
BAB III

NEKSEONBANIT  SEBAGAI UNGKAPAN SYUKUR DAN TERIMA KASIH ORANG
DAWAN DI KAMPUNG MANUSASI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai hal ungkapan syukur dan terima kasih
Orang Dawan di Kampung Manusasi yang terwujudkan dalam praktek lisan maupun
perbuatan.  

3.1. Pengertian Nekseonbanit 

Nekseonbanit merupakan bahasa ungkapan syukur dan terima kasih orang Atoni

Timor Dawan yang melingkupi berbagai perwujudan ungkapan syukur dan terima kasih

Atoni. Secara asal muasal kata, Nekseonbanit baru populer di tahun 1960-an ketika misi

inkulturasi Kristen diterapkan ke tanah Timor yang dikemukakan oleh misionaris SVD (Pater

Vincentius Lechovic). Namun walaupun muncul di era Vatikan II, secara metafisis

Nekseonbanit telah ada melalui berbagai sikap arif dalam bersyukur dan berterima kasih

Atoni yang telah mentradisi dari waktu ke waktu.  

Secara etimologis kata Nekseonbanit  berasal dari bahasa Timor Dawan atau Uab

Meto yang terdiri dari tiga kata yaitu Nek, Seon, dan Banit. Nek berarti hati, cium, cinta,

sayang. Seon berarti bayar. Banit juga berarti bayar. Jika digabungkan menjadi kata terima

kasih dan syukur yaitu terima kasih kepada Sesama manusia dan syukur kepada Allah.

Nekseonbanit  merupakan sebuah idiom yang terdiri dari tiga kata yaitu Nek, Seon, dan Banit.

Nek berarti mencium; menyayangi, kasih, sayang, hati, cinta, Seon berarti bayar, Banit berarti

bayar, ganti, balas, penghargaan. Maka jika ketiga kata ini digabungkan akan menjadi

Nekseonbanit dan menjadi suatu idiom yaitu bentuk bahasa berupa gabungan kata yang

makna katanya tidak dapat ditafsirkan dengan unsur gabungannya (msl meja hijau yang

berarti pengadilan. Jadi sebagai sebuah idiom kata Nekseonbanit  ini berarti terima kasih

yang juga di dalamnya mengandung arti syukur yang dapat dikaji secara luas. 



Nekseonbanit sebagaimana bahasa ungkapan terima kasih lainnya juga memiliki

partner atau pasangan yang biasanya disertakan dalam pengaplikasiannya dalam relasi

komunikasi sehari-hari. Dalam bahasa Inggris kita jumpai ungkapan terima kasih yang

dibalas atau disertai dengan pasangannya yaitu “Thank You-You Are Welcome”, Portugis;

“Obrigado-Nada”, Spanyol; “Gracias-De Nada”, Indonesia; “Terima Kasih-Sama-sama”,

Daerah Sikka-Maumere; “Epan Gawang-Hama-hama”, dan lain-lain. Sedangkan untuk

“Nekseonbanit”  sendiri pasangannya adalah “Nabala” yang berarti sama-sama. 

Kata Nabala ini sesungguhnya berarti menetap namun berkaitan dengan Nekseonbanit

 maknanya disejajarkan dengan ungkapan pasangan terima kasih pada umumnya yaitu

sama-sama. Akan tetapi makna menetap tetap sebagai inti dari kata sama-sama yaitu ketika si

D yang ditolong atau dibantu oleh si E, mengucapkan Nekseonbanit  kepada si E, maka si E

akan menjawab Nabala yang berarti sama-sama menetap. Ungkapan Nabala atau sama-sama

menetap ini secara lebih luas mau memberi pengertian bahwa ungkapan rasa syukur tulus itu

diterima namun sama-sama menetap pada kedua-duanya baik si D maupun si E. Ini tidaklah

berarti bahwa si E menolak ucapan tulus terima kasih dari si D melainkan sebuah

kepercayaan bahwa terima kasih itu menetap tidak hanya bagi si E tetapi juga bagi si D. Jadi

mereka semuanya sama-sama menerima berkat dan percaya bahwa berkat itu tinggal dalam

diri masing-masing.

