
BAB II

GAMBARAN UMUM ORANG/ATONI DAWAN DI KAMPUNG MANUSASI

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal gambaran umum dari representasi Manusia

Dawan di Kampung Manusasi. Hal-hal gambaran umum tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1. Deskripsi Wilayah

Deskripsi wilayah berarti penggambaran atau penguraian pengetahuan dan informasi

tentang wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Berikut peneliti akan menguraikan hal-hal

pengetahuan dan informasi sebagai deskripsi wilayah Kampung Manusasi.

2.1.1. Letak Geografis

 Manusasi merupakan nama sebuah Desa yang berada di Kecamatan Miomaffo Barat,

Kabupaten Timor Tengah Utara, yang terletak di bagian barat kurang lebih 40-an kilometer

dari arah ibukota TTU, Kefamnanu.

Nama ini secara riil merupakan sebuah Desa di Kecamatan Miomaffo Barat,

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tiga dusun di dalamnya yaitu dusun 1 Haumeniana,

dusun 2 Fatujak, dusun 3 Aijaubatan. Letaknya di sebelah barat Kecamatan Miomaffo Barat.

Pada masa sebelum sistem pemerintahan swapraja, Desa Manusasi yang sebelumnya bernama

Leo Na’i adalah bagian dari kefettoran Aplal sub kefettoran Tasinifu. Desa ini memiliki

batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Timur Desa Batnes-Kecamatan Musi, sebelah

selatan Desa Saenam, sebelah barat Desa Tasinifu-Kecamatan Mutis, dan sebelah Utara

wilayah enclave/Distrik Ambenu (Negara Timor Leste). 



Pada umumnya Desa Manusasi memiliki bentuk landscape atau struktur geografis

pegunungan dan lembah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya. Struktur

tanahnya kering-lembab dan berposisi curam di hampir semua areal berhubung areal

pemukiman penduduk yang miring curam berbentuk kuali. Gambar peta Desa Manusasi

d a p a t dilihat

p a d a

gambar 1

berikut.

Gambar 1. Peta Kampung Manusasi. Manusasi sebagai salah satu wilayah pinggiran
Kabupaten Timor Tengah Utara-Indonesia yang berbatasan langsung dengan Distrik
Ambenu-Oekusi Timor Leste. Didokumetasi dari Google dalam bentuk pdf.



2.1.2. Iklim

Iklim adalah keadaan hawa (hujan, awan, dsb) pada suatu daerah. Keadaan iklim Desa

Manusasi yang dipaparkan di sini bukanlah suatu observasi meteriologis tetapi lebih

berdasarkan pada literatur yang ada dan juga pengalaman penulis. Wilayah Manusasi yang

terletak diantara pegunungan memiliki pengaruh iklim yang agak berbeda dengan iklim

daerah Timor barat umumnya. Musim hujan umumnya masih sama seperti di daerah Timor

barat lainnya namun sering tidak menentu karena cenderung berhujan kabut dan dingin.

Dengan keadaan demikian tanah di wilayah Kecamatan Meumaffo Barat termasuk Manusasi

ini umumnya lembab-kering dan berangin.

2.2. Latar Belakang Sosial-Budaya Orang Dawan di Kampung Manusasi

2.2.1. Nama Orang Atoni

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, manusia berarti mahkluk Tuhan yang

sempurna, berakal dan berbudi. Manusia sebagai mahkluk yang berakal budi dapat dilihat

pada manusia mana pun dan untuk menyelidiki asal-usul manusia Timor Dawan, kita perlu

kembali kepada bentuk penamaan terhadap Manusia Dawan baik oleh orang asing maupun

oleh orang Dawan sendiri. Berbagai istilah muncul untuk menyebut orang-orang yang

mendiami wilayah bagian barat pulau Timor, khususnya wilayah Distrik Ambenu, Kabupaten

Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai di Kabupaten Kupang. Orang

Belu menyebut orang-orang di wilayah ini dengan sebutan “Dawan”. Sedangkan para

pedagang dan orang asing lainnya menyebut mereka dengan nama “Atoni”. Di samping itu,

orang Rote dan Sabu khususnya yang ada di pulau Timor menyebut mereka dengan nama



“Sonnabai,” yang berarti rakyat Sonbai. Menurut H.G. Schulte Nordholt, orang-orang yang

mendiami bagian terbesar dari pulau Timor, Indonesia, menyebut diri mereka sendiri sebagai

Atoni Pah Meto, the people of the dry land. 

