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BAB IV 

KONSERVASI ALAM MENURUT TRADISI TARA BADU DI WILAYAH FATUMEA 

TIMOR LESTE DALAM TERANG ENSIKLIK LAUDATO SI NO. 143-144 

 Konservasi alam sebagai titik perjumpaan antara Ensiklik Laudato Si dan tradisi Tara 

Badu. Perjumpaan ini dapat terjadi karena keduanya menekankan nilai konservasi alam yang 

sama. Bagi perlindungan bumi dari sikap eksploitasi manusia. Namun keduanya memiliki 

cara pandang tersendiri dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut. 

 Ada empat nilai konservasi alam menurut tradisi Tara Badu yaitu nilai sakralitas 

alam, nilai norma nidup, nilai hukum adat dan nilai kesejahteraan umum. Nilai konservasi 

alam menurut Ensiklik Laudato Si No. 143-144 ada empat yakni nilai integral lingkungan 

hidup, nilai sakralitas alam, nilai norma hidup dan nilai kesejahteraan umum.  

 Perjumpaan antara tradisi Tara Badu dan Ensiklik Laudato Si ditandai dengan 

keempat nilai konservasi alam yaitu nilai integral alam, nilai sakralitas alam, nilai norma 

hidup dan nilai kesejahteran umum. Keempat nilai inilah yang menjadi titik perjumpaan 

antara tradisi Tara Badu dan Ensiklik Laudato Si .Untuk melakukan konservasi alam 

terhadap wilayah Fatumea di Timor-Leste. 

4.1 Konservasi Alam Menurut Tradisi Tara Badu 

 Konservasi alam dalam tradisi Tara Badu dikenal dengan istilah Kneter, Daka, Lituk, 

No Bali1. Kneter merupakan moral sedangkan Daka, Lituk no Bali merupakan istilah teknis 

dari hukum adat. Konservasi alam menurut tradisi Tara Badu merupakan suatu tindakan 

moral sekaligus hukum. Norma Tara Badu bertujuan untuk menjaga integralitas alam 

(Raiklaran Ilas Maromak) dan keseimbangan hidup (Moris Tetuk, No Nesan Bele), demi 

keharmonisan relasi triadik antara manusia-Tuhan dan alam serta kesejateraan umum.  

                                                           
  

1
 Kneter yang artinya ‘etiket atau tata krama,sopan santun’. Daka artinya menjaga. Lituk artinya 

‘merangkum’. Bali artinya ‘merawat’.  
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 Prinsip keharmonisan dalam relasi triadik antara manusia-Tuhan dan alam mewujud 

dalam empat nilai yang terkandung di dalam tradisi Tara Badu yaitu nilai sakralitas alam, 

nilai moralitas hidup, dan nilai hukum adat. Ketiga nilai ini menjadi dasar bagi tradisi Tara 

Badu untuk menjamin nilai kesejahteraan umum bagi masyarkat Fatumea. 

4.1.1 Nilai –Nilai Konservasi Alam Menurut Tradisi Tara Badu  

 Ada empat nilai konservasi alam yang terdapat pada tradisi Tara Badu yaitu nilai 

sakralitas alam. Nilai moralitas. Nilai hukum adat dan Nilai kesejahteraan umum. 

4.1.1.1 Nilai Sakralitas Alam  

 Masyarakat Fatumea berkeyakinan bahwa alam pada hakikatnya adalah sakral (Lulik). 

Konsep sakralitas alam ini dilatarbalakangi oleh keyakinan masyarakat adat Fatumea bahwa 

alam merupakan karya tangan dari Wujud Tertinggi, Sebagaimana terdapat dalam lagu 

Lakumerin, diungkapkan Na’i mak na se’i, Na’i mak nahu raiklaran, artinya Tuhan yang 

menciptakan, Tuhan yang memulai alam semesta. Alam juga sebagai tempat kehadiran 

Wujud Tertinggi seperti dalam ungkapan Doa Haduar Fos No. 37. Iha rai teken, iha 

raiklaran (ada di alam ini ada di bumi ini), lanjutan pada ungkapan No.39 Moris iha rai teken 

iha raiklaran (tumbuh di alam tumbuh di bumi). Kehadiran Wujud Tertinggi dalam alam 

semesta Sebagaimana ditekankan juga di dalam Ensiklik Laudato Si bahwa alam berkembang 

di dalam Allah yang memenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu ada makna mistik dalam sehelai 

daun, dalam sebuah lintasan alam, dalam embun, dalam wajah orang miskin.2 

 Makna mistis ini dipahami dalam konteks masyarakat adat Fatumea bahwa alam 

merupakan sesuatu yang ber-tuan (Nain) yang berpribadikan supranatural; tanah, tumbuhan, 

dan binatang layaknya satu barang ada pemiliknya. Masyarakat adat Fatumea berkeyakinan 

bahwa semua yang ada dan hidup di bumi (Raiklaran) memiliki tuan (Nai’n) seperti tanah 

                                                           
  

2
 LS.No. 223. 
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diatur oleh Rai nain. Air diatur oleh We nain di mana dia yang membuka mata air dan 

mengalirkan melalui sungai-sungai dan semua binatang air. Tumbuh-tumbuhan diatur oleh Ai 

nain. Binatang-binatang ganas seperti ular, belut lebah dan burung elang sebagai perwujudan 

dari supranatural. Orang Fatumea percaya bahwa reaksi dari binatang buas secara fenomenal 

menampakan kemurkaan supranatural dan berimbas pada musibah. Berbagai musibah sering 

terjadi di wilayah Fatumea seperti kekeringan air, musim kemerau yang panjang cuaca buruk. 

 Musibah ini semacam peringatan bagi masyarakat adat Fatumea agar menjaga sikap 

atau perlu bertindak lebih ritual ketika berkontak dengan alam dan lebih bijak (sesuai 

kebutuhan) dalam menggunakan sumber daya alam. 

  Pribadi Supranatual ditekankan dalam LS. Sebagai “Pribadi-pribadi ilahi terus 

berhubungan satu sama lain, dan dunia, yang diciptakan menurut model ilahi, merupakan 

sebuah jejaring relasi. Setiap makhluk condong kepada Allah, dan semua makhluk yang 

hidup pada gilirannya berciri khas untuk condong yang satu kepada yang lain, sehingga di 

alam semesta kita dapat menemukan relasi konstan yang tak terhitung jumlahnya dan yang 

terjalin tersembunyi. Ini mengundang kita untuk tidak hanya mengagumi hubungan yang 

kompleks antara segala makhluk, tetapi juga untuk menemukan kunci pemenuhan kita 

sendiri. Memang, pribadi manusia makin berkembang, makin matang dan makin 

dikuduskan, ketika ia masuk ke dalam relasi, keluar dari dirinya sendiri untuk hidup dalam 

persekutuan dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan semua makhluk. Dengan 

demikian ia menyambut dalam hidupnya sendiri dinamisme tritunggal yang telah 

dicantumkan di dalam dirinya oleh Allah sejak penciptaannya. Semuanya saling 

berhubungan, dan hal itu mengajak kita untuk mengembangkan suatu spiritualitas 

kesetiakawanan global yang mengalir dari misteri Trinitas”.3 

 Alam sebagai tempat tinggal para leluhur. Pandangan ini terdapat di dalam Doa 

Haduar Fos no. 5 Nai kerek tuan sia Bei tuan sia,(kepada kamu tuan leluhur) dan no. 8. Emi 

iha rai leten iha raiklaran (Kalian ada di alam ini di bumi ini). Terdapat suatu pengakuan dan 

kepercayaan masyarakat adat Fatumea atas keberadaan para leluhur di dalam alam-bumi ini. 

Sementara pada ungkapan Doa No. 6.Emi nurak sanulu, tuan sanulu,(kamu sepuluh mudah, 

kamu sepuluh tua) No. 7 Feto sanulu mane sanulu (sepuluh wanita sepuluh pria). Ungkapan 

ini merupakan sapaan hormat kepada para leluhur sebagaimana mereka telah dihadirkan 

Tuhan dengan hidup sesuai keberadaan mereka sebagai wanita dan pria.  

                                                           
  

3
 LS. No. 240. 
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 Alam (Raiklaran) merupakan rahim kehidupan yang sakral. Pandangan ini bertolak 

dari moral dan hukum adat yang dihayati oleh masyarakat Fatumea. Penghayatan nilai moral 

dan hukum oleh masyarakat adat Fatumea yakni Kneter, Daka, Lituk, No Bali.4(etika, dijaga, 

dirangkul dan dirawat). Alam hanya boleh dimanfaatkan dalam batas toleransi potensi yang 

ada dengan memberikan ruang dan waktu yang efektif bagi alam untuk memulihkan dirinya 

sendiri secara alamiah. Dengan demikian alam bukanlah sesuatu yang mati tetapi suatu 

pribadi-sakral yang hidup.5 

 Menurut Emile Durkheim, dalam masyarakat selalu ada nilai-nilai yang disakralkan 

atau disucikan. Yang sakral itu berupa simbol utama, nilai-nilai dan kepercayaan (beliefs) 

yang menjadi inti sebuah masyarakat. Sementara  nilai-nilai yang disepakati atau yang sakral 

itu berperan untuk menjaga keutuhan dan ikatan sosial sebuah masyarakat serta secara 

normatif mengendalikan gerak dinamika sebuah masyarakat6.  

 Tradisi Tara Badu dibentuk untuk menjaga keharmonisan relasi triadik antara Ema-

Maromak No Raiklaran. Bagi masyarakat adat Fatumea, alam merupakan pribadi yang sakral 

(Lulik) dan harus dihormati. Dalam praktek hidup seharian, terdapat banyak altar di dalam 

lingkungan alam. Altar-altar merupakan ikon dari kepercayaan masyarakat adat Fatumea 

terhadap proses hirofani-alam. Masyarakat adat Fatumea percaya bahwa alam merupakan 

karya tangan Wujud Tertinggi dan memiliki tuan (Nain) yang berpribadi supranatural serta 

tempat tinggal para leluhur. Oleh karena itu masyarakat adat perlu membangun sautu relasi 

triadik melalui ritus-ritus Tara Badu. Ritus-ritus yang dibentuk oleh masyarakat adat Fatumea 

menjadi mediasi bagi anggota masyarakat untuk tetap berakar pada yang sakral.7  

 Pandangan masyarakat adat Fatumea ini sangat paralel dengan pandangan dari 

seorang ekolog ternama Mercia Eliade tentang konsep hierofani bahwa alam pada dasarnya 

                                                           
  4 Wawancara Bersama Bpk. Baltasar Pires. Op.Cit. 
  5 Viktor Manek,M,Si. ,Ema Tahakae Sisi, Op. Cit., Hlm. 120. 
  

6
 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, (eds), Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 

hlm. 89. 
  