3.2. Nekseonbanit  Sebuah Ungkapan Syukur

Kata syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah rasa terima kasih

kepada Yang Transenden. Bagi Orang Dawan Manusasi kata Nekseonbanit  merupakan

sebuah kata yang bermakna syukur. Kata ini dalam kehidupan relasional Orang Dawan

Manusasi dengan Uis Neno berperan sebagai kata ungkapan rasa syukur Orang Dawan

Manusasi terhadap Uis Neno. Berkaitan dengan pengertian kata syukur di atas maka



Nekseonbanit merupakan sebuah ungkapan rasa terima kasih yang tulus dan bertaraf tinggi

kepada Yang Transenden/Uis Neno. 

Ungkapan rasa terima kasih Orang Dawan Manusasi kepada Yang Transenden/Uis

Neno ini diwujudnyatakan melalui hal-hal yakni adat dan gereja. Dalam hal adat, ungkapan

rasa terima kasih Orang Dawan Manusasi terlaksana dalam berbagai jenis ritual salah satunya

ialah Tfua Ton yaitu ritual sembahan tahunan sebagai upacara syukuran atas anugerah Tuhan

lewat pen fini-aen fini bibit tanaman tahun lalu yang telah ditanam agar nantinya memberikan

hasil yang baik. Ritual syukur kepada Yang Transenden/Uis Neno ini merupakan ungkapan

bersyukur Orang Dawan di Kampung Manusasi dalam hal dimaksud yakni adat.  

Dalam hal gereja, ungkapan rasa terima kasih Orang Dawan Manusasi terwujud

dalam berbagai jenis aktivitas kegerejaan seperti ibadat atau misa, sambut fe’u (sambut baru),

pentahbisan imam, permandian, hari ulang tahun sebuah kapela atau gereja, pernikahan,

syukur panen dan lain-lain sebagainya. Jadi semua jenis kegiatan syukur tersebut merupakan

pengungkapan rasa terima kasih Orang Dawan di Kampung Manusasi yang terkandung dalam

makna Nekseonbanit  kepada Wujud Yang Tertinggi. 

3.2.1. Sarana-Sarana Ungkapan Syukur Nekseonbanit 

Manusia Dawan khususnya Orang Dawan di Kampung Manusasi dalam mewujudkan

ungkapan syukurnya kepada Uis Neno Yang dipandang Transenden sekaligus Imanen,

memiliki sarana-sarana yang disertai metode-metodenya. Berikut berbagai sarana yang

dipakai untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Uis Neno.

3.2.1.1. Sarana Religi



Manusia Dawan atau Atoin Meto umumnya dan Orang Dawan di Kampung Manusasi

khususnya telah memiliki agamanya sendiri yang bersifat tradisional yang disertai dengan tata

upacara religiusnya. Namun dalam perjalanan sejarah mereka lalu menganut kepercayaan

agama para bangsa kolonial (Belanda dan Portugis) yang membagi pulau Timor menjadi dua

bagian yaitu Timur dan Barat. Belanda mendapat bagian Barat yang kemudian mayoritas

penduduknya dikristenisasi menjadi Protestan dan Portugis mendapat bagian Timur yang lalu

penduduknya dikristenisasi menjadi Katolik sehingga tampaklah persebaran agama Kristen di

pulau Timor seperti sekarang ini. Dalam menjalankan kategori di atas sebagai perwujudan

kegiatan religiusnya sarana-sarana yang Orang Dawan di Kampung Manusasi gunakan adalah

doa (Onen), Ekaristi (Onen-Misa), Takanab (Natoni), dan Bonet serta berbagai kegiatan

lainnya.

3.2.1.1.1. Doa (Onen)

Sejak menerima agama Kristen manusia Timor Dawan di Kampung Manusasi

diberikan pengajaran yang salah satunya berupa tata cara doa yang tercampur menjadi satu

dengan budaya walau dalam kesatuan itu keduanya tetap dibatasi jaraknya yaitu secara

Kristen dan secara Adat. Doa dalam kategori Kristen dipakai tata doa versi Kristen walau

kemudian diinkulturasikan dengan budaya Timor Dawan. Sedangkan doa dalam kategori

Adat dipakai tata doa versi adat. Doa dalam kategori Kristen terumus dalam berbagai buku

doa yang dipublikasikan oleh para misionaris baik Katolik maupun Protestan. Dalam konteks

ini Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagai mayoritas penganut agama Kristen Katolik

tentu mengikuti tata doa Katolik yang terstrukturisasi secara baku dan berdasarkan

masa-masa liturgi Gereja Katolik. 