Pada umumnya istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang di wilayah

Barat ini benar. Akan tetapi kecenderungan mereka sendiri lebih banyak mengarah kepada

istilah “Atoni”. Term Atoni dapat diartikan sebagai manusia atau orang. Term Dawan

diberikan oleh orang-orang yang berasal dari luar wilayah Atoni. Dalam pergaulan

sehari-hari, orang Belu sering menyebut orang Atoni sebagai “ema dawan” yang

peruntukkan kepada orang-orang Ambenu, TTU, TTS, dan Kupang.

Istilah Dawan yang berasal dari ucapan lidah orang Belu terhadap suku bangsa yang

mendiami pulau Timor bagian Barat kemungkinan berhubungan dengan “Kenu Rawan”,

yakni orang-orang Belu (keturunan Melus) yang semakin terdesak dan hilang dari daerahnya

sendiri oleh para pendatang baru dari luar, sampai ada yang mengira bahwa mereka itu bukan

keturunan Melus (penduduk asli Belu). Desakkan ini disebabkan oleh terjadinya peperangan

maka mereka terus mengungsi ke wilayah Timor Barat. Dan bagaimana pun pengungsian itu

tidak tertuju ke suatu wilayah yang kosong sama sekali, tetapi sudah ada penghuni yang

dikenal dengan Atoni. Penduduk ini adalah sebutan yang paling tepat dan asli, sedangkan

Dawan baru digunakan kemudian. Istilah Atoni juga berarti laki-laki yang diperlawankan

dengan Bife (wanita), sehingga keduanya sering disebut Atoni-Bife.

Terlepas dari istilah-istilah di atas, penduduk di daerah pedalaman pulau Timor lebih

suka menyebut dirinya: Atoin Timor, Atoni Pah Meto yang artinya: orang atau manusia

Timor yang mendiami daratan pedalaman dengan mata pencahariannya adalah pertanian,

pengolahan lahan kering. Orang Atoni tinggal di daerah pedalaman di pulau Timor yang



luasnya kira-kira 11.799 km² dan yang bersifat amat kering. Jumlah orang Atoni adalah

kira-kira 300.000 orang. Di sebelah barat orang Atoni tinggal orang Helon dan orang Roti, di

sebelah utaranya mulai wilayah kekuasaan Portugis, dan di sebelah timurnya tinggal orang

Belu, Kemak, dan Maras. Orang-orang yang tinggal di kota Kupang menyebut orang Atoni

itu “orang gunung” atau “orang asli”. Sedangkan orang Atoni sendiri menamakan dirinya

orang Atoni, yang artinya “manusia”. Ciri-ciri tubuh orang Atoni memperlihatkan lebih

banyak adanya unsur-unsur Melanesia kalau dibandingkan dengan penduduk Timor yang lain.

Mereka ini rata-rata bertubuh pendek, ukuran kepalanya brachycephal, berkulit coklat

kehitam-hitaman, dan berambut keriting. 

2.2.2. Nama Manusasi

Kata Manusasi berasal dari kalimat; “In npoine fetonub le nak lele neof kolo-sane neof

kolo” yang berarti; “Yang melahirkan dua perempuan di antara kerumunan burung di sekitar

kebun danau  dan pondok danau”. Berdasarkan tuturan ini dikisahkan bahwa pada mulanya

Manusasi bernama Leo Na’i yang berarti kampung raja sekaligus kampung tua yang

dirangkaikan dengan sebuah istilah adat Faotbena-Taenaob yaitu istilah adat mengenai

penetapan dan penempatan kampung. Kemudian dari penetapan dan penempatan kampung ini

suku pertama yang mendiami Kampung Leo Na’i adalah Haekase-Fai Mnasi. Dalam proses

selanjutnya berdasarkan kesepakatan relasi kekerabatan suku-suku ini lalu membagi dua

perempuan yang kemudian keturunan mereka berpindah dan bermukim di sebuah tempat

yang terletak di bagian utara di mana terdapat beberapa gerombolan burung yang berhabitat di

sekitar kebun danau dan pondok danau. Kedua perempuan itu kemudian dipisahkan dengan

meyembelih seekor ayam yang bulu ekornya lalu diberikan kepada masing-masing

perempuan itu. Kemudian menurut tuturan adat setempat bahwa  yang satu dibawa ke sebuah



tempat yang disebut Aisafe (sebuah tempat yang terletak dekat Desa Ni’an di bagian timur

Manusasi) sedangkan yang satunya menetap secara turun temurun di Leo Na’i hingga datang

suku-suku lain. 

Asal-usul leluhur dari Orang Dawan di Kampung Manusasi dituturkan berasal dari

Neno Saet atau wilayah Timur. Wilayah Timur dimaksudkan di sini adalah Belu dan

sekitarnya. Para leluhur yang datang dari wilayah Timur itu ada empat orang yang disebut

dengan Mone Ha atau empat putera yaitu Liurai Sila, Sonbai Sila, Afo Sila, dan Beun Sila.