7
 Ibid., hlm. 97. 
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adalah kudus dan sakral. Eliade memperkenalkan konsep hierofani, bahwa yang sakral 

memanifestasikan dirinya pada diri manusia, pengalaman dari orde realitas lain yang 

merasuki pengalaman manusia. Ia memaparkan ide tentang ruang yang sakral, yang 

menggambarkan bagaimana satu-satunya ruang yang “nyata” adalah ruang sakral, yang 

dikelilingi oleh satu medan tanpa bentuk. Ruang sakral menjadi kiblat bagi ruang yang 

lainnya.  

 Ia mendapatkan bahwa manusia mendiami sebuah dunia tengah (midland), antara 

dunia-luar yang kacau dan dunia-dalam yang sakral, yang diperbaharui lagi oleh praktik dan 

ritual sakral. Dengan mentahbiskan satu tempat dalam dunia profan, kosmologi direkapitulasi 

dan yang sakral menjadi mungkin diakses. Ini menjadi sentral dari dunia primitif. Ritual 

mengambil tempat dalam ruang sakral ini, dan menjadi satu-satunya cara partisipasi dalam 

kosmos yang sakral ketika berupaya menghidupkan dan menyegarkan kembali dunia profan.8 

Jadi praktek ritual Tara Badu sebagai suatu proses usaha untuk memahami dan mendekati 

kehendak Wujud Tertinggi yang abstrak dan adikodrati bagi pemahaman manusia. 

4.1.1.2 Nilai Norma Hidup 

 Tradisi Tara Badu membentuk masyarakat menjadi manusia yang normatif. Nilai 

normatif yang diterapkan melalui tradisi Tara Badu bertujuan untuk menyadarkan 

masyarakat adat atas keberadaan manusia sebagai bagian dari alam.9 Manusia dengan alam 

merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Sebab manusia dan 

alam hidup saling berdampingan, saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana dalam 

                                                           
  8 Mircea Eliade, Sakral Dan Profan, Nuwanto, (Penterj.), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 
2002),hlm. 213. 

  
9
  Bpk. Raimundo Vicenti, Ketua Adat (Makoan), Wawancara. 
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pandangan Whitehead bahwa alam dunia dan realitas secara keseluruhan merupakan jaringan 

atau keterjalinan satuan- satuan aktual.10 

 Menurut kelima informan11, ada dua nilai norma hidup dalam lingkungan hidup Ema 

Fatumea yaitu nilai Kneter dan Kbadan. Notar kbadan berisi norma-norma dasar yang 

diperlukan dalam hidup bersama. Norma dasar itu adalah Tetuk no Nesan Bele12(prinsip 

kesamaan dan kesetaraan). Norma dasar ini sesungguhnya adalah prinsip moralitas yang 

menjadi pedoman bagi masyarakat adat Fatumea dalam membangun relasi triadik yang 

harminonis. Tindakan praktis dari prinsip moralitas ini terdapat di dalam rasa solidaritas atau 

Tulun malu, sikap saling menghargai atau Hafoli malu, semangat gotong royong Seluk malu 

sikap saling percaya atau Fiar malu, ikatan persaudaraan La soe malu, sikap adil dan sistem 

kebijakan ekonomi rumah tangga lokal dimana sistem ini membentuk suatu keluarga yang 

hidup secara hemat dan sederhana atau dibahasakan dengan bahasa kiasan Ha isin sihak ruin, 

Etiket makan atau Keta ha rik hemu rik dan mengenal hukum dan larang serta etika hidup 

atau Natene ukun badu no kneter. 

  Kneter dipahami sebagai takaran atau ukuran. Takaran ini berkorelasi dengan nilai 

etika yang diakui Ema Fatumea13 sebagai jalan menujuh keserasian (Ilas), keharmonisan 

(Nesan, Hanesan) dan keseimbangan hidup (Moris Tetuk). Dalam kehidupan Ema Fatumea 

diletakkan lima sendi kehidupan atau lima Kneter yakni Hase, Hatur, Lok, Dale, Dan Ha 

Hemu14 merupakan rangkaian etika hidup dalam relasi antara Tuhan, alam dan manusia. Etika 

hidup ini sebagai perwujudan dari prinsip Kneter yakni membangun dan membina 

                                                           
  

10
Dr. Hans J. Daeng, Manusia Kebudayaan dan Lingkungan, (Yogyakrta; Pustaka Belajar, 2008), 

Op.Cit., hlm. 43. 
  

11
 Bpk. Antonio Pires, Alfredo Amaral, Baltasar Pires, Bernaldino Amaral, Raimundo Fireira Vicenti, 

Para Makoan (Para Ketua Adat) dari tiga Rumah Adat,(Uma Foho-Metan, Uma Rai-Oan Beilesek,dan Uma 
Butak-Bunan)Wilayah Fatumea. 

  
12

 Bpk. Antonio Pires, Usia 60 tahun, Ketua Adat (Makoan), rumah adat Foho Metan, Wawancara, 
pada tanggal; 27 Februari 2018, pukul 18:00, WTL. Tersimapan di HP.Samsum. i360. 

  
13

 Ema Fatumea artinya Orang Fatumea. 
  

14
 Hatur yang berarti sikap menghormati orang dengan memberi tempa duduk di dalam acara adat 

tertentu. Lok artinya sikap hormat dalam menyuguhkan sirih pinang bagi tamu. Dale artinya etika 
berkomunikasi dengan orang lain. Ha hemu artinya makan-minum lebih tepatnya adalah etiket makan minum. 
Kelima sendi ini juga berlaku bagi hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan alam. 
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keseimbangan dan harmonisasi hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan 

alam dan manusia dengan manusia. 

4.1.1.3 Nilai Hukum Adat  

 Menurut Bpk. Baltasar Pires hukum adat bagi masyarakat adat Fatumea dikenal 

dengan istilah Ukun Badu. Sementara tradisi Tara Badu merupakan bagian dari hukum adat 

yang bertujuan untuk mengontrol prilaku manusia terhadap alam. Hukum adat dalam 

hubungannya dengan relasi triadik diterapkan secara praktis melalui tradisi Tara Badu. 

Tradisi Tara Badu sebagai hukum yang mengontrol kerusakan alam atau pencemaran 

lingkungan alam. Hukum adat membentuk masyarakat adat menjadi manusia yang hidup 

dengan suatu pedoman tertentu. Agar masyarakat bisa menggunakan kebebasan hidup secara 

bijaksana. Hukum adat menjamin relasi yang harmonis antara manusia dengan sesamanya 

dengan Tuhan alam alam. Hukum adat membentuk masyarakat adat menjadi masyarakat 

yang bertanggung jawab atas relasi triadik antara manusia-Tuhan dan alam. 

 Secara etimologi, Ukun Badu dipilah atas dua bagian yaitu Ukun dan Badu. Ukun 

(kata benda) berarti hukum. Ukun sebagai kata kerja berarti memberi makna, memerintah. 

Beberapa perspektif makna dari kata Ukun yakni Ukun Fuan (perintah), Ukun Laek (tidak 

memiliki aturan, tidak dikendalikan, tidak patuhi aturan), Ukun Na’in (penguasa) dan Ukun 

Rai (memerintah tanah atau pemerintah). Sementara Badu berarti larangan. 

 Ada dua jenis Ukun Badu yang akan penulis paparkan dalam penjelasan ini; 

1. Ukun Badu Mengatur Relasi Manusia Dengan Tuhan 

 Nama Maromak tidak boleh disebut secara tidak hormat dan secara tidak layak pada 

sembarangan (tempat dan waktu), karena dipercayai akan mendatangkan kutukan terhadap 

pribadi atau kelompok yang salah mempraktekkanya. Sebagaimana dalam sepuluh hukum 

perintah Musa yang menegaskan juga agar jangan menyebut nama Allah dengan tidak hormat 
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(Kitab Keluaran 20:7). Dalam kepercayaan masyarakat Fatumea jika nama Allah disebut 

dengan tidak hormat dan tidak pada tempatnya atau pada waktu yang tidak tepat akan 

mendatangkan malapetaka. Allah sering dipandang juga sebagai hakim atas sikap 

ketidakadilan manusia. Oleh karena itu masyarakat adat Fatumea sering melakukan sumpah 

dengan menyebut nama Tuhan karena Tuhan lebih mengenal hati dan budi manusia dan 

Tuhan yang mampu memberi hukuman atas manusia.  

2. Ukun Badu Sebagai Pranata Dalam Relasi Manusia Dengan Alam 

 Masyarakat adat Fatumea memiliki pandangan bahwa alam (tanah, air, batu besar, 

pohon besar, gunung) merupakan karya tangan Wujud Tertinggi dan memiliki Nain (tuan 

atau ‘pemilik’). Jika manusia hendak memanfaatkanya, harus dilakukan “Lou No Sudur” 

(sujud dan menyembah) dan “Husu No Seti”(meminta dan memohon). Wujud persembahan 

dan permohonan ini umumnya dilakukan melalui proses ritual adat. Nilai ini mendasari 

keyakinan bahwa alam sebagai media yang sakral. 

 Tanah dalam keyakinan masyarakat adat Fatumea merupakan rahim ibu (Nuk untuk 

ternak atau Kabu fuan-manusia). Rahim inilah awal seluruh proses kehidupan, sehingga 

dalam perspektif norma dan nilai (Kneter No Ktaek), tanah adalah satu di antara tiga titik 

sakral dalam profil raga manusia (Luli No Manas Sasokat No Dadula) artinya sakral dan 

panas, dijaga dan dihargai dengan norma adat yang ketat. Oleh karena itu semua warga 

komunitas adat dari masing-masing suku diperbolehkan membuka kebun dengan luasan yang 

tidak ditentukan dalam arti demi terwujudnya sikap konservasi terhadap alam  

 Pemakaian tanah dalam adat Fatumea meliputi hal-hal sebagai berikut; pertama, 

Memungut hasil hutan termasuk cendana, kedua, Memburu biantang liar, ketiga, Menangkap 

ikan, belut dan udang di kolam dan sungai, keempat, Membakar kapur dan periuk, kelima, 

Mengembala ternak, keenam, Mengerjakan tanah kering, ketujuh, Mengerjakan tanah basah, 
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kedelapan, Mengerjakan tanah tetap, dan kesembilan, Melakukan persembahan berhubungan 

dengan pekerjaan kebun. 