Para misionaris yang berusaha menguasai Uab Meto demi misi pewartaan injil

kemudian menerjemahkan baik doa dalam bahasa-bahasa asing, kitab suci dalam bahasa

asing dan berbagai literatur lainnya ke dalam Uab Meto telah memberikan bantuan yang

sangat berguna bagi upaya pemahaman kabar gembira injil. Salah satu hasil karya para

misionaris (Katolik-Portugis) dalam hal Onen ini adalah buku ibadat Oe Mat Neno yang

didalamnya terurai berbagai rumusan doa sesuai konteks budaya umat Timor Dawan dan

berdasarkan penanggalan liturgi Gereja Kristen Katolik Roma.

Dalam buku Oe Mat Neno ini ungkapan syukur Nekseonbanit dipakai dalam setiap

doa syukur. Berikut doa-doa syukur kepada Uis Neno berdasarkan masa-masa liturgi Gereja

Kristen Katolik Roma. 

Doa syukur dalam masa Natal:

G: Uis Apinat Aklahat, - nbi fesat Natal i – hai mfe Nekseonbanit meu Kit,
- fun Hit talile tan kai Hit nek amanekat- teki tsonu Hit An mone neu kai. –
Hai mibuaba hai sit pules – nok malaekat sin sit: - Hosana neuba Kit nbi
neno tunan. U: Hosana neuba Kit nbi neno tunan. G: Nek seonbanit neu Kit
Ama, - fun Hit tana’at Hit An mone..... G: Nek seonbanit neu Kit, Uis Neno
Roh Kudus – Hit taheun talali Maria teki halinat namfau-he nabei ndjael
Jesus In ainaf amasat..... G: Nek seonbanit neu Kit, Uis Neno An mone-fun
Hit tkoenok tem he tsoi kai ma tmoe tamlile kai..... G: Hit tloim he tabala tok
kai – he tkifun ma tkanin lasi noina amlilat nbi pah pinan..... G: Na’ko pah
nakan ntea pah haen, - na’ko pah knaben bian ntea knaben bian tob nit nalail
Hit tetus ma nit. Fun onane hai msi meik nek amlilat ma nek seonbanit. G:
Hit t’onen fe: A Usi Akuasat ma Akubelan, - hai mimnau Asoit pah pinan
nmoindjen. – In nmoe kai neu Hit anah. – Hai minu om meu Kit – he nfe kai
honis piuta. Natuin Kristus hai Usi. U: Amin. 

Terjemahannya:

Tuhan penerang yang menyala dan membara, pada pesta natal ini-kami
bersyukur kepada-Mu, karena telah memperlihatkan kami kasih-Mu,
dengan mengirim Putera-Mu kepada kami. Kami menyatukan lagu pujian
kami dengan pujian para Malaikat: Hosana kepada-Mu di surga. Umat:
Hosana kepada-Mu di surga.  Guru: Syukur kepada-Mu Bapa, karena
mengutus Putera-Mu. Guru: Syukur kepada-Mu Allah Roh Kudus-Engkau
memenuhi Maria dengan banyak rahmat agar layak menjadi Bunda Yesus.



Guru: Syukur kepada-Mu, Allah Putera-karena Engkau datang
menyelamatkan kami dan menggembirakan kami. Guru: Engkau
menginginkan untuk tinggal bersama kami- menyebarkan dan meluaskan
kabar gembira di dunia. Guru: Dari ujung kepala pulau hingga kaki pulau,
-dari dataran lain ke dataran lain umat melihat rahmat dan perhatian. Oleh
karena itu kami dengan gembira hati dan rasa syukur. Guru: Marilah kita
berdoa: ya Tuhan Mahakuasa, -kami mengenangkan hidup Penyelamat
dunia. Dia membuat kami menjadi anak-Mu. –Kami memohon dengan
sangat pada-Mu- supaya memberikan kami kehidupan kekal, melalui Kristus
Tuhan kami. Umat: Amin.  

