dalam 

kehidupan dunia, maka tidak berlebihan ketika masyarakat suku Atoni menggambarkan 

Uis Neno sebagai dewa yang memiliki semua sifat istimewa diantaranya : 

o Apinat ma Aklahat. Secara harafian Apinat berarti menyala, bersinar 

atau bercahaya sedangkan Aklahat merupakan peningkatan dari Apinat, 

artinya yang membara dan menghanguskan. Secara lebih detail, suku 

Atoni menggambarkan Uis Neno sebagai yang menyala, bercahaya, 

menyinari, menghangatkan, menyenangkan, namun juga membara dan 

menghanguskan yang dapat menyebabkan kebakaran dan kematian. 

Dalam konteks kehidupan di dunia, masyarakat suku Atoni meyakini 

bahwa kekeringan dan banjir disebabkan oleh kekuasaan Uis Neno ini. 

o Amoet ma Apakaet. Amoet berarti pencipta atau kekuatan yang 

menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Apakaet merupakan ungkapan 

yang menggambarkan kemampuan memahat, melukis dan menenun. 

Atribut tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

Uis Neno sebagai pencipta semesta alam atau seniman terbesar di dunia. 

o Alikin ma Apean. Atribut ini berarti membuka jalan dan mengantar ke 

dalam kehidupan. Dalam konteks ini, suku Atoni meyakini fungsi Uis 
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Neno sebagai orang tua yang memelihara benih kehidupan hingga benih 

tersebut siap dilahirkan ke dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata 

tersebut sering digunakan pada burung-burung dan ayam-ayam betina 

yang mengerami telur-telurnya dan membantu memberikan jalan dengan 

membuat sebuah lubang kecil pada telurnya agar anaknya dapat keluar 

dengan leluasa. 

o Afinit ma Anesit. Afinit berarti lebih panjang dan lebih tinggi. 

Sedangkan Anesit juga memiliki pengertian „lebih‟ yaitu lebih banyak 

dan lebih besar. Keduanya mempunyai pengertian mengatasi dan 

melampaui segala sesuatu. Uis Neno sebagai dewa tertinggi dalam sistem 

kepercayaan suku Atoni memiliki kekuatan yang tidak ada satupun 

makhluk yang sanggup menyamainya. Ia berada diatas segala-galanya. 

o Ahaot ma Afatis. Atribut ini berfungsi untuk mengungkapkan fungsi 

kebapakan dan keibuan Uis Neno. Ahaot berarti dia yang memberi 

makan dan minum secara jasmani; yang bertanggung jawab untuk 

pemenuhan kebutuhan jasmani manusia. Sedangkan Afatis merujuk pada 

intensivitas kepedulian Uis Neno kepada manusia, yang bukan hanya 

memperhatikan hal jasmani, tetapi juga hal rohani yang merupakan salah 

satu bagian penting dari manusia. 

o Aneot ma Amafot. Atribut ini berarti sebagai pelindung, pemberi arah, 

pemberi rahmat dan berkat. Uis Neno sebagai dewa tertinggi dapat 

memberikan atau menahan sinarnya terhadap manusia, yang berarti dapat 

membawa berkat dan kehidupan, kutukan, kematian dan kegelapan. Bagi 
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masyarakat suku Atoni, atribut ini juga menjelaskan Uis Neno sebagai 

dewa tertinggi yang memberikan kepada manusia kebaikan dan 

kejahatan, terang dan gelap, kehidupan dan kematian. 

Kedua: Uis Pah, selain Tuhan Langit, masyarakat suku Atoni juga mengakui adanya 

Tuhan Bumi atau yang disebut sebagai Uis Pah. Bersama Uis Neno, Uis Pah diyakini 

membentuk kekuatan ilahi, namun Uis Neno tetap dianggap lebih superior. Keduanya 

memang berbeda dan mempunyai eksistensinya masing-masing, namun satu sama lain 

tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem keyakinan masyarakat suku Atoni, Uis Pah 

dianggap sebagai pembawa ketakberuntungan dan malapetaka bagi manusia. Oleh 

karena itu manusia harus berusaha mengambil hatinya dengan menyelenggarakan 

berbagai upacara-upacara tertentu.  Uis Pah juga diyakini sebagai dewa yang merajai 

Pah Nitu (roh atau dunia orang mati) yang tinggal di hutan, batu-batu karang, mata air, 

pohon-pohon besar, dan gunung-gunung. 