 Alam sebagai milik bersama (Common property) pengelolaannya diatur oleh adat baik 

dalam hal penggunaan atau pemanfaatannya maupun sanksi terhadap pelanggaranya. Aspek 

penting terkait edafis yakni dari aspek hukum adat, hak atas hukum atau tanah berada pada 

suku/ kepala suku dan menjadi milik komunal. Tiap suku dan anggota sukunya mengetahui 

batas-batas hutan atau tanah yang menjadi milik suku. Hutan atau tanah milik suku, tidak 

boleh dimanfaatkan oleh orang lain di luar anggota suku. Apabila situasi memaksakan 

pemanfaatan lahan oleh orang di luar suku, harus diputuskan dengan kesepakatan anggota 

suku untuk menghindari terjadinyaa konflik tanah akibat ketidakpuasan anggota suku 

lainnya.  

  Rai Lulik (‘tanah keramat’)dan Rai Mis atau Rai La Lulik (tanah tidak keramat). Rai 

Lulik umumnya mencakup kawasan hutan larangan atau hutan adat, atau kawasan gunung, 

bukit, mata air atau kolam yang disakralkan oleh masyarakat adat. Sebaliknya tanah tidak 

keramat, mencakup kawasan pertanian, peternakan, dan kawasan hutan yang ditentukan 

untuk mendukung kehidupan lokal. 

  Dalam perspektif Rai Lulik (tanah keramat) menjadi milik atau dalam pengawasan 

Uma Metan (rumah suku tetinggi). Semua kegiatan yang dilakukan di kawasan Rai Lulik 

didahului oleh ritual adat yang koordinasi tugasnya sesuai struktur rumah adat.  

 Badu yang mengatur tentang proses identifikasi dan simbol kepemilikan atas lahan 

sebagai bakal lahan berladang, berupa Rai Fuik Bua, merupakan tindakan meletakan sirih 

pinang sebagai wujud interaksi awal. Sirih-pinang diletakkan pada beberapa lahan strategi 

agar mudah dilihat orang dan sebagai bentuk interaksi dengan alam untuk permohonan ijin 

demi pemanfaatan lahan. Sementara Ta matak-matak , Ta deu-deut merupakan Pemotongan 

ranting-ranting pada calon lokasi. Sirit Ai Kulit merupakan Pemotongan kulit pohon pada 
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beberapa pohon yang mudah dilihat, atau Tara, Hakbukar hae manulain ‘mengikat-gantung 

alang-alang’ sebagai bentuk alternatif lain untuk Mengitarai lokasi dengan jarak ikat-gantung 

tertentu.  

 Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya ada tiga jenis simbol Badu 

diantaranya; Ai Tahan, Ai Kulit  Rai Fuik Bua (‘simpan sirih pinang’) menunjukkan dan 

melegitimasi bahwa areal lahan yang dimaksud telah ditandai dan dimintai restu dari 

penguasa tanah untuk dikerjakan sebagai ladang oleh anggota suku tertentu. Simbol ini yang 

dipakai pada umum di seluruh wilayah Tetun (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di 

Propinsi NTT, Negara Indonesia termasuk di wilayah Fatumea termasuk wilayah Kawasan 

Negara Timor-Leste ).15  

Menurut B. Malinowski dalam bukunnya berjudul Crime and Custom in savage 

society dikatakan bahwa semua aktivitas kebudayaan berfungsi untuk memenuhi suatu 

rangkaian hasrat naluri dari manusia. Dari berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang 

mempunyai fungsi memenuhi hasrat naluri manusia untuk saling memberi dan menerima atau 

the principle of reciprocity. Di antara aktivitas-aktivitas kebudayaan yang berfungsi serupa 

itu termasuk hukum sebagai unsur kebudayaan yang universal.16 Pandangan ini mengafirmasi 

peranan fungsional Tara Badu sebagai hukum yang mengatur sikap solidaritas masyarakat 

adat Fatumea di dalam lingkungan sosio-kultural. 

Berne Draf Resolution menekankan hak-hak alam diantaranya; Pertama, alam berjiwa 

atau tidak berjiwa berhak untuk berada untuk berkembang. Kedua, alam berhak untuk 

mendapatkan perlindungan ekosistemnya dan jaringan jenis-jenis populasi. Ketiga, mahkluk 

berjiwa berhak untuk memperoleh pengawetan dan pengembangan keturunan genetik. 

Keempat, mahkluk- mahkluk hidup berhak sesuai dengan spesiesnya dan kelahiran dalam 
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 Viktor Manek, M.Si. Ema Tahakae Sisi, Op. Cit., hlm. 222. 
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 Prof. Dr. Koentjaraningrat, Ilmu Antropologi, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), hlm.161-162. 
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ekosistemnya. Kelima, campur tangan manusia harus sesuai dengan kaidah yang berlaku.17 

 Ketika Tara Badu dikotraskan dengan pandangan di atas Tara Badu tepatnya 

merupakan norma hidup yang mengarahkan pandangan dan sikap hormat masyarakat adat 

Fatumea terhadap keberadaan alam layaknya satu pribadi-sosial yang memiliki hak untuk 

berada dan mengembangkan hidupnya di bumi ini dalam konteks lingkungan adat Fatumea. 

4.1.1.4 Nilai Kesejahteraan Umum  

 Nilai kesejahteraan umum dalam tradisi Tara Badu ini merupakan hasil perwujudan 

dari kombinasi ketiga nilai konservasi alam lainnya yakni nilai sakralitas alam, nilai moralitas 

dan nilai hukum adat. Acara panen (Sau) sebagai bentuk realisasi dari kesejahteraan umum 

bagi masyarakat adat di wilayah Fatumea. Dalam proses panen masyarakat adat Fatumea 

dituntun untuk tetap memperhatikan nilai norma dan nilai adat yang ada. Sebelum melakukan 

panen terlebih dahulu masyarakat adat perlu melakukan ritual panen atau Sau sebagai bentuk 

rasa syukur dan pujian kepada Wujud tertinggi, rasa hormat terhadap pribadi supranatural dan 

rsa terima kasih terhadap para leluhur yang telah turut memberi hasil dan menjaga tanaman 

bagi kebuhuan hidup masyarakat Fatumea. Proses panen juga merupakan perwujudan dari 

tindakan konservasi alam yakni pelestarian alam melalui menjaga pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman hingga mencapai pertumbuhan dewasa atau mencapai masa panen 

dan memberi waktu istirahat bagi tanah dalam jangka waktu tertentu. 

 Dalam proses panen masyarakat adat Fatumea tetap memperhatikan norma dan nilai 

adat yang berlaku yakni Ukun Badu yang diwujudkan melalui Tara Badu. Salah satu tujuan 

dari Tara Badu adalah demi terwujudnya sikap solidaritas di dalam lingkungan sosial 

masyarakar adat Fatumea sebagai bentuk penghayatan nilai moralitas atau Kneter-Ktaek. Ada 

dua jenis Sau yang dihayati oleh masyarakat adat Fatumea diantaranya; Sau secara saudara 

dan Sau secara Rumah adat. 
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 Sau secara saudara ini merupakan bentuk solidaritas/ tolong menolong atau Tulun 

Malu seorang saudara terhadap saudarinya atau ‘Fetooan sia mak kiwani batar maneoan 

siak’. Secara timbal balik dalam berbagai aktivitas kehidupan baik suka maupun duka. Tulun 

malu dilaksanakan pula dalam aktivitas pertanian sejak pembukaan lahan sampai 

penyimpanan hasil. Keunikkan dari Kneter-Ktaek adalah pada musim panen. Panen 

merupakan pekerjaan perempuan yang diikuti oleh semua saudara perempuan (feton ‘adik 

perempuan’ atau feto oan anak dari adik perempuan/keponakan). 

 Saat panen dikenal sistem Batar kiwani. Melalui sistem ini, pemanen mengambil bulir 

jagung pipilan menjadi miliknya. Bulir yang tidak bisa diikat umumnya terbesar dan terbaik. 

Sistem ini terlaksana dari satu ladang ke ladang lainnya selama pemanenan, sehingga semua 

mendapat bagian Batar kiwani. Hak kepemilikan Batar kiwani berada pada masing-masing 

pengumpul. Berapa banyak yang dikumpulkan dapat dibawa pulang sebagai sumber pangan. 

Nilai sosial ekonominya adalah upah secara tradisional dan hasil ladang yang diperoleh 

dinikmati secara saudara. Bila ingin memberi berilah yang terbaik. Nilai sosial ekonomi ini 

mengikat dalam hubungan antara manusia, serta kelompok Uma suku yang satu dengan Uma 

suku lainnya. 

 Musim panen bagi masyarakat Fatumea merupakan kesempatan untuk bersolider 

dengan sesama rumah adat. Sikap solider ini terjadi bukan karena terpaksa tetapi karena rasa 

persaudaraan. Dengan teknik Sau silang yakni pertukaran antara dua Uma suku. Peristiwa 

panen ini terjadi di antara kedua Abat dari kedua Uma suku. Sistem panen ini tidak saling 

mempersoalkan hasil dari abat masing-masing. Sistem Sau silang dilakukan akibat adanya 

gagal panen yang terjadi berturut-turut pada salah satu Abat atau pada satu Adat lain selalu 
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berkelimpahan hasil panen setiap musim panen. Kebijakan lokal ini sebagai solusi solidaritas 

terhadap sesama suku yang mengalami Rai Salaen18 akibat dari gagal panen. 

 Dalam proses Sau orang pendatang yang tinggal di wilayah Fatumea tetapi tidak 

memiliki Abat. Pada musim Sau mereka diundang untuk ikut panen di Abat oleh Uma suku 

terdekat. Kebijakan ini sebagai bentuk solidaritas dan sebagai pengakuan atas kehadiran 

mereka di wilayah Fatumea.  

 Sikap solidaritas dengan generasi mendatang terealisasi melalui kreatifitas masyarakat 

adat dalam memelihara benih-benih tanaman guna mempersiapkan untuk musim tanam tiba. 

Hal ini selalu dilakukan dalam proses panen tiba dan memberi waktu bagi tanah untuk 

mengembalikan mineral-mineral tanah yang terkuras selama proses pertumbuhan 

berlangsung. 

4.1.1.5 Gambaran Umum Ensiklik Laudato Si  

4.1.1.5.1 Latar Belakang Lahirnya Ensiklik Laudato Si 

 Ensiklik Laudato Si merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 

masa kepemimpinannya sebagai Paus. Ensiklik ini diterbitkan pada tanggal 18 juni 2015 

dalam rangka membangun dialog antara Gereja dengan semua orang terhadap masalah 

kerusakan lingkungan hidup. Setelah dikeluarkannya Surat Apostolik yaitu Evangelii 

Gaudium, Paus Fransiskus kembali mengeluarkan Ensiklik Laudato Si. 