Doa Syukur dalam masa Puasa:

G: Usi Jesus, - hai mfe nek seonbanit neu Kit. – Hit thel tan tafani kai ben
na’ko setan in niman ma nukun. – Hai mpules ma milatan Kit, Usi. – Hai
mibuaba hai hanam mok atoni santu sin hanan: - Kristus hai mouf hae meu
Kit – fun Hit teik Hit salib neno – tsoi talail pah pinan. U: Kristus hai mouf
hae meu Kit – fun Hit teik Hit  salib neno, - tsoi talail pah pinan. G: Hit
tamnau kai ok-oke, - neis-neis atoin asanab sin. G: Hit tem he taim ma tulun
domba amnekut sin..... G: Hit tfe ampun neu atoni, es namaeb Kit ma nkus
Kit..... G: Hit ka tloim fa, he atoni es nmate, - mes he naleun in nekan ma
nmoin..... G: Hit tsutaidjaha, kalu solaolsini ntufu ma nteop Kit nbi lalan
krus (salib)..... G: Hit tul ok neu Hit Ama he tfai neno tunan neu kai.

Terjemahannya:

Guru: Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah menarik
kembali kami keluar dari tangan iblis. Kami memuji memuliakan Dikau,
Tuhan. Kami menyatukan suara kami dengan para kudus: Ya Kristus kami
merendahkan diri pada-Mu sebab dengan salib suci-Mu Engkau
menyelamatkan dunia. Guru: Engkau sungguh mengasihi kami semua,
terlebih para pendosa. Guru: Engkau datang mencari dan menolong para
domba tersesat. Guru: Engkau memberi ampun kepada orang yang menghina
dan menyalibkan Engkau. Guru: Engkau tidak menghendaki agar setiap
orang mati, tetapi akan mempertobatkan dia supaya hidup. Guru: Engkau
hanya berserah diri saat para algojo memukul menyiksa Engkau di jalan
salib. Guru: Engkau kembali kepada Bapa-Mu untuk mempersiapkan surga
bagi kami.  

Doa syukur waktu Paska:

U: Usi Neno Akuasat, - lo tebes ma maneo he mpules Kit, piuta ma nbi
me-me, - neis-neis nbi fesat Paska i. U: Hai mfe nek seonbanit neu Kit, Usi.
G: Fun hai Domba Paska Kristus matulu nalalien..... G: In es Domba tebes, -
es nkaus pah pinan in sanat..... G: Neki nmate In naneuk nani hai maten. G:
Neki nfena nfani In nahoin kai..... G: In nmoe Sakramen Pengakampung he
nkaus hai sanat..... G: In nleul In murid sin he nao nanaob In lasi noina. Hit
t’onen fe: Usi, - taopan Hit manekat teu kai. – Hit es tmoe tamlile kai teki



fesat Paska i. – Tfe kai he mamoin nekaf mese ma ansao mese natuin Hit
tnek kai ok-oke. Natuin Kristus hai Usi. Amen.

Terjemahannya:

Umat: Allah Mahakuasa, sungguh selayaknya kami memuji Engkau selalu
dan di mana pun, lebih-lebih pada pesta Paskah ini. Umat: Kami bersyukur
kepada-Mu Tuhan. Guru: Karena kami telah ditolong oleh Kristus Domba
Paskah kami. Guru: Dia sungguh Domba Allah, yang menghapus dosa
dunia. Guru: Dengan mati-Nya Dia melenyapkan kematian kami. Guru:
Dengan bangkit-Nya Dia menghidupkan kami kembali. Guru: Dia membuat
Sakramen Pengakampung untuk menghapus dosa-dosa kami. Guru: Dia
menyuruh para Murid-Nya pergi menjalankan tugas mewartakan kabar
gembira-Nya. Marilah kita berdoa: Curahkanlah kasih-Mu kepada kami ya
Tuhan. Engkaulah Yang menggembirakan kami dengan pesta Kebangkitan
ini. Berilah kami supaya hidup sehati sejiwa sebab Engkau mengasihi kami
semua. Melalui Kristus Tuhan kami. Amen.

3.2.1.1.2. Ekaristi (Onen Misa)

Ungkapan syukur Nekseonbanit juga digunakan dalam perayaan Ekaristi atau Onen

Misa. Ekaristi sendiri dikenal sebagai perayaan puji syukur kepada Allah dan yang

dilaksanakan setiap hari Minggu dapat menjadi semacam pemadatan terhadap sekian banyak

ucapan terima kasih selama pekan yang lalu. Berkaitan dengan hal syukur ini ungkapan

Nekseonbanit ditemukan dalam berbagai rumusan doa tata perayaan Ekaristi yang telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Timor Dawan. 

