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BAB V 

KESISMPULAN 

 

Kultus penghormatan kepada para leluhur pada dasarnya mengandaikan iman 

akan Wujud Tertinggi atau Allah. Para leluhur dipahami dan dihormati karena 

kedekatan mereka dengan yang Maha Tinggi. Mereka diyakini telah berada bersama 

dengan sang pencipta dalam sebuah kehidupan di seberang kehidupan manusia. Mereka 

telah menjadi sahabat-sahabat Allah yang dapat memainkan peran sebagai utusan-Nya 

(perantara). Karena kedekatan hubungan mereka dengan Allah, orang meninggal 

diyakini sanggup mengkomunikasikan kehendak Allah dan rahmat pertolongan-Nya 

bagi orang yang masih hidup di dalam dunia. Dalam pemahaman inilah, para leluhur 

tidak disembah tetapi hanya dihormati dan dipuji dalam relasi mereka dengan Allah 

sebagai Wujut Tertinggi. Dengan kata lain, tanpa Allah, para leluhur menjadi tidak 

berarti dan tak dapat dihormati. Karena tanpa Allah, mereka tidak berbeda dengan 

kerabat mereka yang masih hidup di dunia.  

Pemahaman ini sesungguhnya memberi sumbangan yang siknifikan terhadap 

pengembangan teori Ancestor Worship. Dimana ditemukan bahwa ritus bakar lilin di 

makam yang dilakukan oleh masyarakat suku Atoni di Kefamenanu merupakan bentuk 

ungkapan penghormatan bagi Wujut Tertinggi melalui para leluhur. Hal mana 

didasarkan atas pemahaman kosmologi masyarakat suku Atoni di pulau Timor, yang 

menempatkan hubungan inter relasi antara manusia dengan makhluk hidup yang lain 

dan juga dengan Uis Pah dan Uis Neno sebagai penguasa alam bawah dan alam atas 

melalui para leluhur. Berbeda dengan isi dari teori Ancestor worship yang 

dikembangkan oleh para ahli, dimana menempatkan manusia pada subyek dan sesuatu 

yang dianggap memiliki kuasa sebagai obyek. Karena itu tersimpul bahwa 
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penyembahan dari subyek kepada obyek tak bisa terhindarkan. Hal ini berbeda dengan 

hasil penelitisan penulis mengenai tesis ini. Karena itu sumbangan pemikiran penulis 

ialah tidak semua ritus dapat dikategorikan sebagai bentuk penyembahanm kepada 

sesuatu yang dianggap memiliki kuasa atas kehidupan manusia. 

Gambaran inilah yang nampak dalam tradisi bakar lilin di makam, yang mana 

dilakukan oleh masyarakat suku Atoni di Kefamenanu. Dari pikiran yang disampaikan 

oleh para ahli diantaranya Spencer, Taylor, Turner dan Van Gennep, ditemukan adanya 

benang merah yang menunjukan kepada kita bahwa kultus penghormatan terhadap para 

leluhur yang dilakukan oleh masyarakat suku Atoni di Kefamenanu bertujuan untuk 

membangun hubungan yang harmonis dengan sang pencipta (Uis Neno dan Uis Pah).  

Praktik penghormatan kepada para leluhur yang nampak dalam berbagai tradisi 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, khususnya ritus bakar lilin di makam 

merupakan bentuk penghormatan terhadap para leluhur yang didasarkan atas 

pemahaman bahwa adanya (keyakinan akan) kehidupan sesudah kematian badan, 

disamping itu juga terdapat kepercayaan mengenai eksistensi Allah sebagai sumber 

tunggal dari  segala sesuatu yang hidup di dalam dunia ini, baik itu kehidupan manusia 

di bumi maupun kehidupan kekal sesudah kematian badan. Sejalan dengan konsep yang 

dibangun oleh Spencer bahwa ritus selalu diadakan dalam rangka membangun 

hubungan antara manusia yang hidup dengan leluhur dan juga dengan wujut Tertinggi 

atau Allah. Tradisi bakar lilin di makam, bagi masyarakat suku Atoni di Kefamenau, 

merupakan tradisi asli masyarakat Timor yang terbawa dari zaman nenek moyang 

hingga kini, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan yang mengatakan bahwa 

tradisi tersebut telah ada jauh sebelum kehadiran para misionaris asing di tanah Timor, 

walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Memperhatikan beberapa bukti sejarah 
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misalnya lilin tradisional yang masih ditemukan hingga kini. Namun tidak dapat 

disangkali akan adanya inkulturasi budaya dalam tradisi tersebut. Diketahui bahwa 

tradisi ini sesungguhnya merupakan budaya agama asli masyarakat suku Atoni di pulau 

Timor yang mana dalam proses selanjutnya terjadi percampuran dengan budaya atau 

kebiasaan asing yang dibawah masuk oleh para misionaris dan pedagang asing. 