Dari keempat putera ini satu di antaranyalah Orang Dawan di Kampung Manusasi berasal

yaitu Liurai Sonbai Sila. Keempat putera ini dikisahkan datang dari Neno Saet lalu tiba di

tempat-tempat yang kemudian ditutur-adatkan dengan sebutan Let’asi Bijela Nunuh Kobam

tamnau lasi, kemudian membuat perjanjian untuk menetapkan batas-batas wilayah jelajahan.

Setelah hal tersebut direalisasikan, ketiga Liurai yaitu Sonbai Sila, Afo Sila, dan Beun Sila

melanjutkan penjelajahannya ke arah Manse Mofun/matahari terbenam atau wilayah Barat. 

Berkaitan dengan hal pendirian kampung Leo Na’i dituturkan bahwa Liurai Sila

sendirilah yang menetapkan Leo Na’i itu menjadi sebuah perkampungan. Hal ini dilakukan

dengan menempatkan sebuah batu ceper yang disebut Faotbena Taenaob di tengah-tengahnya

dan secara adat menyerahkan kampung itu untuk ditempati dan dijaga oleh Nai Ana atau raja

kecil yang bernama Fai mnasi beserta orang-orangnya. Dari sinilah arti Leo Na’i

sesungguhnya yaitu Kampung Raja. 



Gambar

l o k a s i

Kampu

ng Leo Na’i ini

d a p a t d i l i h a t

p a d a gambar

2 berikut. 

Gambar 2. Kampung Leo Na’i, posisi dari pinggir kampung, dari area Oelkofi ke arah
Selatan bagian Timur. Dok. Roi Feka, 2017.



Lokasi ini dalam perjalanan waktu berubah nama sebagaimana namanya yang

sekarang yaitu Manusasi. Perubahan nama Kampung ini menurut Ferdi Fai selaku tetua adat

kampung Leo Na’i-Manusasi selain karena hal adat juga dikarenakan adanya program

pemekaran Desa moderen oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 1999

yang pada masa itu dipisahkan dari Desa induk Saenam. Adapun suku-suku utama yang

mendiami Kampung Manusasi ialah Haekase-Fai Mnasi, Lalan-Obenu, Binsasi-Aunsuni, lalu

ditambah suku yang ditunjuk sebagai Tobe oleh Fetor Aplal UisKono-Thaal yaitu Lake. Di

antara suku-suku utama ini ada dua suku yang memiliki hak berbicara adat di dua tempat

s a k r a l

O r a n g

D a w a n

Manusasi

yaitu

Haekase-F

a i Mnasi hak

berb icara

adatnya di

Fatu

Oenun/Bat

u Oenun dan

Lake-Naif-

Feka hak berbicara adatnya di Tubu Bijaelesunan/Bukit Bijaelesunan. Dua tempat sakral ini

merupakan tempat-tempat Orang Dawan Manusasi melakukan berbagai ritual adat baik yang

bertujuan untuk memohon kepada Uis Neno lewat Be’i-Na’i maupun bersyukur dan berterima



kasih kepada Uis Neno lewat Be’i-Na’i. Dua tempat sakral Orang Dawan Manusasi itu dapat

dilihat pada dua foto berikut ini.

Gambar 3a. Fatu Oenun; salah satu tempat adat sakral bagi Orang Dawan di Kampung
Manusasi. Dok. Arnol Feka, 2017.  



Gambar 3b. Fatu Bijaelesunan; tempat adat sakral lainnya bagi Orang Dawan di
Kampung Manusasi. Batu ini berbentuk tanduk sapi dan biasanya dijadikan tempat
penyembelihan hewan kurban adat. Dok. Polce Amalo, 2014.

2.3. Keadaan Sosial Orang Dawan Di Kampung Manusasi 

2.3.1. Penduduk

Penduduk Desa Manusasi adalah penduduk yang majemuk, oleh karena letaknya yang

langsung berbatasan dengan Negara Timor Leste, sehingga menjadi tempat paling mudah

untuk dijangkau dalam situasi dan kondisi apa saja dan menjadi daerah transit bagi pelintas

batas antar negara. Desa Manusasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 895 jiwa, dengan

jumlah Kepala Keluarga 236 KK dan tingkat pertuimbuhan penduduk 5%, dan jumlah Rumah

Tangga Miskin (RTM) sebanyak 229 RTM. Berdasarkan hasil pendataan terakhir per 31



Desember 2013 jumlah Penduduk Desa Manusasi berdasarkan jenis kelamin; laki-laki

berjumlah 469 jiwa dan perempuan berjumlah 426 jiwa dan totalnya adalah 895 jiwa. 