Berbagai rumusan doa Nekseonbanit dalam Ekaristi adalah sebagai berikut: 

Doa Syukur Agung:

Lo tebes ma maneo, -kalu hai mfe nek seonbanit neu Kit, Usi Neno, piuta
ma nbi me me, natuin Hit An mone amanekat ma amnaut Jesus Kristus. Hit
atmoe kanan sasa ok-oke natuin Hit A’ak neno. Hit atsonu kai Asoita ma
Asefit, in nan aof na’ko Roh Kudus ma nahonis na’ko Feotnai Maria. In
natis ma nanou Hit lomik ma Hit Aunuk, he nsoi Hit to neno. In nabonion
nbi hau salib neki nsutai susar, he naneuk maten ma nfena nfani. Fun onane
hai mibuab hai hanam mok malaekat sin ma atoni santu sin hanan he mpules
ma minaeb Kit: Knino, knino, knino..... Usi, Hit es Knino tebes Hai mtoit
Kit, he taknino hai tulu ma fet i teik Hit Roh he nabain on neu hai Usi Jesus
Kristus In Aon ma Na’ In ansimo susar neik nekan nok nanan In nait nan
Roti ma anebi neki nseunbanit nfe neu In Murid nfe neu In murid sin nak:
Msimo ma miah: I au Aok, es lof antul on neu ki. Sin nbukaen nalali In nait



nan piala msa neki nseunbanit nfe neu In murid sin nak: I piala nok au
Na’on laes mantaen fe’u ma piuta ini le nam’op nani neu ki ma neu
amfautini he nkaus sanat. Moe onane mtein he mimnau kau. 

Lasi toes makolo. U: Hai mimnau Hit atmate ma tfen tafani tala ntea Hit
tkoenok tem ta’ko nae. Asoite pah pinan, tsoi kai fa Hit atsoi talail kai teki
tmate tbi salib ma teki tfenan tfaen. Usi, haef fauk hai miah Hit Aok ma
miun Hit Na’ hai mitonan Hit mate tala ntea Hit tkoenok tem ta’ko nae. Usi,
Hai mimnau In mate ma nfena nfani hai mtulu meu Kit roti honis ma piala
atetus meki mseunbanit fun hai mibei mhake mbi Hit Matak ma mtuthae
meu Kit. Hai mtoit minu’om he mipein pa’ mbi Kristus In Aon ma Na’ oke
Roh Kudus he nmoe kai nekaf mese. Usi, tamnau Hit Geredja nbi pah pinan
nfun am natef Tamepan ma tahelak teik amanekat nok hai Ama Santu.......ma
hai uskup.......ma imam ok-oke.

               Terjemahannya: 

Sungguh layak dan sepantasnya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan selalu
dan di mana pun, oleh karena Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus
Kristus. Engkau membuat segala bangsa bertekuk lutut pada Sabda-Mu.
Engkau mengutus kepada kami Penyelamat dan Penebus, yang dikandung
oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Dia memenuhi
kehendak-Mu dengan menebus umat-Mu. Dia digantung di kayu salib
dengan susah derita, demi menghapus maut dan bangkit lagi. Oleh sebab itu
kami menggabungkan suara dengan paduan para malaekat dan para kudus
memuji memuliakan Dikau: Kudus, kudus, kudus........ Sungguh kuduslah
Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, kami memohon kepada-Mu
kuduskanlah persembahan ini dengan Roh Kudus-Mu agar menjadi bagi
kami tubuh dan darah Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika
akan diserahkan untuk menanggung sengsara Yesus mengambil roti
mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan
memberikannya kepada murid-murid-nya seraya berkata: Terimalah dan
makanlah! Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. Demikian pula
sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur
kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya
berkata: Terimalah dan Minumlah! Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian
baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi
pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku......

Perajaan Konsekrasi (Onen seunbanit): 

Aim he tfe nek seonbanit neu Uis Neno, hit Usi; Marilah bersyukur kepada
Allah, Tuhan kita.

Konsekrasi inti: saat roti dan anggur disyukuri dengan kalimat: 

ntek alekot neki nseunbanit neu Kit; mengucap syukur kepada-Mu

Doa Syukur Agung II: 



hai mtulu meu Kit roti honis ma piala atetus meki mseunbanit; kami

mempersembahkan kepada-Mu roti hidup dan piala keselamatan dengan rasa

syukur

Seruan Ite Missa Est: I: 

Teufnai tok tetus, fun Misa oken,  U: Nek seonbanit neu Uis Neno; I: Misa

telah selesai, pulanglah dengan damai sejahtera, U: Syukur kepada Allah

Doa pembuka dalam Misa Syukur II: 

Hai mtoit Kit: -Tanoina kai- he mfe nek seunbanit-natuin Hit alekot
namfau, -le hai msiom milali mi’ko Kit.; Kami memohon
kepada-Mu:-Ajarlah kami berterima kasih-oleh karena begitu banyak
kebaikan dari-Mu, -yang telah kami terima dari-Mu. 