Besarnya partisipasi masyarakat suku Atoni dalam tradisi bakar lilin di makam 

menunjukan bahwa adanya kesadaran tentang pentingnya ritus ini digelar dalam 

hubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakat suku Atoni. Pelaksanaan tradisi 

ini didasarkan atas pengakuan bahwa Allah sebagai penjamin tunggal dalam kehidupan 

dan kematian manusia. 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. Selanjutnya Allah diyakini sebagai penguasa atas 

kehidupan manusia baik di dunia maupun di alam baka. Karena itu tradisi bakar lilin di 

makam sesungguhnya berpusat pada penghormatan, cinta dan kenangan akan para 

leluhur.  Karena itu dalam tradisi bakar lilin di makam, nampaknya terdapat unsur-unsur 

yang dapat menyatukan sesama anggota dalam komunitas suku Atoni, tergambar 

dengan jelas dalam prosesi ritual bakar lilin di makam yang dimulai dengan saok nate 

hingga makan bersama di pemakaman. Sejalan dengan hasil pemikiran yang di 

kembangkan oleh Turner, yang mana mengatakan bahwa dalam setiap ritus yang 

berlangsung selalu terdapat unsur penyatuan bagi komunitas tersebut. 

Bentuk-bentuk penghormatan kepada para leluhur, sesungguhnya merupakan 

bentuk mula-mula dari agama besar modern–hal ini terjadi oleh karena adanya 

perkembangan yang disebabkan oleh perubahan zaman dan pengembangan pola 
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perilaku dan pemahaman yang berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Sejalan 

dengan teori evolusi yang disampaikan oleh Spencer bahwa evolusi juga berlangsung 

dalam sosiologi atau ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, memperlihatkan 

bahwa bentuk penghormatan kepada para leluhur berlangsung dalam sebuah proses 

evolusi yang cukup lama dalam kehidupan manusia, khususnya komunitas suku Atoni 

di pulau Timor. Karena itu dalam penelitian ditemukan bahwa tradisi bakar lilin di 

makan tidak pernah punah, melainkan akan semakin menguat sepanjang sejarah 

kehidupan manusia. Oleh karena semakin menguat budaya modern, semakin menguat 

pula tradisi masyarakat asli di berbagai belahan dunia. Fenomena ini di topang oleh 

berbagai faktor yang mendukung adanya keberlangsungan tradisi dimaksud. Faktor-

faktor tersebut adalah; dukungan dari pihak gereja, dukungan dari pihak pemerintah 

Kabupaten Timor Tengah Utara dan lembaga adat.  Dalam pada itu, adanya pemahaman 

yang kuat dikalangan masyarakat suku Atoni di Kefamenanu bahwa bilamana 

melupakan tradisi dimaksud maka akan mendatangkan kutuk atau bencana bagi 

kehidupan mereka.  

Masyarakat suku Atoni percaya bahwa Uis Neno (penguasa langit) dan Uis Pah 

(penguasa bumi) dan Nitu ma Le,u merupakan suatu kekuatan yang berkuasa dan dapat 

mengatur keberlangsungan segala makhluk hidup di bumi termasuk manusia, karena itu 

upaya untuk menjaga harmonisasi dalam hubungan dengan kosmologi ini terus 

dilaksanakan dan dipelihara dengan baik dalam berbagai ritual adat di kalangan 

masyarakat suku Atoni di Kefamenanu. Dalam berbagai ajaran iman gereja Kristen, 

pada dasarnya menghendaki agar semua umat hanya percaya kepada Allah yang 

disembah melalui; Bapa, Putra dan Roh Kudus.  Ini berarti berbagai bentuk ritual adat 

yang masih berlangsung di kalangan masyarakat suku Atoni sudah saatnya untuk 
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“ditinggalkan”, karena bertentangan dengan dasa titah dan berbagai aturan dalam 

kekristenan.  Akan tetapi pada sisi yang lain hal tersebut sulit untuk diterapkan, karena 

adanya keyakinan „ganda‟ sebagaimana yang kami uraikan dalam bahagian awal. 