2.3.2. Mata Pencaharian

Pada umumnya Orang Dawan di Kampung Manusasi memiliki mata pencaharian yang

sama seperti kebanyakan Atoin Meto yaitu pertanian dan peternakan. Untuk hal pertanian

polanya merupakan warisan leluhur yang terus diterapkan dalam setiap kali Orang Dawan

Manusasi bertani. Pola agraria umumnya berbentuk tebas bakar dan ladang nomaden namun

kini mereka mulai memberlakukan pola ladang sedenter berdasarkan keputusan Pemerintah

TTU tahun 2016, yakni masyarakat tani TTU wajib berladang tanpa sistem tebas bakar dan

nomaden.  

Untuk hal peternakan Orang Dawan Manusasi mengandalkan padang perbukitan yang

ditumbuhi rerumputan dan berbagai jenis tanaman pakan ternak. Hal ini didukung oleh cuaca

alam pegunungan sekitarnya terutama pegunungan Mutis-Bobnain yang sesering mungkin

memunculkan hujan angin disertai kabut. Jenis-jenis ternak yang diusahakan umumnya

adalah ayam, babi, sapi, kuda dan kambing. Dari hewan ternak ini  kuda merupakan hewan

yang semakin langka karena mengalami penurunan akibat cuaca alam yang ekstrim begitu

juga dengan sapi yang pada musim tertentu seperti bulan desember, januari-maret mengalami

eliminasi dalam jumlah yang besar. Di samping ini juga, ada berbagai jenis mata pencaharian

lain yang diadopsi Orang Dawan Manusasi seperti sopir, guru, pegawai negeri, pedagang, dan

tukang (tukang kayu dan tukang batu). Namun, selain profesi ini mereka tetap bertani dan

beternak. 



2.3.3. Stratifikasi Sosial

Pulau Timor terbagi atas beberapa kesatuan pemerintahan lokal yang dinamakan

kerajaan (sonaf). Pemerintahan lokal ini memiliki kerajaan pusat di Oenunu, Kerajaan

Wewiku-Wehali. Kerajaan Wewiku-Wehali dikatakan sebagai kerajaan pusat karena

membawahi semua kerajaan lokal di pulau Timor. Dengan kata lain, semua kerajaan lokal

berasal dari Kerajaan Wewiku-Wehali. Struktur kerajaan Wewiku-Wehali terdiri atas empat

Liurai yang di daerah Dawan dikenal dengan sebutan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beon Sila, dan

Afo Sila. Dari keempat Liurai ini terdapat kerajaan-kerajaan lokal.

Dituturkan lebih lanjut bahwa para Liurai ini kemudian membagi wilayah dalam

pertemuan di sekitar gunung Mutis. Hasil dari pembagian wilayah ini menentukan adanya

wilayah Leo Na’i yang kemudian menjadi Manusasi. Berdasarkan kesepakatan dan otoritas

Liurai Sila dibentuklah sebuah kampung dengan nama Leo Na’i yang berarti kampung para

raja. Kemudian diangkatlah suku Haekase dan Fai Mnasi sebagai raja-raja kampung Leo Na’i

dibawah kontrol kefettoran Aplal Tasinifu dan pejabat koordinator penanggung jawab

wilayah lingkungan (Ana’tobe) oleh Nasi Lake kepada suku yang kini memegang jabatan

sebagai Tobe Haumetan. Masyarakat Manusasi juga mengenal beberapa lapisan dalam

kehidupan bermasyarakat. Perbedaan dalam lapisan-lapisan ini pada zaman dulu didasarkan

pada keturunan yakni bangsawan atau rakyat jelata. Namun pada masa kini strata sosial

didasarkan pada kehidupan ekonomi dan politik. Gambar eksistensi Suku Tobe Haumetan

selaku Ana’tobe Pah-Nifu Bijaelesunan dapat dilihat pada dua foto berikut.



Gambar 4a. Kornelis Feka selaku Ana’tobe Tobe Haumetan (koordinator
penanggungjawab area lingkungan Bijaelesunan Manusasi-Tubu Nilulat) dalam kegiatan adat
lingkungan (pah-nifu) di Noelasim. Dok Veronika, 2018.



Gambar 4b. Sonaf Tobe Haumetan-Manusasi simbol eksistensi Tobe Haumetan
sebagai koordinator wilayah lingkungan Bijaelesunan-Manusasi. Dok. Roi Feka, 2017.