Jawaban doa sesudah sambut I: 

Hai mfe nek seonbanit neu Kit.; Kami bersyukur kepada-Mu.

Seruan dalam upacara doa ibadat sabda minggu tanpa Imam: 

Hai mfe nek seonbanit neu Kit.; Kami bersyukur kepada-Mu.

Seruan jawaban dalam doa syukur akhir tahun: 

Hai mfe nek seonbanit neu Kit.; Kami bersyukur kepada-Mu.

Doa permohonan di tahun yang baru: 

Usi nek amnaut-tsimo hai nek seonbanit-oke te tpao kai fa nfin nbi le ton
fe’u, - Hai mfe nek seonbanit neu Kit-natuin Hit tulun huma-huma; Tuhan
Pengasih-terimalah syukur kami-serta tuntunlah kami selalu di tahun baru
ini, -Kami bersyukur kepada-Mu-olehkarena segala pertolongan-Mu

Doa untuk yang sakit:  

Usi, an nek Kit-au loim he uteabok eu Kit.- Hit es Amanekat Kit. – Haef es
tein au fe nek seunbanit neu Kit, - natuin sa’ sa le ok-oke nane, - Hit tfafe
kau ben.; Tuhan aku mengasihi Engkau-aku mau menyampaikan



kepada-Mu. –Engkaulah Pengasih. –Sekali lagi aku bersyukur kepada-Mu,
- atas segalanya itu, - yang telah Engkau berikan padaku.

Doa untuk segala keperluan: 

Hai mloim he mpaekle  natuin Hit lalan ma Hit lomik, - meki mseunbanit meu

Kit; Kami ingin menggunakan melalui jalan dan kehendak-Mu, - dengan

bersyukur kepada-mu 

Ungkapan syukur yang terdapat dalam rumusan Doa Syukur Agung dan

seruan-seruan doa lainnya dalam rumusan Tata Perayaan Ekaristi di atas merupakan rumusan

syukur bahasa inkulturasi Ekaristi yang menekankan rasa syukur mendalam akan kebaikan

Tuhan yang teramat agung bagi manusia. Berkaitan dengan Ekaristi pula Orang Dawan di

Kampung Manusasi sebagai mayoritas beriman Kristen Katolik terdorong untuk dengan

sendirinya turut bersyukur kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi atas semua berkat hidup

yang diperoleh selama seminggu.  

3.2.1.1.3. Berkat (Halinat)

Bahasa ungkapan syukur Nekseonbanit  juga menjadi ungkapan syukur atas berkat

yang dilakukan oleh Yesus Kristus atas ketersediaan makanan kepada Uis Neno dalam Sulat

Knino (Kitab Suci Timor Dawan). Kata Nekseonbanit  ini dalam Sulat Knino ditemukan

dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15 yang berisi tentang Yesus memberi makan 5000 orang

(hlm 149), Injil Yohanes yang berisi tentang pembasuhan kaki pada malam perjamuan

terakhir (hlm 170), dan Injil Markus pasal 8 ayat 1-9 yang berisi tentang Yesus memberi

makan 4000 orang (hlm 153). Dalam Sulat Knino ini, kata Nekseonbanit  dipakai secara

khusus dalam ungkapan syukur Neno Anan (Putera Allah) Yesus Kristus yang terarah kepada

Uis Neno sebagai Bapa Pemberi rejeki dan berkat bagi semua manusia. Berkat atau Halinat



ini dipercaya Orang Dawan Manusasi sebagai sebuah rahmat atau tetus yang mesti disyukuri

sebab halinat hanya berasal dari Uis Neno “Uis Afe’ manikin-oetene neuba ale mansian

ok-oke” “Tuhan Pemberi berkat kepada semua manusia”.                                                        

3.2.1.2. Sarana Adat

Adat merupakan sarana yang sangat kental melekat pada kehidupan Orang Dawan di

Kampung Manusasi yang dijalankan dalam irama alam. Di dalam adat terdapat berbagai

macam ritual atau perayaan-perayaan tradisional. Berbagai macam ritual itu dilakukan dengan

tujuan bersyukur, memohon, menghormati, mengagungkan dan lain-lain sebagai yang

diarahkan kepada Uis Neno dan Aokbian: Atoni, Pah-Nifu dan Be’i-Na’i. Berikut ritual dan

kegiatan adat yang dilakukan sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Uis Neno dan terima

kasih kepada “Sesama”.