Tradisi Bakar Lilin di makam merupakan bentuk ritual penghormatan yang 

dilakukan dalam kaitan agar tercapainya harmonisasi antara manusia dan para penguasa 

baik itu Uis Neno, Uis Pah dan Nitu ma Le,u.  Sebagaimana yang diuraikan di bagian 

sebelumnya bahwa struktur atau tatanan dalam kosmologi masyarakat Atoni dipahami 

dalam tiga tingkatan yang mana: 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). Matahari adalah representasi Uis Neno, sedangkan bumi 

adalah representasi dari Uis Pah. Sementara itu masyarakat Atoni secara simbolik 

menyebut dunia arwah dengan sebutan „fatu bian ma hau bian’ artinya dibalik batu dan 

dibalik pohon. Uis neno berkuasa mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan 

alam atas; diantaranya: matahari, bulan dan bintang-bintang, hujan, panas, mendung dan 

lain sebagainya. Uis Pah mengatur berbagai hal mengenai musim dan waktu bagi 

manusia untuk hidup, menabur benih, panen, dan berbagai hal yang berkaitan dengan di 

bumi. Sementara itu, Nitu ma Le,u selalu dikaitkan dengan urusan mengenai kematian 

dan kehidupan setelah kematian badan. Pemahaman ini mengandung makna bahwa 

kematian selalu dihubungkan dengan dunia leluhur sebagai tempat para leluhur 

berdiam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian sebelumnya bahwa 

penghormatan terhadap leluhur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem 

kepercayaan agama suku masyarakat suku Atoni. Oleh karena relasi yang terjaga baik 

dengan arwah leluhur akan mendatangkan berkat sedangkan bilamana terlalaikan 
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tanggung-jawab untuk menunjukan penghormatan dan penghargaan akan menyebabkan 

kutuk dan bencana. 

Dalam perjumpaan antara agama suku dan kekristenan, pada awalnya selalu 

terbangun dalam semangat yang saling „mencurigai‟ oleh karena ajaran agama suku  

dianggap bertentangan dengan kekristenan yang dibawa oleh para pemberita injil ke 

tanah Timor. Abineno, mengatakan bahwa semua kuasa dibumi berasal dari Allah 

sehingga gereja boleh memakai semua bentuk budaya sebagai alat penginjilan. Namun 

dalam praktiknya, lanjutnya, semua kuasa yang berhubungan dengan beberapa bentuk 

tertentu seperti eksorsisme mesti ditolak secara terbuka.
1
 Dalam perkembangan 

selanjutnya kekristenan yang dibawa oleh para misionaris asing berusaha untuk 

mengadopsi pemahaman atau konsep Uis Neno yang dipahami sebagai Allah Bapa 

dalam Trinitas.  Uis Neno kemudian dipahami sebagai dewa utama dalam masyarakat 

suku Atoni. Namun sebaliknya Uis Pah, disingkirkan dalam kekristenan, hal ini 

memberi arti bahwa tidak ada ruang penghormatan terhadap leluhur dan juga terhadap 

dewa-dewi di bumi atau Uis Pah. Dalam berbagai tulisan dan dan komentar para 

misisonaris asing ditemukan gambaran yang jelas bahwa penyembahan terhadap Uis 

Pah merupakan sesuatu yang negative dan tak boleh dilakukan dalam kekristenan 

karena dicap sebagai kafir atau setan. Dipihak lain nampaknya kekristenan mengadopsi 

unsur-unsur dalam agama suku yang dipandang memiliki kesejajaran dengan pokok-

pokok iman Kristen, sedangkan elemen-elemen yang tidak memiliki kesejajaran dengan 

pokok iman Kristen dengan cepat dicap sebagai setan. Karena adanya perbedaan antara 

kosmologi di Timor dan kosmologi Bangsa Eropa yang datang ke pulau Timor. Yang 

mana kosmologi Bangsa Eropa selalu menekankan pada demitologisasi sebaliknya 

                                                           
1
 Abineno sebagaimana dikutip oleh Frank L. Cooley, “Benih Yang Tumbuh XI. Gereja Masehi 

Injili di Timor”, (Jakarta 1976), P.331 (catatan kaki 11). 
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kosmologi orang Timor memandang dunia sebagai kesatuan antara faktor spiritual dan 