2.3.4. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan yang terkecil di Manusasi sebagaimana di wilayah Meumaffo

umumnya adalah keluarga batih. Perbedaan jarak jauh dan dekat antara pihak ibu dan pihak



ayah tergantung pada sistem sosial yang mengatur hak dan kewajiban yang berdasarkan

prinsip kekeluargaan bilateral (parental). Dalam beberapa hal seperti misalnya dalam hal

warisan, kedudukan anak sangat dipengaruhi sistem sosial patrilineal.

Keluarga batih merupakan kesatuan ekonomi, adat istiadat dan dalam kesatuan

menyelenggarakan upacara agama. Pihak laki-laki lebih diberi tanggungjawab usaha

pertanian dan kemasyarakatan. Sedangkan wanita umumnya mendampingi kaum laki-laki di

samping tugas utamanya dalam bidang pendidikan dan urusan rumah tangga. Namun kaum

wanita sangat dihormati dalam masyarakat dan sebagai golongan harus dilindungi.

Dalam masyarakat Dawan-Manusasi, kedudukan laki-laki sangat penting karena anak

laki-laki sebagai pewaris, penerus cita-cita keluarga, yakni sebagai pewaris gelar, dan berhak

atas tanah. Selain itu sistem perkawinan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat

Dawan-Manusasi adalah sistem perkawina patrilineal, yakni perkawinan yang didasarkan atas

garis keturunan ayah. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan termasuk keluarga ayah

(sistem patrilineal). Berhubung dengan hal ini akibatnya laki-laki yang hendak menikah harus

menyerahkan belis kepada pihak keluarga perempuan. 

2.3.5. Kebudayaan 



Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagaimana kebanyakan suku lainnya juga

memiliki kebudayaan yang tinggi. Mereka mampu menciptakan budaya-budaya hidup sebagai

ungkapan berterima kasih baik kepada Tuhan maupun “Sesama”. Budaya-budaya hidup itu

a d a l a h kesenian,

religius, h u k u m

a d a t , d a n

s o s i a l . D a l a m

budaya kesenian

terdapat

ciptaan-ci

p t a a n h a s i l

kreatifitas

y a n g m e m u a t

unsur-uns

u r

keindaha

n seperti t a r i a n

bonet, tarian gong/leku-sene-bilut-bsoot, pantun/nel, puisi/takanab-natoni, nyanyian-nyanyian

khas/sitje, dan menenun/nanon abas-ike suti, (warna-warna dan motif),

permainan-permainan/peob, manatika, patpoto. Dalam budaya religius diciptakan syair-syair

doa/onen-takanab, ritual-ritual persembahan syukur dan permohonan di faotkanaf-oekanaf;

tfua ton (panen jagung, jeruk, umbi-umbian). Dalam budaya adat-sosial diciptakan

norma-norma hidup sebagai patokan dalam hidup bersama berupa larangan-larangan dan

perintah-perintah; Nais-tala dan pao nasi-panat nasi. Gambar kebudayaan Orang Dawan di



Kampung Manusasi dapat dilihat pada foto berikut.

Gambar 5. Tarian gong Bsoot-Bilut Leuk sene-bano ini merupakan salah satu kesenian
hasil tradisi kebudayaan Orang Dawan di Kampung Manusasi. Tampak para ibu sedang
menari gong dalam ritual adat syukur panen. Dok. Anton Feka, 2016. 



2.3.6. Agama

Pada umumnya masyarakat Desa Manusasi menganut Agama/Keyakinan Katolik Roma 460

orang untuk Laki-laki dan 417 orang untuk Perempuan, sedangkan sebagian kecil beragama

Kristen Protestan yakni Laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan 9 orang.

2.3.7. Bahasa

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi timbal balik antara manusia dalam kehidupan

sehari-hari, baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi. Sejak dahulu kala hingga kini,

masyarakat Atoni umumnya dan Manusasi khususnya mengenal dan memakai bahasa Timor

Dawan sebagai bahasa pergaulan. Orang Atoni dapat membedakan bahasa sehari-hari atau

istilah bahasa pasar dengan bahasa resmi yakni bahasa ritual adat atau kerajaan.

Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang digunakan dalam relasi setiap hari

sedangkan bahasa resmi merupakan bahasa yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi

seperti upacara-upacara adat baik nikah (matsao), pertemuan para raja (uiskini) dan para

pejabat kerajaan (sonaf), penyembelihan hewan korban di mata air keramat dan batu keramat

(tfua ton), maupun berbagai upacara resmi lainnya. Berkaitan dengan bahasa resmi ini orang 

Atoni memiliki satu seni berbahasa atau  bertutur dalam bahasa Dawan yang disebut takanab

(natoni). Takanab ini dipakai secara khusus dalam upacara-upacara resmi dan tidak secara

sembarangan dalam berbagai waktu dan pada berbagai tempat.