3.2.1.2.1. Tfua Ton

Tfua ton merupakan istilah Uab Meto  yang terdiri atas dua kata yaitu tfua dan ton.

Tfua berarti sembah atau menyembah, dan ton berarti tahun atau tahunan. Secara harafiah,

Tfua Ton berarti sembahan tahunan. Arti sembahan tahunan ini jika dilihat secara konteks

kata awalnya merupakan sembahan dalam bentuk negatif yaitu berhala. Namun dalam

konteks terima kasih ini mesti dilihat secara positif yakni sebuah sembahan tahunan berupa

syukur,  persembahan, dan permohonan kepada Uis Neno, Be’i-Na’i serta Pah-Nifu. Dilihat

secara positif oleh karena perlahan-lahan dimurnikan menjadi kebiasaan bersyukur dan

berterima kasih dalam bentuk penyembahan yang tentu terarah kepada Wujud Tertinggi.

Dalam upacara syukur ini semua suku di Manusasi berkumpul dan menuju dua tempat sakral

yaitu Fatu Oenun dan Faut Bijaelesunan. Upacara ini dilakukan karena debit hujan yang

berkurang atau lebih. Melalui upacara adat ini pula, ungkapan syukur dan terima kasih



ditandai dengan persembahan ayam kepada Leluhur dan Tuhan yaitu Tu’an Manbe neu nitu

nok Uis Neno. Ini merupakan salah satu aksi syukur dan terima kasih yang terangkum dalam

kearifan Nekseonbanit yang telah mentradisi dari tahun ke tahun. Gambar salah satu ritual

Tfua Ton dapat dilihat pada foto berikut.



Gambar 7. Orang Dawan di Kampung Manusasi sedang melakukan ritual adat Tfua
Ton Tobe Haumetan-Manusasi. Dalam ritual ini Orang Dawan Manusasi menaikkan syukur
atas panen jagung yang diperoleh serta meminta berkat untuk usaha-usaha bertani
selanjutnya. Dalam ritual ini juga ayam akan dikorbankan sebagai bahan persembahan kepada
Uis Neno dan akan dilakukan komunikasi dengan yang Ilahi lewat Para leluhur dengan cara
membaca tanda-tanda pada bagian-bagian tertentu dalam tubuh ayam tersebut. Dok. Tedi
Naif, 2017.

3.2.1.2.2. Taelilo

Taelilo merupakan sebuah divinasi leluhur lewat tanda-tanda organ tubuh tertentu

dari hewan yang dikurbankan. Misalnya pada ritual tkiu lele (menebang pohon) yang selalu

didahulukan dengan ritual membaca tae lilo (pesan leluhur) melalui organ hewan. Apabila

hewan kurban untuk divinasi adalah ayam, maka tae lilo biasanya dilakukan pada usus atau



tali perut dan empedu. Bila hewan kurbannya adalah babi, kambing, sapi atau kerbau, maka

tae lilo biasanya dilakukan pada hati dan empedu dari hewan kurban tersebut. 

Hewan-hewan kurban tersebut disembelih dengan hati-hati dan para peserta yang

hadir biasanya menunggu pesan-pesan leluhur atau tae lilo dalam suasana yang cukup

menegangkan. Hal ini terjadi karena isi pesan yang dapat dibaca melalui tae lilo tersebut

sangat mempengaruhi suasana psikologis masyarakat, baik secara individu maupun secara

kelompok, karena isi pesan para leluhurnya yang diperoleh melalui tae lilo dimaksud akan

sangat menentukan keputusan mereka tentang apa yang dikerjakan selanjutnya. Apabila

pesan-pesan leluhur melalui tae lilo tersebut ternyata baik atau positif, maka kegiatan

dilanjutkan. Namun, bila dalam bacaan tae lilo terdapat tanda-tanda yang mengisyaratkan

ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat adat Atoni Pah Meto dengan Uis Neno,Uis

Pah dan Be’i nai, maka biasanya tobe, seorang maveva, ataupun salah seorang tokoh adat

lainnya yang hadir pada kesempatan itu langsung memutuskan untuk mencari tahu

sebab-musabab terjadinya ketidakharmonisan hubungan tersebut, dan berupaya untuk

kembali mengkomunikasikannya dengan Be’i nai melalui persembahan hewan kurban baru.