Masyarakat suku Atoni juga percaya pada Pah Nitu yaitu arwah-arwah orang 

yang sudah meninggal dunia. Arwah-arwah ini memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia, karena mereka seringkali dijadikan sebagai penghubung atau 

perantara antara manusia dengan Uis Neno dan Uis Pah. Setiap ritual yang 

diselenggarakan diyakini tidak sepenuhnya diterima oleh Uis Neno dan Uis Pah. Karena 

itulah dibutuhkan perantara yang dapat meneruskan permohonan manusia kepada Uis 

Neno dan Uis Pah yakni para leluhur. 

Dalam pada itu masyarakat suku Atoni selalu berusaha untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis secara horizontal dengan sesama makhluk alam bawah 

maupun secara vertikal dengan penguasa alam atas (neno tunan) yang disebut Uis Neno 
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dan para penghuni dunia arwah yakni roh leluhur (Nitu),  karena hubungan yang 

harmonis sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat suku Atoni, terutama 

dalam kaitan dengan kegiatan pertanian, untuk menjamin kesuburan tanah, 

mendatangkan hujan, menjauhkan hama, dan menghasilkan panen berlimpah, misalnya, 

masyarakat melaksanakan berbagai macam ritual adat dan seremoni adat yang pada 

intinya bertujuan meminta pertolongan dari kekuatan kosmos tersebut. Dalam bahagian 

selanjutnya masyarakat suku Atoni di Kefamenau juga menganggap bahwa setiap 

bencana yang menimpa mereka merupakan buah dari hubungan yang kurang harmonis 

dengan „Tuhannya‟. Misalnya kekeringan yang berkepanjangan. Bagi masyarakat suku 

Atoni, kekeringan di musim kemarau merupakan akibat dari kemurkaan, lantaran 

manusia kurang mampu menjaga hubungan yang harmonis. Begitu juga pada kasus 

gagal panen, yang diyakini oleh masyarakat sebagai petanda bahwa telah terjadinya 

hubungan yang kurang harmonis, baik dengan Uis Neno, Uis Pah maupun dengan Nitu 

ma Le,u. 

B.Faktor-Faktor Yang Mendasari Pemahaman Suku Atoni Mengenai Tradisi 

Bakar Lilin di Makam. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan pemahaman bahwa 

fenomena bakar lilin di makam yang dilakukan di kalangan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu, nampaknya akan tetap lestari dalam sejarah kehidupan masyarakat suku 

Atoni di Kefamenanu. Karena didasarkan atas berbagai indikator yang semakin 

memperkuat keberlangsungan tradisi tersebut dikalangan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu. Indikator dimaksud adalah: 
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1. Konsep Masayakat Suku Atoni Mengenai Relasi. 

Adanya pemahaman dalam masyarakat suku Atoni di Kefamenanu bahwa 

harmonisasi yang terbangun antara manusia dengan Wujut Tertinggi atau Allah 

memiliki kaitan erat dengan peristiwa sukacita dan berkat dalam kehidupan ini. 

Pemahaman tersebut telah mendorong masyarakat suku Atoni untuk terus berupaya 

dalam membangun hubungan yang harmonis melalui berbagai ritus. Salah satu ritus 

yang mendapat perhatian penting dalam sejarah kehidupan masyarakat suku Atoni di 

Kefamenanu adalah ritus bakar lilin di makam. Dipahami bahwa melalui ritus tersebut 

terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Wujut Tertinggi atau Allah 

melalui para leluhur. Para leluhur dianggap sebagai perantara, yang meneruskan 

berbagai keinginan dan harapan kepada Wujut Tertinggi atau Allah. Dalam konsep 

inilah, masyarakat suku Atoni memahami bahwa Wujut Tertinggi atau Allah tergambar 

dengan jelas melalui Uis Neno sebagai penguasa langit yang berkuasa dalam mengatur 

dan mengendalikan hidup manusia. Relasi yang harmonis antara manusia dan Uis Neno 

hanya bisa berjalan dengan baik bilamana berbagai ritus dilakukan dengan sempurna. 