2.4. Tuhan (Uis Neno) dan “Sesama” (Aokbian: Atoni, Pah-Nifu, Be’i-Na’i) Orang

Dawan Di Kampung Manusasi

2.4.1. Tuhan (Uis Neno)

Sejak masuknya agama Kristen di Pulau Timor dan khususnya di daerah Dawan,

mulai dari penjajahan Belanda hingga kemerdekaan, matahari disebut Uis Neno, dalam arti

dewa dan Tuhan atas langit dan hari. Istananya adalah langit di atas. Dia dikenal lebih jauh

sebagai sang pencipta, sang penyelenggara, Yang Mahatinggi dan maha kuasa. Etnis ini

mempunyai pandangan bahwa nama dewa-dewi, terutama dewa tertinggi tidak boleh disebut

atau disapa dengan namanya yang asli. Karena itu, dewa tertinggi dan mahakuasa diberikan

nama yang tidak lain adalah sebuah atribut, Uis Neno, Tuan Hari. Marga-marga Dawan

menghormati dan menyembah matahari sebagai “Tuhan” atau dewa tertinggi dan mahakuasa,

sama seperti yang terjadi pada berbagai suku bangsa tradisional lainnya di seluruh planet

bumi. Nama yang sebenarnya adalah Manas. Manusia akan memperoleh kehidupan bila

“Manas” terbit. Sebaliknya, bila “Manas” tidak terbit maka tidak ada kehidupan juga bagi

manusia. 

Dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama dalam situasi religius, orang memandang

Haumonef, sebagai tiang dan altar korban, juga sebagai simbol kelaki-lakian, yang

merupakan tanda perkawinan antara langit dan bumi, antara dewa-dewa langit dengan

dewi-dewi bumi. Dewa-dewi orang Dawan tidak hanya disembah dengan pemberian sesajian,

melainkan juga dengan pujian dan syukur. Alasannya, mereka memberkati dan melindungi

manusia dalam bentuk pemberian hujan dan sinar matahari, kesuburan dalam kehidupan

keluarga dan pekerjaan, kesehatan dan keberhasilan, serta bimbingan.
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Gambar 6. Tiang Haumonef Leo Na’i-Manusasi; sebuah tiang sakral berbentuk tiga
cabang yang menunjukkan simbol misteri “trinitas” Orang Dawan di Kampung Manusasi.
Dok. Roi Feka, 2017.

Nama Uis Neno sendiri adalah sebuah atribut yang digunakan untuk menyebut nama

dewa tertinggi mereka. Bangsa ini mempunyai tradisi lain, yakni tidak membiasakan diri

untuk menyebut dewa tertingginya dan para manifestasinya dengan namanya yang asli,

melainkan selalu menggunakan berbagai atribut. Nama dewa tertinggi etnis ini sebenarnya

adalah Manas, yang jarang disebut dalam setiap upacara keagamaan dan sosial budaya.

Dengan menggunakan dan memasyarakatkan nama Uis Neno, marga-marga Dawan harus

menerima nama itu sebagai salah satu atribut baru. 

Berkaitan dengan ini Orang Dawan Manusasi sebagai salah satu bagian dari suku

bangsa Atoin Meto mengakui Manas sebagai manifestasi dari dewa tertinggi. Di jaman

sebelum masuknya para pembawa agama Kristen baik Katolik maupun Protestan, Orang

Dawan Manusasi telah menganut agama tradisional yang umumnya dianut suku bangsa Atoin

Meto. Dewa tertinggi yang disebut Manas ini disembah dan dihormati dengan suatu

pandangan bahwa apabila Manas tidak terbit maka tidak ada kehidupan dan sebaliknya

apabila Manas terbit maka ada kehidupan. Berkaitan dengan pandangan ini Atoin Meto

bertendensi menyembah dengan ketakutan seperti dalam tradisi Yahwista bahwa Allah itu

sebagai Allah Yang Mahatinggi dan menakutkan. 

Manas sebagai dewa tertinggi Orang Dawan Manusasi ini kemudian disembah, dipuji,

dihormati, dimohon dan disyukuri oleh Orang Dawan Manusasi karena keyakinan religusnya

bahwa Manas itulah yang memberkati dan melindungi manusia dalam bentuk pemberian



hujan dan sinar matahari, kesuburan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan, kesehatan dan

keberhasilan, serta bimbingan. 