4.1.1.5.2 Asal Usul Laudato Si 

 Ensiklik ini berasal dari refleksi Paus atas nyanyian “Laudato Si, mi, Singnore”- 

Terpujilah Engkau Tuhanku. Lagu dari Santo Fransiskus dari Asisi. Dalam nyanyian ini 

Santo Fransiskus memperlihatkan bahwa bumi merupakan rumah kita bersama yang berperan 
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masyarakat Fatumea yang sedang mengalami gagal panen. 
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sebagai saudari manusia. Dia selalu berbagi hidup dengan manusia. Selain itu bumi juga 

sebagai ibu pertiwi yang turut menopang kehidupan semua mahkluk hidup.19 

 Paus Fransiskus melihat dan merefleksikan bahwa lingkungan hidup saat ini menjadi 

kunci persoalan universal, sehingga ia mengeluarkan Ensiklik Laudato Si secara khusus 

berbicara tetang Gereja misioner yang berdialog dengan semua orang terhadap kerusakan 

ekologis. Tema utama dari ensiklik ini adalah tentang perawatan rumah kita bersama.20 

 Ensiklik Laudato Si sebagai lanjutan dari beberapa ensiklik yang telah dikeluarkan 

oleh beberapa paus dan terutama dari ajaran Santo Fransiskus dari Asisi.21 Melalui Ensiklik 

Laudato Si ini, Paus membuka ruang dialog bagi semua orang yang hidup dan tinggal di 

dunia ini. Paus hendak berdialog dengan semua orang mengenai kerusakan lingkungan alam 

yang sedang mengancam dunia ini dan kehidupan semua orang.22 Metode dialog ini tidak 

hanya diterapkan di dalam lingkungan Gereja Katolik saja tetapi juga bagi mereka yang 

berada di luar lingkungan Gereja. Paus mendasarkan metode dialog ini pada berbagai 

penelitian ilmiah atas kerusakan lingkungan hidup.23 

 Ensiklik Laudato Si ini merupakan refleksi teologis dan filosofis terhadap nilai 

lingkungan hidup.24 Manusia dan alam merupakan satu kesatuan ciptaan Allah. Manusia 

diberi kepercayaan untuk mengelola dan melestarikan alam. Sementara Allah menciptakan 

alam gunanya untuk membagi hidup dengan manusia. Allah menciptakan suatu ekologi yang 

integral.25 

 Secara umum, Ensiklik Laudato Si ini menekankan bahwa lingkungan hidup menjadi 

satu-satunya penjamin keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Krisis lingkungan hidup 

yang terjadi saat ini merupakan akibat dari tindakan manusia tanpa menghargai hukum alam. 
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 LS. No. 13-15.  
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Lingkungan hidup dijadiakan sebagai objek persaingan ilmu dan teknologi. Lingkungan 

hidup harus berada dibawah kekuasaan manusia (antroposentris). 26  Manusia melupakan 

tanggung jawabnya untuk mengelola dan memelihara alam.27  

 Dalam relasi manusia dengan manusia terdapat juga otoritas dari pihak yang kuat 

terhadap yang lemah. Dunia saat ini sungguh-sungguh dikuasai oleh pihak manusia yang kuat 

dengan segala bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara budaya lokal yang dimiliki 

oleh manusia lemah mengalami reduksi atas nila-nilai esensinya. Oleh karena itu Paus 

Fransiskus menganjurkan supaya Gereja mengajak semua manusia untuk berdialog demi 

masa depan planet ini.28  

4.1.1.5.3 Struktur Ringkas Ensiklik Laudato Si 

 Ensiklik Laudato Si terdiri atas bagian pengantar dan enam bab. Kemudian enam bab 

ini dibagi lagi ke dalam 246 nomor.  

 Bagian Pengantar, dari Ensiklik Laudato Si ini: menguraikan tentang seruan Paus 

Fransiskus bagi Gereja dan semua orang untuk memperhatikan lingkungan hidup. Terdapat 

pula uraian tentang penghargaan dari Paus Fransiskus terhadap beberapa ensiklik dari para 

Paus di antaranya: Ensiklik Pacem in terris dari Paus St. Yohanes XXIII, Ensiklik Rerum 

Novarum dari Paus Paulus VI, Ensiklik Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II, 

Ensiklik Caritas In Veritae dari Paus Emeritus Benediktus XVI dan Patriarhk Bartolomeus 

serta semua ilmuwan dan para teolog. Secara khusus penghargaan Paus Fransiskus kepada 

Santo Fransiskus dari Asisi.  

 Bab I Ensiklik ini berbicara tentang masalah-masalah lingkungan hidup di dunia ini. 

Masalah lingkungan hidup terdiri dari; polusi dan perubahan iklim, masalah air, hilangnya 

keanekaragaman hayati, penurunan hidup manusia dan kemerosotan sosial, ketimpangan 
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28
 LS. No. 64. 



94 
 

global serta keragaman pendapat. Bab II menguraikan tentang Gereja perlu membaca krisis 

ekologi dan menemukan solusi dalam terang iman. Bab III menguraikan tentang perbuatan 

manusia yang merupakan akar dari krisis ekologi. Bab IV membahas tentang ekologi integral. 

Bab V berbicara mengenai dialog bersama tentang lingkungan hidup baik di dalam ranah 

politik internasional, kebijakan nasiona maupun lokal, dialog antara bidang politik dan 

ekonomi demi kesejahteraan hidup manusia. Dialog antara agama-agama dengan ilmu-ilmu 

pengetahuan. Bab VI berbicara mengenai pendidikan dan spiritualias ekologis. 

4.1.1.5.4 Teks Lengkap Laudato Si No. 143-144 

143. Bersama dengan warisan alam, juga warisan sejarah, seni dan budaya terancam. 

Warisan ini adalah bagian dari identitas bersama di suatu tempat dan dasar untuk 

membangun sebuah kota yang layak huni. Yang penting bukanlah membongkar atau pun 

membangun kota-kota baru yang disebut lebih ekologis, namun tidak selalu lebih menarik 

untuk dihuni. Kita harus memperhitungkan sejarah, budaya dan arsitektur lokal, untuk 

mempertahankan identitas aslinya. Maka ekologi juga berarti melestarikan kekayaan 

budaya umat manusia dalam arti yang luas. Secara khusus, kita dituntut untuk memberi 

perhatian kepada budaya lokal, ketika mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan 

lingkungan, sambil mendukung dialog antara bahasa ilmiah-teknis dan bahasa rakyat. Inilah 

budaya, bukan hanya dalam arti monumen masa lalu, tetapi terutama dalam artinya yang 

hidup, dinamis, dan partisipatif, yang tidak dapat dikesampingkan ketika kita memikirkan 

kembali hubungan manusia dengan lingkungan.  

144. Visi konsumeristik manusia, didorong oleh mekanisme ekonomi global saat ini, 

cenderung untuk menyeragamkan budaya dan mengurangi keanekaragamannya, yang 

merupakan harta umat manusia. Oleh karena itu, mengklaim bahwa semua kesulitan dapat 

diselesaikan melalui peraturan yang seragam atau intervensi teknis, cenderung 

mengabaikan kompleksitas masalah-masalah lokal yang memerlukan keterlibatan aktif 

masyarakat setempat. Proses-proses baru yang sedang berkembang tidak selalu dapat 

dimasukkan ke dalam skema-skema yang ditetapkan dari luar, tetapi harus berangkat dari 

budaya lokal sendiri. Karena kehidupan dan dunia adalah dinamis, maka pelestarian dunia 

harus feksibel dan dinamis. Solusi-solusi yang teknis belaka berisiko menangani simtom-

simtom dan tidak menjawab masalah-masalah yang terdalam. Ini mencakup perspektif hak 

bangsa-bangsa dan budaya, dan juga pemahaman bahwa pengembangan kelompok sosial 

mengandaikan suatu proses sejarah yang berlangsung dalam suatu konteks budaya, dan 

membutuhkan keterlibatan terus-menerus, terutama dari para pelaku masyarakat lokal, 

dengan bertolak dari budaya mereka sendiri. Juga gagasan kualitas hidup tidak dapat 

dipaksakan tetapi harus dipahami dari dalam dunia simbol dan adat yang menjadi milik 

masing-masing kelompok manusia. 
 

 

 

 



95 
 

4.2. Nilai –Nilai Konservasi Alam Menurut Ensiklik Laudato Si No.143-144  

 Ada empat nilai konservasi alam yang terdapat di dalam Ensiklik Laudato Si, yaitu 

nilai integral lingkungan hidup, nilai sakralitas alam, nilai kesejahteraan umum, nilai 

solidaritas antargenerasi. 

4.2.1 Nilai Integral Lingkungan Hidup 

 Nilai integral lingkungan hidup yang dipaparkan dalam pembahasan no. 143-144 

berhubungan dengan aspek Alam, sejarah, seni dan budaya. Pada aspek-aspek ini 

menguraikan dengan jelas tentang relasi antara manusia dengan lingkungan sosio-ekologi. 

1) Aspek Alam   

 Alam pada dasarnya terbentuk dari satu kesatuan spesies mahkluk hidup yang secara 

utuh atau sempurna tak terpecahkan. 29  Kesatuan setiap mahkluk hidup dalam suatu 

lingkungan tertentu yang kemudian membentuk satu ekosistem. Dalam ekosistem setiap 

mahkluk hidup ada dalam relasi ketergantungan satu sama lain. 30  Dasar dari relasi 

ketergantungan ini adalah demi pemenuhan kebutuhan setiap mahkluk atau dalam istilah 

biologi dikenal dengan prinsip mutualisme. Tentu setiap kebutuhan mahkluk hidup tidak 

sama namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk hidup.  

 Alam tidak dapat dimengerti tanpa ekosistem karena sifat dasar alam adalah satu dan 

tak terpecahkan. Ekosistem merupakan eksistensi alam yang sesugguhnya. Setiap mahkluk 

hidup tersusun dari unsur-unsur alam.31Diri manusia terbentuk dari atom-atom atau partikel 

terkecil yang membentuk kesatuan molekul. Unsur partikel terkecil ini terdapat pula di dalam 

alam abiotis ataau materi seperti tanah, air, udara dan api.32 Unsur pembentuk diri Pada 

mahkluk hidup lainnya (biotis) baik bersel satu atau pun bersel banyak tetap sama yaitu dari 
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 LS.No. 6. 

  30 KGK. No. 360. 
  31 Https://www.researchgate.net/publication. Diunduh pada tanggal 1 Mei 2018. Pukul 8:00. 
  

32
 Https://staff.blog.ui.ac.id. Diunduh pada tanggal 1 Mei 2018. 16:00 WITA. 
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partikel terkecil yang dinamakan atom. Inilah prinsip integral lingkungan hidup; semua di 

dalam satu dan satu di dalam semua.  

2) Aspek Sejarah 

 Allah menciptakan alam dalam ruang dan waktu. Konsep sejarah alam berada pada 

ruang dan waktu sebab alam telah meruang dan mewaktu pada tahap tertentu. Semua ciptaan 

baik yang bersifat biotis dan aboitis juga meruang dan mewaktu di dalam lingkungan alam. 