material. Dimana mereka berpikir dan mengekspresikan pandangan mereka dalam 

bentuk legenda, mitos, dan lain sebagainya. Karena perbedaan pandangan inilah, para 

misionaris Barat cenderung salah memandang cara berpikir orang Timor, bahkan 

mencapnya sebagai kesesatan. Menurut Mery Kolimon, kalau saja kekristenan mau 

dengan rendah hati untuk mendengar budaya secara khusus pandangan mengenai Uis 

Pah, maka hubungan injil dan budaya akan semakin diperkaya. Tidak saja budaya 

masyarakat suku Atoni dapat belajar dari suatu tradisi Kristen tetapi tradisi Kristen-pun 

dapat belajar dari budaya suku Atoni di Timor. Hal ini penting menurutnya, oleh karena 

sebenarnya ada jurang antara pemahaman mengenai Uis Neno dalam agama suku 

dengan Allah Bapa Yesus Kristus  dalam kekristenan, menerjemahkan Allah Bapa 

sebagai Uis Neno cenderung memberi kesan bahwa Allah adalah Allah yang jauh 

(transenden).
2
 Dalam pemahaman inilah perlu adanya dialog yang bertujuan untuk 

membagun pemahaman yang seragam mengenai pengambilalihan berbagai konsep 

agama suku kepada kekristenan, kalau tidak, dikuatirkan akan adanya benturan 

pemahaman dalam keristenan dan pemahaman mengenai agama suku yang kian 

berkembang saat ini. Mery Kolimon menguraikan bahwa dialog antara dua gambaran 

yang berbeda ini, sesungguhnya dapat menghubungkan metafora feminis Uis Pah 

dengan pemahaman tentang Allah dalam Trinitas. Bagi orang Timor Uis Neno disebut 

Ama (Bapa), sedangkan Uis Pah disebut Ena (Ibu). Klasifikasi ganda dalam budaya 

Timor untuk mempersepsikan realitas -termasuk realitas Ilahi- sebagai yang berpasang-

pasangan seperti ini dapat menyumbangkan bagi gambaran Allah yang utuh: transenden 

sekaligus imanen, dalam rupa seorang ayah dan seorang Ibu.
3
 

                                                           
2
 Mery Kolimon, “Pijar-Pijar Berteologi Lokal”, (Salatiga: Yayasan percik 2010), P.56 

3
 Ibid, P. 57 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, 

dengan tujuan agar hubungan yang terbangun antara keyakinan dalam berbagai ajaran di 

seputar agama suku dalam perjumpaan dengan kekristenan perlu diperhatikan bersama, 

diantaranya: 

1. Kepada Gereja, Pertama perlu mengadakan dialog yang intensif dalam 

kaitan dengan memaknai berbagai ritus yang berlangsung di luar maupun 

di dalam gereja, hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengadopsi 

atau memberi warna teologis dalam berbagai ritus adat yang masih di 

praktikkan oleh warga gereja Kristen. Kedua, sudah saatnya gereja perlu 

mengupayakan teologi kontekstual yang lahir dari budaya lokal setempat 

dengan maksud agar gereja semakin berakar didalam konteks budaya 

khususnya di pulau Timor. Peran ini dengan sendirinya akan memberi 

makna teologis dalam berbagai ritual adat yang ada di tengah-tengah 

masyarakat suku Atoni di pulau Timor. 

2. Kepada PEMDA Timor Tengah Utara, diharapkan agar lebih 

memperhatikan secara baik berbagai ritual adat tradisional yang 

berlangsung di kalangan masyarakat adat suku Atoni di Kefamenanu 

yang sesungguhnya dapat menjadi daya tarik dalam kaitan 

pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara. 

3.  Kepada masyarakat suku Atoni di Kefamenanu, sebagai pelestari 

berbagai ritus adat ditengah-tengah bangsa dan Negara diharapkan 

menjaga dan melestarikan berbagai ritus-ritus adat yang didalamnya 

mengandung nilai-nilai positif bagi generasi mendatang dengan penuh 

kecintaan. 