Nama ini terus dipakai dalam rentangan waktu sebelum kedatangan bangsa kolonial

Eropa yang kemudian dengan misi inkulturasinya memperkenalkan dan menerapkan dalam

agama yang disebarkannya atribut baru dewa tertinggi Atoin Meto yang telah menganut

agama Kristen yaitu Uis Neno. Atribut baru Uis Neno inilah yang kemudian mengganti

atribut Manas dan digunakan hingga sekarang dimana Orang Dawan Manusasi

memandangnya sebagai Tuhan yang berada di langit yang nun jauh dari bumi sehingga dia

dikenal sebagai Yang Transenden. Ketransendensian-Nya diatribusikan dengan

Apinat-Aklahat, Amoet-Apakaet, yakni Yang Bernyala dan Membara, Yang Mencipta dan

Membentuk Orang Dawan Manusasi dan “Sesama”nya. Selain itu Uis Neno juga dikenal

sebagai Yang Dekat yaitu sebagai Ahaot-Afatis yakni Yang memberi rahmat dan rejeki

kepada Orang Dawan Manusasi baik melalui dirinya sendiri maupun ”Sesama”nya.

2.4.2. Kosmos/Alam (Pah-Nifu)

Kata Kosmos merupakan kata sifat kosmis (Jerman ‘kosmich’, Prancis ‘cosmique’,)

mulanya diberi arti duniawi (wordly) dan berkaitan dengan ‘dunia’. Dalam perkembangan

berikutnya diberi juga arti universal yang berkaitan dengan kosmos atau alam semesta dalam

totalitasnya yang teratur. Keteraturan itu terkait erat dengan dimensi tata moral dan tata dunia

kehidupan pada umumnya sesuai dengan hukum kodratnya. 

Diyakini bahwa kosmos merupakan kesatuan dari alam makro dan alam mikro. Alam

makro disebut sebagai dewa langit-matahari (manas) yang tertinggi. Sedangkan alam mikro

adalah bumi (pah naijan). Yang tertinggi dikenal sebagai Usi Neno (Tuhan). Alam mikro

tidak lain adalah manusia (atoni) dan alam sekitarnya. Mikro kosmos (atoni dan alam



sekitarnya) adalah ciptaan makro kosmos. Manusia dan alam sekitarnya dalam kesatuan

menunjukkan keterarahannya kepada makro kosmos (Amoet-Apakaet/Tuhan Allah).

Pandangan semacam ini juga mendasari prinsip dualitas tunggal dari kosmos. Sebagaimana

ada alam makro dan alam mikro serta wujud yang berbeda maka dikenal juga dualitas kosmis

seperti manas-mesokan (siang-malam), aina-ama (ibu-bapa), feto-mone (wanita-laki-laki),

olif-tataf (adik-kakak), dan lain sebagainya. Relasi antar dualitas kosmis inipun saling

menguntungkan, melengkapi dan menghidupi.  

Berkaitan dengan kosmos Manusia Dawan di Kampung Manusasi memiliki kisah

kejadian tentang bumi yang diawali dengan adanya kesatuan antara langit dan bumi. Tentang

pemisahan atau perpecahan alam semesta menjadi langit, Neno dan bumi, Naijan, dikisahkan

dalam sebuah mitos. Kata Neno dalam bahasa Dawan mempunyai beberapa arti. Pertama,

artinya hari, maksudnya terang. Dalam perkembangannya, kata itu diartikan sebagai langit

dalam pengertian bahwa hari yang terang diterangi oleh matahari. Selanjutnya, kata tersebut

mengandung pengertian “di atas”, maksudnya langit di atas, neno tunan, yang pada dasarnya

hanya merupakan penegasan. Penggunaan dan penerapan pengertian tersebut dimaksudkan

untuk membuat semacam pembedaan dan penegasan struktur berpikir dualisme opositoris.

Dalam hal ini, antara atas dan bawah, langit dan bumi. Hari diterangi oleh matahari, yang

juga disembah sebagai raja dan dewa langit serta dewa hari. 

Pada mulanya, hanya ada satu kosmos. Langit dan bumi sebagai dua planet tercipta

ketika langit dijauhkan ke atas, terpisah dari bumi dan hubungan antara keduanya diputuskan.

Dalam sebuah legenda diceritakan bahwa pada suatu hari sinar matahari begitu panas

sehingga manusia tidak mampu berdiri di bawah terangnya. Seorang lelaki raksasa bernama

Ni Neonbali bekerja bersama dengan teman-temannya di kebun dan sedang beristirahat untuk



makan sirih pinang dan minum. Si raksasa marah karena teriknya sinar matahari. Disemangati

oleh teman-temannya, dia menggulung kain yang dijadikan sebagai alas kepalanya untuk

menjunjung langit bersama matahari setinggi-tingginya hingga mereka tidak lagi merasakan

teriknya. Maka terjadilah langit di atas dan bumi di bawah. Sejak itu langit dan bumi saling

berpisah. 