Semua ciptaan diciptaan dalam waktu tertentu dalam pandangan biblis waktu dikategorikan 

dengan “hari”(Bdk. Kitab Kej.1). Allah tidak mencampur adukkan setiap spesies menjadi 

sebuah ciptaan yang tidak utuh tetapi Allah menciptakan semuanya dengan menempati 

habitat masing-masing.  

3) Aspek Seni 

 Alam merupakan karya seni Allah. Melalui alam Allah menuangkan isi hatinya yaitu 

kasih kebapaan kepada ciptaaNya.33 Alam menampakkan kasih Bapa melalui cara beradanya 

yang menunjukkan keindahan yang mengagumkan dan keutuhan yang memesona. Manusia 

sebagai wakil Allah dalam meneruskan karya seni Allah. Bagi manusia diberikan hak untuk 

mengatur ciptaan lainnya dan mengelola alam seseni mungkin tanpa menghilangkan nilai 

integritas alam itu sendiri. 

4) Aspek Budaya  

 Allah memberikan manusia budi daya untuk mengelola, memelihara dan melestarikan 

alam sesuai dengan prinsip utama atau hukum alam yang ada.34 Manusia diberi kuasa untuk 

memberi nama pada semua ciptaan sesuai dengan hidupnya masing-masing. 

 Manusia memanggil setiap mahkluk hidup dengan nama hal ini menunjukkan bahwa 

adanya sikap hormat terhadap ciptaan lainnya sebagai rekan dari proses penciptaan. Dengan 
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sikap hormat manusia dan ciptaan membangun relasi-interaksi satu sama lain. Sikap hormat 

menerangkan bahwa setiap ciptaan memiliki nilai dalam dirinya yang patut dihormati. Prinsip 

moralitas ini menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta seluruhnya. 

 Manusia perlu menghidupi nilai moralitas dalam membangun relasi dengan alam 

semesta demi kebutuhan hidupnya. Nilai moralitas akan menjadi pedoman bagi manusia 

untuk lebih efektif dalam menggunakan sumber daya alam. Sehingga nilai moralitas dapat 

membentuk mental manusia lebih praktis Integral.35 Manusia perlu bekerja sama sebagai 

instrumen Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan, masing-masing sesuai dengan budaya, 

pengalaman, prakarsa, dan bakatnya sendiri.36 

4.2.2 Nilai Sakralitas Alam 

 Nilai sakralitas alam pada Ensiklik Laudato Si dibahas dalam konsep sakramen Allah 

yang diambil dari pandangan St. Fransiskus dari Asisi.37 Dalam pandangan St. Fransiskus 

alam merupakan sakramen Allah. Bagi Fransiskus, segala sesuatu mengatakan bahwa kita 

berasal dari Allah sekaligus mengembalikan kita kepada Allah. Alam semesta sebagai sebuah 

tangga yang membantu dan menuntun manusia untuk sampai pada Allah Pencipta. Seperti 

dibahasakan oleh Bonaventura, bagi Fransiskus Allah selalu berada kapan dan di mana saja, 

dalam setiap awal dan akhir kehidupan. Layaknya pengalaman Yesus Kristus sendiri dan 

setiap orang yang mengontemplasikanNya dalam kegembiraan. Tetapi Allah juga ada di jalan 

yang tertutup bagi manusia yang mencari-Nya, bahkan dalam setiap kematian mahkluk 

hidup, secara khusus dalam kematian manusia sendiri. Allah hadir dalam segala hal dan 

segala peristiwa dengan menyatakan diriNya. Allah secara intim hadir di dalam diri setiap 

ciptaanNya. Bagi Fransiskus mencintai Allah dan mencintai segala karya Allah sama. 
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 Dwidjoseputro, Ekologi Manusia dengan Lingkungannya, Cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1994) hlm. 
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4.2.3 Nilai Kesejahteraan Umum  

 Nilai kesejahteraan umum yang dimaksudkan disini adalah warisan alam, warisan 

sejarah, seni dan budaya yang merupakan identitas masyarakat lokal.38Berbicara mengenai 

warisan ada dua hal pokok yang mendasar diantaranya subjek warisan dan objek warisan 

(pewaris). Subjek warisan utama alam adalah Allah yang juga merupakan Pencipta alam itu 

sendiri atau Allah sebagai pencipta sekaligus subjek warisan alam. Manusia merupakan objek 

waris-sah alam dari Allah (pewaris). Pandangan manusia sebagai objek pewaris bukan berarti 

manusia satu-satunya pewaris utama tetapi sebagai salah satu objek yang memiliki hak 

sebagai penerima warisan alam/waris-sah alam (Bdk. Kitab Kej.1:26-27). 

1) Warisan Alam 

 Dalam tadisi Yahudi-Kristen alam biasanya dimengerti sebagai sistem yang dapat 

dipelajari, dipahami dan dikelola39 alam bukan sesuatu yang mitos. Alam sesuatu yang riil 

terdiri dari abiotis; tanah, air, dan udara dan biotis; tumbuhan, hewan dan manusia. Ciri khas 

alam adalah tersusun dari sistem-sistem terbuka yang berkomunikasi satu sama lain. Baik 

alam abotis dan alam biotis berada dalam relasi kesalingtergantugan satu sama lain. Sistem 

alam yang menjadi objek pembelajaran manusia adalah nilai intrinsik alam pada habitatnya. 

Keberadaan alam membantu manusia untuk memahami tujuan dari Penciptaan secara khusus 

mengantar manusia untuk memahami perananya di dalam alam semesta. Nilai intrinsik alam 

dan ciri khas alam sebagai pedoman dasar bagi manusia untuk mengelola alam. Prinsip 

pengelolaan alam adalah mempertahankan eksistensi integritas dan keharmonisan alam. 

Dengan prinsip dasar ini Allah menciptakan dan menempatkan manusia pada taman Eden 

yang sudah tertata agar manusia tetap terkendali dan terkontrol dalam proses mengelola alam. 

 Dengan demikian lingkungan alam merupakan harta kita bersama, warisan seluruh 

umat manusia, tanggung jawab semua orang. Allah mewariskan alam bagi manusia dengan 
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tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah tidak hanya mewarsikan alam tetapi 

Allah juga mewariskan nilai moral untuk konservasi alam itu sendiri yaitu sikap tanggung 

jawab.  

2) Warisan Sejarah 

...Sejarah persahabatan kita masing-masing dengan Allah selalu terkait dengan tempat-

tempat tertentu yang mendapat makna sangat pribadi; kita semua ingat tempat-tempat 

dengan kenangan yang penuh berkat bagi kita. Orang yang telah dibesarkan di wilayah 

pegunungan atau sewaktu masih anak duduk minum  di pinggir kali, atau bermain di 

lapangan desanya, ketika kembali ke tempat-tempat itu, ia merasa dipanggil untuk 

menemukan kembali identitasnya sendiri40. 

 Semua tempat yang pernah menjadi lokasi bagi manusia untuk melakukan kegiatan 

merupakan locus historis sekaligus locus perjumpaan dengan penciptanya yaitu Allah. Hal ini 

turut mengafirmasi pernyataan bahwa manusia hidup meruang dan mewaktu. Ruang dan 

waktu “lampau” memuat sejuta makna historis bagi perjalanan hidup manusia. Tempat 

sejarah pada hakikatnya merupakan ruang kontemplasi bagi manusia. Melalui ruang 

kontemplasi manusia kembali merenung keintimannya dengan alam dan kedekatanya dengan 

Allah. Locus historis ibarat buku sejarah yang telah diberikan oleh Allah dan sedang 

dipelajari dan ditulis juga oleh manusia tentang seluruh proses perjalanan hidupnya yang 

kemudian menjadi referensi bagi proses perjalanan hidup selanjutnya. 

3) Seni41 

 “Alam merupakan karya seni, yakni karya seni Allah yang dituliskan pada makhluk-

makhluk, yang menyebabkan mereka sendiri bergerak menuju tujuan tertentu. Seumpama 

sang pembuat kapal yang memberikan kemampuan kepada kayu untuk memodifkasi dan 

membentuk dirinya menjadi sebuah kapal”. 

 

 Seni berarti karya yang bermutu ada dua standar mutu dari suatu karya seni 

diantaranya kehalusan dan keindahan. Mutu suatu seni terletak pada nilai yang mampu 

mengantar manusia pada sebuah makna tertentu. Sebagaimana kreatifitas manusia yang 

merupakan ungkapan hati dan budi manusia yang dalam. Banyak hasil kreatifitas yang 
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mencirikhas masyarakat tertentu atau menunjukkan kekhasan masyarakat lokal tertentu. 

Kekhasan sebuah seni lokal bertitik tolak dari cara pandang, kepercayaan dan nilai moral 

yang dihayati oleh komunitas masyarakat lokal. Seni merupakan ruang khusus bagi manusia 

untuk berjumpa dengan Allah. Tidak semua seni mampu menjadi instrumen perjumpaan 

dengan Allah hanya seni yang pendasaranya pada nilai luhur kepercayaan kepada Allah dan 

nilai moralitas yang mampu menjadi instrumen bagi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana 

dikatakan dalam Ensiklik Laudatos Si, no. 152 bahwa betapa menariknya kota-kota yang 

bahkan dalam rancangan arsitekturnya penuh dengan ruang yang menghubungkan, 

menciptakan relasi dan mendukung pengakuan akan yang lain. 

4) Budaya  

 Budaya yang dimaksud disini “bukan hanya dalam arti monumen masa lalu, tetapi 

terutama dalam artinya yang hidup, dinamis, dan partisipatif, yang tidak dapat 

dikesampingkan ketika kita memikirkan kembali hubungan manusia dengan lingkungan”.42 

 Budaya hidup berarti berhubungan dengan pelaku budaya dan yang menjadi pelaku 

budaya adalah manusia. Budi daya manusia ditransformasikan dalam bentuk nilai-nilai luhur 

yang menjadi tolak ukur atau kaidah bagi manusia untuk membangun relasi dengan sesama 

alam dan Tuhan. Dalam membangun relasi yang harmonis manusia membentuk aturan-aturan 

tertentu yang ditransformasikan dari nilai moral dan hukum.  

 Budaya dinamis berarti berhubungan dengan sikap toleransi akal budi manusia 

dengan budaya lain atau cara berpikir dari pihak lain tentang realitas alam. Budaya dinamis 

tidak eksklusif tetapi terbuka untuk berdialog dengan realitas alam. Namun budaya dinamis 

tetap mengakar dalam nilai-nilai luhur yang merupakan kekhasanya sendiri. Ketika berdialog 

dengan pihak lain tentang realitas alam, nilai alam menjadi dasar pembatasan dalam 

pembahasan tetantang keberadaanya dan kegunaanya bagi semua mahkluk hidup secara 

khusus bagi manusia. Nilai ciptaan, nila keutuhan, nilai kesalintergantungan antara alam-
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manusia-Tuhan merupakan poin utama dalam kegiatan berdialog. Sebab ketiga poin ini 

menjadi dasar perefleksian diri manusia untuk menemukan jati diri atau identitas dirinya 

sendiri. 