96 
 

GLOSARI
4
 

 

Atoni : Sebutan untuk Orang Timor atau laki-laki Timor. Dapat 

juga dipahami sebagai sebutan untuk masyarakat 

penghuni pulau Timor.  

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. 

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. 

Alikin ma Apean : Atribut ini berarti membuka jalan dan mengantar ke 

dalam kehidupan. Dalam konteks ini, suku Atoni 

meyakini fungsi Uis 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. 

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 

                                                           
4 Daftar istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi istilah-

istilah tersebut. Biasanya berada di bagian akhir suatu buku tersebut yang baru diperkenalkan atau paling 

tidak tak umum ditemukan.  
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sebagai dewa tertinggi dalam sistem kepercayaan suku 

Atoni memiliki kekuatan yang tidak ada satupun makhluk 

yang sanggup menyamainya. Ia berada diatas segala-

galanya. 

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. 

 

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 

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. 

Aof atau ta, uf   : Tubuh jasmani. 

Aluk todolo : Kepercayaan leluhur dalam masyarakat Toraja. 

Amaf atau ama : Bapak atau yang dituakan. 

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. 

Berhala : Benda yg dikeramatkan dalam agama suku. Misalnya 

Pedang, Pisau, Selimut, Guci, Gelang, Cincin, Tongkat, 

Ikat Pinggang, Pakaian, Muti, Tiba, dll. 

Bunga rampai : 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 
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sehingga menghasilkan aroma khas untuk upacara 

pemakaman atau ritus bakar lilin di makam. 

Bijae sunan : Lokasi atau tempat pemakaman/pekuburan masyarakat    

Kefamenanu. 

Enaf atau ena  : Ibu atau mama 

Fatu bian ma hau bian: Dibalik batu dan dibalik pohon. 

Fua nitu  : Arwah para leluhur. 

Fatu kanaf  : Gunung batu atau pegunungan 

Halaika  : Agama asli Suku Atoni di Timor. 

Keti atau Uab Lasi : Penyebab sakit. 

Lu-at : Sambal yang berisi campuran irisan tomat, cabe merah, 

jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, dan daun 

kemanggi. 

Mnane   : Dukun atau penyembuh. 

Manas   : Matahari 

Neno Tunan  : Puncak langit atau Alam Atas. 

Nitu   : Roh para leluhur. 

Nitu ma leu  : Penguasa negeri leluhur 

Nyiru : Nampan yang terbuat dari anyaman daun pohon lontar 

berbentuk bundar. 

Pah Pinan  : Alam atau Dunia bawah. 

Pah Nitu  : Dunia arwah. 

Pahan heke  : Ditangkap alam. 

paraingu marapu : Alam kehidupan itu oleh masyarakat Sumba di Nusa 

Tenggara Timur disebut (negeri leluhur). 

Smanaf  : Jiwa. 

Sman kolo  : Jiwa burung.  

Sman ka, li  : Jiwa bagian kiri. 

Sman atoni/Sman nitu : Jiwa manusia atau jiwa leluhur 

Soak nate  : Membersihkan kubur atau bersihkan tempat pemakaman 



99 
 

To makula’ : Orang yang telah meninggal tetapi “belum” dianggap 

mati karena belum tiba pada upacara pemakamannya. 

(tradisi dalam masyarakat Toraja). 

Tot nini  : Menyalakan lilin atau bakar lilin. 

Tobe   : Pemangku adat atau Tua adat. 

 

Uis Neno  : Penguasa langit atau Dewa langit. 

Uis Pah  : Penguasa bumi atau Dewa bumi. 

Uis Nitu  : Penguasa Negeri Leluhur. 

Uis Neno Pal-Pala : Wakil Tuhan di dunia (istilah ini selalu di gunakan untuk 

para leluhur). 
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pemangku adat di Wilayah Bikomi Kecamatan Kota Kefamenanu), bekerja 

sebagai Petani, dan biasa di sapa “Tobe Halla”.
5
 

2. Guido Anin, Usia 75 Tahun bertempat tinggal di Kelurahan Sasi-Kecamatan 

Kota Kefamenanu, ia adalah pensiunan PNS Guru Sekolah Dasar, ia adalah 

salah satu tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 

dan kegiatan kerohanian.
6
 

3. Simeon Luinokas, Usia 59 Tahun bertempat tinggal di Kelurahan Benpasi-

Kecamatan Kota Kefamenanu, ia adalah pensiun PNS pada Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan salah satu tokoh agama 