Gambaran tentang sebuah dunia dalam legenda di atas adalah dunia yang sangat

nyata, yakni tanah Timor, dan lebih khusus lagi bumi Dawan. Hal itu sesuai dengan

pengalaman konkret nenek moyang setiap kelompok marga. Di atas bumi yang konkret itu

mereka dilahirkan, hidup dan menjadi besar; bumi yang memberikan mereka tanam-tanaman

dan buah-buahan untuk kebutuhan pokok hidup. Karena itu bumi yang konkret itu dikenal

baik sekali, dan tidak asing bagi mereka. Wajar sekali bila mereka menyebut bumi tersebut

sebagai hidup dan mati mereka, ibu dan pemberi makanan. Itulah alasannya mengapa para

orang tua mengajar setiap anaknya untuk menghormati bumi di mana mereka berada. Bumi

ibarat pangkampung seorang ibu yang memangku dan membesarkan manusia.

Umumnya, para orang tua tahu tentang kesakralan dunia dan tanah, di mana mereka

hidup. Dengan penuh kesadaran, mereka menciptakan berbagai titik kekudusan di dalam

rumah tinggal dan pada setiap penataan ruangan sebagai pusat orientasi dalam kehidupan dan

kerja. Salah satu contoh adalah penataan Ainuan sebagai pusat ladang di kebun dan Fatule’u,

batu altar, sebagai pusat atau tempat suci rumah pada salah satu sudut setiap rumah tinggal

atau pondok. Dengan demikian, terciptalah beberapa sentra kecil dalam makrokosmos, di

mana setiap mikrokosmos mempunyai titik pusatnya sendiri, sebuah dunia untuk dirinya

sendiri. Penataan “pusat bumi” juga dipraktikkan di dalam setiap tempat penyimpanan

bahan-bahan makanan.  



2.4.3. Para Leluhur (Be’i-Na’i)

Orang Timor Dawan juga mengenal para leluhurnya dan bahkan tetap berelasi dengan

mereka melalui ritual-ritual adat. Ini dikarenakan kepercayaan dan pola pandang mereka

terhadap para leluhur sebagai salah satu pihak yang memiliki peranan besar bagi hidup

mereka. Para leluhur atau nenek moyang, selain menjadi sumber pendorong, juga menjadi

sumber kualitas religius yang tinggi bagi pemeliharaan dan kelanjutan serta pembaruan

semangat religius anggota marga. Para leluhur tidak pernah dan tidak boleh dilupakan dalam

setiap kegiatan. Mereka dilibatkan, seperti dalam kegiatan pertanian dan upacara inisiasi

lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti kehidupan dan pergaulan antara wanita

dan lelaki, perkawinan dan keluarga, juga ritus-ritus di luar pertanian dan peternakan, seperti

upacara korban dan kematian. 

Peranan leluhur dalam etnis Dawan sangat terasa. Penghormatan dan penghargaan

terhadap para arwah nenek moyang serta arwah sebagian anggota yang sudah meninggal atas

cara yang biasa dan sederhana. Hubungan masyarakat Dawan yang hidup dengan

“masyarakat” yang sudah meninggal tetap hidup, malahan merupakan kewajiban yang harus

dipelihara dan diperbarui terus-menerus. Hal ini dapat dilihat dan dialami dalam

kegiatan-kegiatan terbuka dan tertutup dari orang-perorangan atau dalam kelompok untuk

membawa bahan korban. Kegiatan seperti itu mengungkapkan satu ikatan batiniah yang erat

secara kekeluargaan. Kegiatan serupa mengungkapkan kepercayaan terhadap peranan leluhur

dan para anggota di alam baka. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua anggota  yang

sudah meninggal secara otomatis dikategorikan sebagai arwah leluhur yang harus dihormati.

Penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur mengandung pengertian bahwa di

satu pihak, para leluhur menjadi pembicara dan pengantara di rumah dan di depan “pencipta



dan penguasa mahatinggi” demi kebaikan dan kesejahteraan anggota keluarga yang masih

hidup. Di lain pihak, para leluhur berperan sebagai pembicara dan perantara dari pencipta dan

penguasa mahatinggi, yang ditugaskan untuk menjaga dan menyampaikan segala perintahnya

kepada mereka yang masih hidup. Para leluhur bertugas menjaga aturan kehidupan dan

kesetiaan para anggota marga yang masih hidup. Marga-marga Dawan mengintegrasikan

penghormatan kepada para leluhur dalam satu sebutan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak

melupakan atau mengabaikan yang lain, yang bisa membawa malapetaka. Sebutan itu adalah

hai Bei ma hai Nai, leluhur kami. Keyakinan dan pola pandang ini terdapat pada Orang-orang

Dawan umumnya termasuk Orang Dawan di Kampung Manusasi.