 Budaya partisipatif berarti keterlibatan seluruh masyarakat dalam suatu kegiatan 

pelestarian dan pengelolaan alam. Keterlibatan masyarakat tidak dalam arti formalitas tetapi 

suatu keterlibatan praktis yakni melibatkan cara berpikir, perasaan, kepercayaan dan 

kreatifitas mengelola alam dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal tentu memiliki keintiman 

dengan lingkungan alamnya sendiri atau tanah dimana menjadi tempat asal dan mereka 

tinggal. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam memelihara alam 

semesta ini. 

 Warisan-warisan ini merupakan harta kekayaan dan dasar bagi masyarakat lokal 

untuk menemukan jati diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 43  Masyarakat lokal 

memiliki hak untuk memperoleh dan menggunakan warisan tersebut di dalam lingkungan 

hidup. Dengan warisan alam masyarakat mampu membangun relasi dengan alam. Melalui 

warisan sejarah masyarakat mampu merefleksikan kearifan budi para leluhur untuk 

membangun lingkungan hidup yang harmonis. Nilai seni turut mempertegas kekhasan 

masyarakat lokal ketika berhadapan dengan masyarakat dari lingkungan lain. Nilai budaya 

membantu masyarakat lokal untuk menata kehidupan mereka sesuai dengan norma moral dan 

hukum adat yang telah diwariskan demi mencapai integritas hidup. Sebagaimana dalam LS. 

no. 157 menyatakan bahwa kelompok pranata turut membentuk kesejahteraan umum. 

 Identitas masyarakat lokal adalah bumi karena keempat warisan; alam, sejarah, seni 

dan budaya meruang dan mewaktu di dalam bumi. Dalam terjemahan lain atas Ensiklik 

Laudato Si oleh Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang dikatakan bahwa bumi 

merupakan warisan bersama; buahnya harus menjadi berkat untuk semua. Bagi orang orang 
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beriman ini merupakan soal kesetiaan kepada Sang Pencipta, karena Tuhanlah yang 

menciptakan dunia untuk semua. Oleh karena itu, setiap pendekatan ekologis harus meliputi 

suatu perspektif sosial yang memperhitungkan hak-hak dasar masyarakat miskin. Prinsip 

milik pribadi tunduk pada tujuan universal segala harta, dan karena itu juga hak universal 

untuk menggunakannya, adalah “kaidah emas” dari perilaku sosial, dan “prinsip pertama dari 

seluruh tata-tertib sosial-etis”. Tradisi Kristen tidak pernah mengakui hak milik pribadi 

sebagai hak yang absolut atau tak dapat diganggu gugat, dan menekankan fungsi sosial setiap 

bentuk milik pribadi. Santo Yohanes Paulus II dengan tegas mengingatkan kita pada ajaran 

yang menyatakan bahwa “Allah meganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia, agar 

menjadi sumber kehidupan bagi semua anggotanya, tanpa mengecualikan atau 

mengutamakan siapa pun juga.44”  

4.2.4 Nilai Solidaritas Antargenerasi  

 Nilai solidaritas antargenerasi disini tidak terlepas dari konsep warisan alam, warisan 

sejarah, seni dan budaya. Solidaritas antargenerasi merupakan salah satu perwujudan dari 

nilai kesejateraan umum. Allah telah menjadi pelaku utama dalam warisan alam, warisan 

sejarah, seni serta budaya dan tidak menutup kemungkinan bahwa Allah juga pelaku utama 

dalam memulai sistem solidaritas antargenerasi. Dalam pandangan teologi penciptaan 

dikatakan bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pewaris alam semesta.45 Pernyataan ini 

serentak mengafirmasi sikap solidaritas Allah bagi generasi ciptaanya. Sikap mulia ini 

terungkap dalam ungkapan dunia merupakan hadia yang telah kita terima secara gratis dan 

yang kita bagikan dengan yang lain. Sikap solidaritas sangat diperlukan bagi masyarakat 

sekarang untuk membantu generasi mendatang dalam menemukan identitas mereka di masa 

depan. Identitas menjadi dasar bagi generasi mendatang untuk membangun relasi yang intim 
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dengan alam serta melalui alam sejarah, seni dan budaya dapat mengantar mereka sampai 

berjumpa dengan Allah yang adalah pelaku utama penciptaan, pewaris dan yang memikirkan 

masa depan generasi ciptaannya. Prinsip keadilan sosial menjadi dasar bagi sikap solidaritas 

masyarakat sekarang. Karena bumi tidak hanya diciptakan bagi masyarakat saat ini saja tetapi 

bumi diciptakan bagi generasi mendatang karena mereka juga memiliki hak atas bumi ini.46 

 Dalam pandangan Guenter Altner (seorang ekolog) tentang  future generation 

dikatakan bahwa “berbicara mengenai generasi mendatang berarti berbicara tentang yang 

telah hadir di tengah- tengah kita dan dia mencoba menyaringkan empat hak dasar dari 

generasi mendatang dari Berne Draft Resolution, di antaranya; pertama, generasi mendatang 

berhak atas hidup. Kedua, generasi mendatang berhak untuk tidak dimanipulasi, yaitu 

mewarisi sesuatu yang belum diubah oleh manusia secara buatan. Ketiga, generasi 

mendatang berhak atas suatu dunia yang memiliki pelbagai jenis tetumbuhan dan hewan, 

hidup dalam alam yang kaya dengan pengawetan sumber-sumber genetik yang melimpah. 

Keempat, generasi mendatang berhak atas udara yang bersih, lapisan ozon yang utuh dan 

pertukaran panas yang memadai antara bumi dan atmosfer”.47 

4.3 Konservasi Alam Menurut Tradisi Tara Badu Dalam Terang Ensiklik Laudato Si 

No. 143-144 

 Ensiklik Laudato Si secara khusus pada no. 144 menganjurkan suatu kebijakan untuk 

mengatasi kerusakan lingkungan alam secara ekologis praktis. Kebijakan itu adalah 

konservasi alam yang perlu juga bertolak dari budaya lokal di setiap wilayah yang ada di 

bumi ini atau berdialog dengan budaya lokal. Alasan dasarnya bahwa masyarakat lokal atau 

masyarakat adat merupakan pelaku utama dalam budaya lokal terlebih khusus budaya yang 

berhubungan dengan pelestarian lingkungan alam. Alasan lainnya adalah alam bagi 

                                                           
  

46
 LS. No. 159. 

  
47

 Dr. Wiliam Chang, OFM Cap, Moral Lingkungan Hidup, (Yogyakarta; Kanisius, 2001), hlm. 94-
95. 



104 
 

masyarakat lokal merupakan dasar penemuan identitas diri mereka. Alam menjadi identitas 

masyarakat lokal karena dalam pandangan masyarakat lokal alam merupakan warisan para 

leluhur bagi mereka48. 

 Konservasi alam perlu juga bertolak dari budaya lokal, hal ini berarti bertolak dari 

norma dan nilai yang terkandung di dalam budaya lokal dalam melakukan konservasi alam. 

Tradisi Tara Badu merupakan bagian dari budaya lokal yang menekankan konservasi alam. 

Tradisi Tara Badu mengandung norma dan nilai dalam melakukan konservasi terhadap alam. 

nilai-nilai yang terkadung di dalam tradisi Tara Badu sungguh mendapat penegasan di dalam 

Ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si mempertegas nilai-nilai yang terkandung dalam 

tradisi Tara Badu dengan nilai integarlitas lingkungan hidup, nilai sakralitas alam, nilai 

norma hidup dan Nnilai kesejahteraan umum. 

4.3.1 Nilai Integralitas Lingkungan Hidup  

 Nilai integralitas lingkungan hidup dalam tradisi Tara Badu dikenal dengan istilah 

ilas-raiklaran, ilas Maromak. Yang berarti ‘keutuhan alam merupakan perwujudan citra 

Allah’. Dalam keyakinan masyarakat adat Fatumea semua mahkluk hidup dan bumi 

merupakan hasil karya tangan dari Wujud Tertinggi. Selain itu alam juga merupakan 

kehadirian Wujud Tertinggi. Oleh karena itu masyarakat adat Fatumea mengenal relasi 

triadik dan memeliharanya di dalam tradisi Tara Badu guna mempetahankan nilai 

keharmonisan dan integralitas di dalam kehidupan sosio-religi.  

 Pandangani ini dibahasakan berbeda di dalam Ensiklik Laudato Si pada no. 78 bahwa 

Alam semesta sebagai keseluruhan, dalam aneka hubungannya, mengungkapkan kekayaan 

Allah yang tak terbatas. Santo Tomas Aquinas mencatat dengan bijak bahwa 

keanekaragaman dan pluralitas berasal dari “niat pelaku pertama,” yang menghendaki agar 

“apa yang kurang dalam masing-masing makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi 
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dilengkapi oleh yang lain,” karena kebaikan-Nya “tidak dapat digambarkan secara memadai 

oleh satu makhluk”. Oleh karena itu, kita perlu memahami keanekaragaman makhluk-

makhluk dalam banyaknya hubungan mereka. Kita baru memahami pentingnya dan makna 

dari setiap makhluk jika kita memandangnya dalam keseluruhan rencana Allah. Seperti 

diajarkan dalam Katekismus: “Ketergantungan makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki 

Allah. Matahari dan bulan, pohon aras dan bunga liar, rajawali dan burung pipit semua 

keanekaan dan ketidaksamaan yang tidak terhitung banyaknya itu mengatakan bahwa tidak 

ada satu makhluk pun yang mencukupi dirinya sendiri. 

 Bumi bagi masyarakat adat Fatumea sebagai rahim ibu yang memberikan kehidupan 

bagi semua mahkluk hidup. Sehingga orang Fatumea menganggap bumi sebagai suatu pribadi 

atau sebagai ibu yang merahimi dan memberi hidup bagi semua masyarakat Fatumea dan 

mahkluk hidup lainnya. Pandangan ini sebagaimana terdapat juga dalam ungkapan St. 

Fransiskus dari Asisi dalam hymne Gita Sang Surya “Terpujilah Engkau Tuhanku karena 

saudari kami, ibu pertiwi, penyuap dan pengasuh kami, penghasil buah-buahan bunga 

beraneka warna dan hijauh-hijauhan”. 