yang juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
7
 

4. Josep Tefa, Usia 60 Tahun bertempat tinggal di Kelurahan Kefa Tengah- 

Kecamatan Kota Kefamenanu, ia adalah pensiun PNS Guru Sekolah Dasar, 

adalah salah seorang tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kota 

Kefamenanu.
8
 

5. Filipus Tanaem,Usia 65 Tahun bertempat tinggal di Kelurahan Kefa Selatan- 

Kecamatan Kota Kefamenanu,ia adalah pensiun PNS pada Dinas Peternakan 

                                                           
5
  Wawancara langsung dilakukan di “Sonaf Tobe Halla” di kelurahan Maubeli, tgl 29 April 

2013 pukul 19.30 wita. 
6
 Wawancara langsung dilakukan di rumah bapak Guido Anin di Kelurahan Sasi, tgl 07 Mei 

2013 pukul 18.15 wita. 
7
 Wawancara langsung dilakukan di rumaha bapak Simeon Luinokas di Kelurahan Benpasi, tgl 

07 Mei 2013 pukul 12.30.wita. 
8
 Wawancara langsung dilakukan di rumaha bapak Josep Tefa di Kelurahan Kefa Tengah, tgl 08 

Mei 2013 pukul 11.30.wita 
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Kabupaten Timor Tengah Utara, saat ini sebagai Penanggung Jawab Jemaat 

GMIT Efata Fatunisuan-Kefamenanu, kini terlibat aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan.
9
 

6. Yohanes F.Daos Kadati, SAP (Lurah Kefa Selatan), ia adalah PNS aktif pada 

lingkup Setda Kabupaten Timor Tengah Utara.
10

 Bertindak sebagai dan atas 

nama Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. 

7. Christian Tolli, Usia 56 Tahun, bertempat tinggal di kelurahan Tubuhue-

Kecamatan Kota Kefamenanu, adalah Tokoh adat dan tokoh masyarakat di 

Kecamatan Kota Kefamenanu.
11

 

8. Abraham Metkono, Usia 50 Tahun, bertempat tinggal di Naob, ia adalah tokoh 

masyarakat atau tokoh adat yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Ia bekerja sebagai petani.
12

 

9. Sadrak Naat, Usia 58 Tahun, bertempat tinggal di kelurahan kefa selatan, Tokoh 

Adat masyarakat bikomi kecamatan Kota Kefamenanu
13

. 

10. Theofilus Metkono, Usia 55 Tahun, bertempat tinggal di kecamatan kota 

kefamenanu, ia adalah PNS aktif yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ritus 

bakar lilin di makam.
14

  

                                                           
9
 Wawancara langsung dilakukan di rumaha bapak Filipus Tanaem di Kelurahan Kefa Selatan, 

tgl 01 Mei 2013 pukul 0830.wita 
10

  Wawancara langsung dilakukan di Kantor Kelurahan Kefa Selatan, tgl 08 Mei 2013 pukul 

1130.wita 
11

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

April 2013 pukul 0830.wita 
12

 Wawancara langsung dilakukan di rumaha bapak Abraham Metkono di Desa Naob, tgl 30 

April 2013 pukul 18.30.wita 
13

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

juli 2013. Pukul 17.00.wita 
14

 Wawancara langsung dilakukan di rumaha bapak Theofilus Metkono di kota Kefamenanu, tgl 

04 Agustus 2013 pukul 19.30.wita 
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11. Pdt. Paulus J. Nubatonis, S.Th, bertempat tinggal di Kota Kefamenanu, ia adalah 

Ketua Majelis Klasis TTU, yang bertindak selaku pimpinan umat protestan di 

Kefamenanu.
15

 

12. Romo Alosyus Kosat, Pr. (Deken TTU) Bertempat tinggal di Kota Kefamenanu, 

ia adalah pimpinan umat Katolik Kabupaten Timor Tengah Utara.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

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

Kefamenanu, tgl 06 Mei 2013. Pukul 22.00.wita 
16

 Wawancara langsung dilakukan di Pastori Gereja St.Theresia Kefamenanu di kecamatan kota 

Kefamenanu, tgl 08 Mei 2013. Pukul 10.00.wita 