Dalam pemahaman inilah maka relasi yang terbangun secara baik dalam hubungan 

dengan kosmologi akan mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupan komunitas 

suku Atoni di Kefamenanu, sebaliknya bila kurang tercapainya suasana yang harmonis 

di antara manusia dengan para penguasa tersebut maka akan mendatangkan kutuk atau 

bencana bagi kehidupan manusia. Kutuk tersebut, dipahami dalam berbagai persoalan 

yang dihadapi oleh masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, misalnya: kekeringan, gagal 

panen, banjir, penyakit bahkan kematian. Bagi masyarakat suku Atoni penyakit dan 

musibah yang dialami oleh manusia tidak terjadi secara kebetulan. Selalu ada 

penyebabnya. Penyebab penyakit itu tidak dicari pada alasan-alasan medis melainkan 
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jawabannya selalu dilihat dalam hubungan dengan rusaknya relasi antara manusia 

dengan sesama, dengan alam dan dengan Wujut Tertinggi atau Allah.
8
  Karena itu 

upaya dalam membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan leluhur dan 

dengan Wujut Tertinggi atau Allah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu. 

2. Peran ‘Gereja’ Dalam Mengadopsi Budaya Lokal 

“Teologi adalah usaha manusia untuk memberi makna bagi pengalamannya 

dalam bahasa yang jelas dan sistematis dengan cara mendasarkan pengalaman itu pada 

satu dasar yang kuat yang ada di luar jangkauan kekuasaannya, yaitu Firman Allah”.
9
  

Pemahaman ini sesungguhnya memberi ruang yang cukup bagi upaya berteologi dalam 

konteks.  Dalam pemahaman inilah menurut saya sudah saatnya berbagai tradisi dalam 

budaya lokal dapat diadopsi dan kemudian diberi makna teologis bagi kehidupan orang 

percaya. Dengan maksud agar gereja tidak “diklaim” sebagai produk asing yang hadir 

dalam konteks yang berbeda dan mengakibatkan rusaknya berbagai tatanan budaya 

lokal di tanah Timor. Tradisi bakar lilin di makam merupakan bagian dari budaya lokal 

yang harus diberi makna teologis agar pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi generasi 

gereja saat ini dan akan datang. Pada tahap inilah peran gereja dalam memberi perhatian 

atas berbagai ritus, semisalnya ritus bakar lilin di makam mesti menjadi sebuah 

keharusan yang tak bisa dihindari oleh gereja. Tetapi sayangnya berbagai regulasi dalam 

kalangan gereja Protestan, tidak serta-merta memberikan ruang yang cukup dalam 

upaya berteologi, kalaupun ada hal tersebut masih sebatas pada tataran akademis para 

                                                           
8
  Mery Kolimon dalam buku “Pijar-Pijar Berteologi Lokal”,  (Salatiga:Yayasan Percik, 2010), 

P.36-37 
9
 Eben Nuban Timo, dalam buku “Pijar-Pijar Berteologi Lokal”,  (Salatiga:Yayasan Percik, 

2010), P.5 
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teolog, hal ini mengakibatkan benturan horizontal antara warga gereja Protestan yang 

melaksanakan berbagai ritus adat dalam kehidupan beriman dengan warga gereja 

Protestan yang melarang atau menolak berbagai ritus adat dilaksanakan dalam 

kehidupan bergereja. Disinilah menurut saya peran gereja sebagai jembatan yang dapat 

menghubungkan dua aliran tersebut, dengan harapan persekutuan bergereja semakin 

diperkokoh melalui upaya berteologi yang kontekstual. 

3. Peran Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. 

Perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara dalam 

melestarikan tradisi bakar lilin di makam dapat dibuktikan dari adanya Peraturan 

Daerah mengenai hari libur daerah pada tanggal 1 dan 2 Nopember setiap tahun dengan 

tujuan memberi kesempatan kepada segenap warga masyarakat suku Atoni secara 

khusus maupun secara umum masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, guna ikut 

serta dalam pelaksanaan ritus bakar lilin dimakam. Keputusan ini selanjutnya 

diungkapkan oleh Lurah Kefa Selatan
10

 dalam keterangannya di Kantor Lurah, 

mengatakan bahwa:  

“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” 

                                                           
10

 Yohanes F.Daos, Wawancara langsung dilakukan di Kantor Kelurahan Kefa Selatan, tgl 08 

Mei 2013 pukul 11.30 wita 
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Berdasarkan pemahaman diatas. Terlihat secara jelas bahwa upaya Pemerintah 

Daerah Timor Tengah Utara dalam melestarikan berbagai nilai-nilai lokal masyarakat 

suku Atoni di Kefamenanu perlu mendapatkan apresiasi dari semua pihak termasuk 

didalamnya gereja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