 Masyarakat adat Fatumea berpandangan bahwa manusia sesungguhnya berasal dari 

tanah sebagaimana terdapat dalam ungkapan berikut ini tubuh lake rai, moris lake rai, moris 

iha rai leten artinya ‘tubuh membela tanah dan hidup membela tanah, hidup di atas bumi’. 

Sebagaiman dalam pandangan St. Fransiskus Asis bahwa keberadaan manusia yang 

diciptakan dari tanah, dan nama Adam (adamah, tanah). proses pembentukan manusia telah 

mengigatkan bahwa manusia terkait dengan bumi ini. Lewat sadari maut, kematian tubuh, 

yang tidak ada insan satupun luput darinya suatu saat akan membawah kembali ke dalam 

rahim ibu bumi. Konsep ini menunjukkan bahwa seluruh dunia merupakan satu-kesatuan 

yang terjalin dalam satu kesatuan. 
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4.3.2 Nilai Sakralitas Alam 

 Dalam tradisi Tara Badu terkandung nilai sakralitas alam. hal ini bertolak dari 

keyakinan masyarakat adat Fatumea bahwa alam semesta merupakan hasil karya tangan 

Wujud Tertinggi. Sebagaimana terdapat di dalam ungkapan ini, Na’i mak nase’i, Na’i mak 

Nahu Raiklaran artinya ‘Tuhan yang mencitpta, Tuhan yang memulai alam semesta ini’. 

selain itu mereka berkeyakinan bahwa alam juga memiliki tuan atau pribadi supranatural 

(nain) dan alam juga merupakan tempat tinggal bagi para leluhur. Oleh sebab itu masyarakat 

adat selalu melakukan proses ritual tertentu sebagai perwujudan dari Lou no Sudur (sujud 

menyembah) dan Husu no Seti (memohon dan meminta) sebelum memanfaatkan atau 

mengelola alam ini. 

 Nilai sakralitas alam pada Ensiklik Laudato Si dibahas dalam konsep sakramen Allah 

yang diambil dari pandangan St. Fransiskus dari Asisi.49 Dalam pandangan St. Fransiskus 

alam merupakan sakramen Allah. Bagi Fransiskus, segala sesuatu mengatakan bahwa kita 

berasal dari Allah sekaligus mengembalikan kita kepada Allah. Alam semesta sebagai sebuah 

tangga yang membantu dan menuntun manusia untuk sampai pada Allah Pencipta. Seperti 

dibahasakan oleh Bonaventura, bagi Fransiskus Allah selalu berada kapan dan di mana saja, 

dalam setiap awal dan akhir kehidupan. Layaknya pengalaman Yesus Kristus sendiri dan 

setiap orang yang mengontemplasikanNya dalam kegembiraan. Tetapi Allah juga ada di jalan 

yang tertutup bagi manusia yang mencari-Nya, bahkan dalam setiap kematian mahkluk 

hidup, secara khusus dalam kematian manusia sendiri. Allah hadir dalam segala hal dan 

segala peristiwa dengan menyatakan diriNya. Allah secara intim hadir di dalam diri setiap 

ciptaanNya. Bagi Fransiskus mencintai Allah dan mencintai segala karya Allah sama.  
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4.3.3 Nilai Norma Hidup 

 Ada tiga nilai norma hidup yang terdapat pada tradisi Tara Badu yaitu nilai 

‘moralitas’ Notar kbadan, nilai ‘Etiket’ Neter ktaek dan nilai ‘Hukum’ Ukun Badu. nilai 

Notar kbadan mengutamkan prinsip kesamaan dan kesetaraan antara manusia dan manusia, 

manusia dan lingkungan alam, manusia dan Tuhan. Nilai moralitas membantu masyarakat 

Fatumea untuk tetap menjaga ekosistem dari sikap eksploitatif. Masyarakat dituntun untuk 

menjaga ekosistem oleh karena manusia Tuhan dan alam merupakan satu keutuhan yang 

tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lainnya. Wulaupun ketiganya tetap berdikari 

pada habitat masing-masing atau manusia Tuhan dan alam tetap pada otonomitasnya masing-

masing. Tetapi kebutuhan manusia dan fenomen alam tetap menuntun satu sama lain untuk 

mengungkapkan kehadiran Wujud Tertinggi dalam diri keduanya. Sebab keduanya terikat 

dalam satu ekosistem dimana proses kehidupan manusia ditopang oleh alam dan alam 

merupakan hasil karya ciptaan Wujud Tertinggi. 

 Sementara nilai Kneter ktaek merupakan etiket sosio-lingkungan alam. Masyarakat 

Fatumea melalui etiket sosio-lingkungan alam dituntun untuk berlaku ramah terhadap alam. 

sikap ramah terhadap lingkungan alam tidak berarti manusia hanya berlaku ramah terhadap 

alam material belaka tetapi sikap keramahan itu menunjukkan rasa hormat terhadap suatu 

relasi triadik yang harmonis. Karena alam bermakna pribadi yang sakral dan sebagai rahim 

kehidupan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dan mahkluk hidup lainnya. 

di sisi lain alam juga merupakan tempat tinggal para leluhur dan kehadiran Wujud Tertinggi. 

 Nilai moralitas maupun nilai etiket yang terdapat pada tradisi Tara Badu sesugguhnya 

berlaku sebagai konservasi alam di wilayah Fatumea dalam konteks relasi triadik yang 

harmoni. Sebab alam bermanakan sakralitas, penopang kehidupan dan sebagai warisan para 

leluhur dan alam dan manusia merupakan satu ekosistem yang utuh. 
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 Ensiklik Laudato Si sungguh menekankan sikap ramah terhadap lingkungan alam50 

untuk itu perlu memperhitungkan bahasa rakyat dalam mempelajari isu-isu yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup. Tentu bahasa rakyat mengandung  nilai dan norma yang menjadi 

pedoman dalam membangun relasi dengan lingkungan alam. Ensiklik Laudato Si no. 143 

pada paragraf pertama menjelaskan masyarakat lokal memandang alam sebagai warisan para 

leluhur dan alam sebagai identitas masyarakat lokal. Oleh sebab itu dalam masyarakat lokal 

ada norma-norma, nilai dan praktek ritual yang ditetapkan untuk menjaga alam yang adalah 

warisan para leluhur dan sebagai identitas mereka. 

  Tradisi Tara Badu sesungguhnya lebih dipahami sebagai hukum adat karena sikap 

eksploitatif tidak dapat dikontrol secara ketat dengan kedua nilai sebelumnya yaitu nilai 

moralitas dan nilai etiket. Nilai hukum menjadi pelengkap dari kedua nilai lainnya. hukum 

adat dinilai sebagai norma yang lebih ketat dalam menyikapi sikap eskploitatif karena hukum 

memperlakukan sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah 

ditetapkan. Alasanya bahwa aturan sebagai salah satu perwujudan dari hukum dan moralitas. 

Hukum adat tidak hanya mengontrol sikap eksploitasi manusia terhadap alam material belaka 

tetapi juga non material. Hukum sesungguhnya menjaga sikap manusia terhadap relasi triadik 

yang harmonis. Oleh karena itu dalam tradisi Tara Badu terdapat tiga bentuk larangan yaitu 

Badu Na’i Maromak, Badu Uma laran dan Badu Rai Luan. Ensiklik Laudato Si menekankan 

juga agar manusia tetap berlaku hormat terhadap hukum alam yang ada. 

4.3.4 Nilai Kesejahteraan Umum  

 Nilai kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari terbentuknya tradisi Tara 

Badu. Tradisi Tara Badu sarat akan norma dan nilai dengan tujuan untuk mewujudkan nilai 

kesejahteraan umum bagi relasi triadik antara manusia Tuhan dan alam. Integralitas 

ekosistem merupakan esensi dari relasi triadik yang harmonis. Untuk mempertahankan esensi 
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triadik yang harmonis tradisi Tara Badu mengusahakan agar nilai kesejahteraan umum perlu 

dicapai melalui norma dan nila-nilai yang ditetapkan pada masyarakat adat Fatumea. 

Kesejahteraan umum terikat pada norma dan nilai yang dihayati oleh masyaraka adat. 

 Acara panen (sau) memperjelas makna kesejahteraan umum. acara panen selalu 

diawali dengan ritual sebagai tanda rasa hormat dan syukur dari masyarakat adat Fatumea 

terhadap Wujud Tertinggi dan pribadi supranatural serta para leluhur. Selain itu acara panen 

sebagai bentuk perwujudan kepedulian rahim ibu pertiwi terhadap semua manusia dan 

mahkluk hidup lainnya. Acara panen juga menjadi kesempatan bagi masyarakat adat untuk 

bersolider dengan sesamanya dan dengan generasi mendatang. Acara panen sesungguhnya 

melambangkan esensi ekosistem yang sejahtera. Karena dalam acara panen selalu ada 

hubungannya dengan nilai sakralitas dan nilai norma hidup. 

 Ensiklik Laudato Si sungguh menekankan nilai kesejahteraan umum bagi lingkungan 

alam. karena alam pada hakikatnya merupakan harta warisan bersama yang terbuka pada 

seluruh proses kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. Selain itu alam pada dasarnya 

diciptakan oleh Allah dengan Kasih KebapaaNya.51 Allah tidak menciptakan alam semesta 

dalam keadaan kaos tetapi Allah menciptakan alam semesta dalam keadaan yang kosmos. 

Dengan demikian esensi alam semesta sesungguhnya adalah “ekosistem damai sejahtera” dan 

bukan suatu “ ekosistem kekacauan” yang diciptakan oleh Allah. 

4.4 Refleksi Kritis 

  Konservasi alam yang bertolak dari pandangan masyarakat adat Fatumea atas Ciptaan 

Allah terhadap Manusia. Terdapat dalam dua ungkapan khas masyarakat Fatumea berikut ini 

pertama, manusia sebagai ciptaan Allah dan Allah menamakan manusia dengan nama laki-

laki dan perempuan. Sementara ungkapan kedua, mendiskripsikan bahwa manusia tumbuh 

dan hidup dari bumi. Dari dua ungkapan ini mengandung suatu makna yang kritis dimana 
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manusia tumbuh dari bumi sebagai ungkapan imanensi sementara ungkapan manusia sebagai 

ciptaan tangan Allah sebagai ungkapan transendensi. Ungkapan imanensi ini sesungguhnya 

melengkapi ungkapan transendensi bahwa Allah menciptakan manusia dengan materi yang 

sudah ada agar manusia bisa mengusahakan kebutuhan hidupnya dengan unsur-unsur materi 

yang telah Allah gunakan untuk menyusun tubuh manusia. Ungkapan ini mengandung nilai 

normatif bahwa manusia tidak setara dengan Allah dan manusia tidak sederat dengan alam. 

Tetapi manusia adalah satu pribadi ciptaan Allah sebagaimana ciptaan lainnya. Perbedaan 

manusia dan alam terletak pada nama. Secara moralitas manusia perlu menyadari akan 

keberadaan ciptaan lainnya sebagai penopang hidupnya.  

 Allah tidak hanya menciptakan manusia dan memanggil dengan nama tetapi Allah 

juga memberikan hukum bagi manusia sebagai pedoman kehidupan terutaman dalam 

membangun relasi dengan sesama, Tuhan dan alam. Hukum bertujuan untuk menjaga 

keharmonisan di dalam relasi triadik antara manusia, Tuhan dan alam. Hukum berlaku 

sebagai pengikat ketiga relasi triadik sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dilepaspisahkan. 

Integritas relasi triadik sering disalahpahami oleh manusia. Kesalapahaman ini berimbas pada 

tindakan penghancuran diri dari keutuhan semula. Penghancuran diri manusia bisa terjadi 

melalui sikap eksploitatif terhadap vital kehidupan atau alam semesta. Oleh sebab itu 

masyarakat adat Fatumea berusaha membasakan hukum Tuhan secara praktis dalam nilai dan 

norma kehidupan untuk mengontrol sikap eksploitatif terhadap alam. 

 Tara Badu merupakan perwujudan dari nilai dan norma untuk menjaga dan 

memelihara alam yang merupakan oragan vital bagi kehidupan semua mahkluk hidup di 

dunia ini. Tara Badu tidak hanya memelihara dunia tetapi secara metafisis berlaku sebagai 

tindakan konservasi relasi triadik antara manusia Tuhan dan alam. tetapi makna metafisis ini 

tersingkap dibalik tindakan konservasi terhadap alam. 
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 Alam merupakan altar suci di mana relasi triadik dirayakan di atasnya. Alam sebagai 

personifikasi diri Allah bagi manusia dan alam menjadi sarana yang mengantar manusia 

sampai pada Allah. Cara berada alam yang indah menjadi ruang kontemplasi manusia 

terhadap rahasia yang tersembunyi di balik keindahan alam itu. Pada titik ini manusia 

mengalami sikap kepasrahan akan rahasia agung yang tak mampu dipahami oleh akal 

budinya. Manusia mengimbangi akal budinya dengan iman untuk memahami rahasia agung 

tersebut. Rahasia agung ini menyingkapi juga hakikat manusia sehingga manusia tidak hanya 

mengkontemplasikan hakikat alam tetapi juga hakikat dirinya sendiri. Dalam ruang 

kontemplasi manusia sesungguhnya merenungkan hakikat itu sendiri. Hakikat dari alam dan 

manusia sesungguhnya merupakan karya ciptaan Allah. Manusia dalam ruang kontemplasi 

menemukan dirinya sebagai hakikat dari Allah dan bukan sehakikat dengan kata lain sebagai 

penyingkapan hakikat Allah. 

 Alam pada hakikatnya merupakan Imago Dei. Konsep Imago Dei ini dalam 

masyarakat adat Fatumea dikenal dengan Ilas Maromak. konsep Ilas Maromak disini lebih 

bermakna nilai sakralitas yang mengarah pada integritas Allah. Nilai sakralitas alam sungguh 

mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat adat Fatumea hingga masa kontemporer ini. 

Konsep Imago Dei atau Ilas Maromak ini tidak menyudutkan masyarakat Fatumea pada suatu 

pandangan bahwa alam semesta setara dengan Allah. Tetapi Allah berkedudukan diatas 

ketinggian sana “Iha leten as ba iha ulun fohon ba, lolo liman la to’o bi’i ain la dai”. Alam 

hanyalah ikon penyelengaraan rahmat cinta kasih Allah secara sederhana bisa dikatakan 

sebagai cermin Allah bagi manusia dalam bahasa kiasan Tetun Terik Foho dikenal dengan 

Lalenok Maromak. Cermin disini bermakna ontologis bahwa manusia hanya menemukan 

bayangan Allah (umbran; seperti cahaya yang membias ke permukaan air) tanpa bersentuhan 

langsung dengan diri Allah yang sesungguhnya. Sehingga dalam lingkungan hidup 
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masyarakat Fatumea Ilas Maromak secara praktis lebih dikenal dengan istilah manaran yang 

artinya ‘mengatasnamankan saja’.  

 Alam sarat makna akan Citra Allah hal ini hanya disadari oleh manusia yang beriman 

kepada Allah. Kesadaran manusia yang beriman mengerakan dirinya untuk menemukan saran 

yang bisa mengantarnya pada Allah. Masyarakat adat menemukan sarana itu dalam alam 

alasanya karena keluasan dan keindahan alam menyingkapi sesuatu yang mengagumkan. 

 Alam pada hakikatnya adalah Vistigio Dei. Konsep ini hanya bisa dipahami oleh 

masyarakat yang sadar akan peranan Allah dalam seluruh adanya semesta alam termasuk 

manusia. Masyarakat adat memandang alam sebagai pengungkanpan diri Allah. Sementara 

nilai kesakralan alam yang dianut oleh masyarakat adat merupakan ikon keselamatan Allah 

yang dalam pandangan St. Bonaventura dikenal dengan istilah Lumen Dei.   

 Konsep kesakralan alam hanya bisa bermakna karena adanya pertautan antara 

kerinduan manusia akan keselamatan Allah dan konsisten alam atas hukum alam yang ada. 

Tetapi bukan karena alam menjadi pemenuhan keserakahan manusia sehingga manusia 

mengeksploitasi alam. ”Sikap eksploitas merupakan tindakan merusak diri sendiri. Diri 

manusia memiliki ikatan dengan alam sehingga tindakan merusak diri berarti manusia 

melupakan eksistensi dirinya sebagai Citra Allah. Dengan status Citra Allah ini manusia 

masuk dalam ruang relasi triadik dengan Allah dan alam semesta. Relasi triadik yang 

harmonis tentu berlandaskan pada nilai dan norma kehidupan.  

 Nilai dan norma kehidupan merupakan pedoman bagi manusia dalam membangun 

relasi dengan Tuhan dan alam. Manusia akan mengalami ‘kehilangan arah’ ketika relasinya 

dengan Tuhan dan alam tanpa suatu pedoman hidup yang mendasarinya. Keseringan manusia 

mengalami ‘kehilangan arah’ dan berimbas pada praktek eksploitasi terhadap alam. Pedoman 

hidup mengikat manuisa pada prinsip keharmonisan triadik. Sikap tidak menghargai alam 

secara tidak langsung merupakan dosa ekologis terhadp Allah. Tindakan amoral tidak 
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megenal nilai kebaikan dan secara hukum tidak mengutamakan prinsip kesejahteraan umum. 

 Hukum alam secara biblis sudah ada sejak Allah menciptakan alam semesta ini. 

Hukum alam membahasakan norma ilahi yang disertakan dengan karya ciptaan alam semesta. 

Tujuan dari norma ilahi sesungguhnya menempatkan setiap ciptaan pada habitatnya masing-

masing dan membingkai setiap otonomitas ciptaan dengan satu ekosistem. Ekosistem ini 

secara biblis dikenal dengan “Taman Eden”. 

 Nilai alam pertama-tama bukanlah materi ekonomi tetapi sesungguhnya alam lebih 

bernilai warisan dan identitas bagi masyarakat lokal. Konservasi alam merupakan tugas yang 

diberikan Allah bagi manusia untuk memelihara bumi sebagai rumah kita bersama. Dari Tara 

Badu konservasi alam sebagai perlindungan terhadap bumi yang adalah penopang kehidupan 

semua mahkluk ciptaan. Bumi memiliki nilai luhur  sebagai warisan, rahim ibu dan karya 

ciptaan Allah.  

 Alam sebagai materi ekonomi dalam arti yang positif. Materi ekonomi yang dimaksud 

adalah untuk menjamin kesejahteraan umum dan bukan untuk dimanipulasi demi kepentingan 

sebagian orang saja. Alam diperlakukan sebagai materi ekonomi apa bila keintegralan alam 

tetap diperhatikan. Perlu pertimbangan terhadap kerugian alam dan memberikan solusi yang 

optimal. Inilah yang dimaksud dengan pandangan ekonomi yang positif. 

 Konservasi alam sesungguhnya bersifat metafisis yaitu menjaga, merawat dan 

melestarikan integritas dari relasi triadik. Konservasi alam sesungguhnya merupakan 

tindakan pemeliharaan terhadap relasi triadik agar tetap pada prinsip dasarnya yaitu prinsip 

keharmonisan. Sebagaimana Ensiklik Laudato Si memandang alam semesta sebagai “rumah 

kita bersama” bermaknakan satu kesatuan keluarga yang telah diciptakan oleh Allah. Di 

dalam rumah, kita berjumpa dan bersekutu sebagai satu keluarga yang tentunya dipenuhi 

dengan daya cinta kasih. Allah membangun rumah kita bersama dengan cinta kasih 

kebapaaNya. Atas dasar cinta ilahi ini kita semua baik manusia maupun alam telah Allah 
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hadirkan di dalamnya dan kita semua sebagai perwujudan cinta kasih Allah Bapa. Konflik 

tentu saja ada dan terjadi dengan berbagai macam cara namun konflik itu harus diselesaikan 

dalam keluarga bukan dalam suatu institusi. Ketika konflik diselesaikan dalam institusi 

berarti konflik itu hanya diselesaikan karena rasa ketidaknyamanan tetapi bukan karena cinta 

kasih. Oleh karena itu alam dipandang sebagai rumah kita bersama agar tidak ada sikap 

diskriminatif dan intoleransi terhadap perbedaan-peredaan yang ada tetapi dalam perbedaan 

baik itu suku, agama dan budaya turut memperkaya solusi bagi konservasi alam. 

 Dialog yang dianjurkan oleh Ensiklik Laudato Si sesungguhnya merupakan 

pengakuan Gereja terhadap cara beriman masyarakat adat terhadap Allah dalam keyakinan 

mereka sendiri. Sebagaimana dalam teologi Katolik mengajarkan bahwa Allah 

mengungkapkan Dirinya dalam seluruh alam semesta. Ketika suatu budaya adat dalam 

ritualnya menunjukkan akan kerinduan masyarakat adat terhadap karya keselamatan Allah 

tentu hal itu merupakan praktek primitif yang mengklarifikasi manusia sebagai milik Allah 

atau manusia ber-Tuhan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dirinya sendiri 

dan tentunya Allah memiliki belaskasihan terhadap kerapuhan ciptaaNya. Dengan demikian 

konservasi alam dalam tradisi Tara Badu sungguh dipertegaskan oleh Ensiklik Laudato Si 

melalui nilai dan norma yang menjadi pedoman dasar bagi manusia terutama di dalam ruang 

relasi triadik antara manusia Tuhan dan alam.  

 