Peristiwa ini oleh mereka disebut ta’tetun lilo. 

Hal demikian dilakukan pula oleh Orang Dawan di Kampung Manusasi ketika

hendak melakukan kegiatan penting apa saja baik itu untuk mendapat rejeki, sekolah dan

lain-lain sebagainya. Dalam melakukan taelilo komunikasi akan diarahkan kepada salah satu

Be’i-Na’i yang akan disebutkan namanya. Hasil komunikasi lewat ritual taelilo ini dapat

diketahui lewat tanda-tanda yang tampak dalam urat-urat hewan kurban. Kalau di dalam

tanda urat itu terbuka berarti kita mendapat rejeki tetapi kalau tertutup berarti jalan ke depan

juga tertutup. Tanda-tanda itu ditunjukkan lewat bintik-bintik berwarna. Bintik kecil merah

dalam usus ayam menandakan rejeki. Bintik besar putih dalam bagian perut tertentu yang



disebut “paok ana paku naek” “lampu kecil lampu besar” yang menunjukkan Tuhan dan ini

menandakan harapan atau kekuatan besar bagi permintaan kita. Sedangkan apabila diujung

paok ana paku naek terdapat bintik-bintik merah itu menandakan tanda yang kurang baik. 

Jadi ritual taelilo adalah divinasi berupa komunikasi antara Orang Dawan Manusasi

dengan Uis Neno melalui para leluhur Be’i-Na’i yang didalamnya semua ide, cita-cita,

diarahkan dalam bentuk permintaan. Melalui taelilo ini pula Orang Dawan Manusasi

memberi makan kepada para leluhur mereka. Ini merupakan salah satu perwujudan dari

sistem kepercayaan mereka akan konsistensi relasi mereka dengan para leluhurnya. Di sini

pula terungkap rasa terima kasihnya kepada Sesamanya dalam hal ini para leluhurnya. 

3.2.1.2.3. Takanab (Natoni)

Takanab atau Natoni adalah salah satu bentuk kesenian pertunjukan tradisional yang

dimiliki oleh Suku Timor Dawan yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor

Tengah Utara dan sebagian Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada

hakekatnya, natoni dipahami sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk

syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur (atakanba atau

atonis) yang kemudian ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping/pengikut (na

he’en) yang ditujukan baik kepada Sesama manusia maupun kepada para arwah orang mati

atau dewa. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat (upacara adat perkawinan

dan kematian) dan juga acara-acara seremonial lainnya (misalnya saat penyambutan dan

pelepasan tamu). Menurut Taum (2004:10), isi takanab/natoni secara umum menyangkut dua

aspek yakni takanab/natoni yang isinya berkaitan dengan alam (pah) dan natoni yang

berkaitan dengan masalah manusia atau sosial kemasyarakatan (takanab/natoni lasi).

Meskipun takanab/natoni ini tergolong sangat akrab di telinga masyarakat Timor Barat,



namun keberadaannya sudah mengalami berbagai perubahan atau modifikasi seiring dengan

perkembangan zaman. 

Takanab artinya: memberi nama kepada sesuatu; dan Natoni artinya memanusiakan

atau mempersonifikasikan sesuatu seperti manusia. Jadi, Takanab atau Natoni adalah

sebentuk puisi, balada atau prosaliris yang berisikan ucapan selamat; ceritera tentang asal usul

sesuatu tempat; pujian kepada seorang raja yang dicintai rakyatnya; kepahlawanan atau kisah

epos seseorang (Naijuf/tuan tanah) atau asal usul suku terkemuka yang menjadi cikal bakal

pendiri kerajaan atau kampung. Di dalam Takanab /Natoni, penggunaan kata-kata (kata

benda atau kata kerja selalu disertai padanan kata atau sinonim). Takanab/Natoni haruslah

dibawakan oleh orang tertentu yang telah ditentukan dan diakui secara adat karena bersifat

atau mengandung unsur sakral sebab takanab sendiri merupakan tutur adat, kisah yang

diucapkan oleh para tetua pada acara-acara adat. 

Bagi Atoin Meto, Takanab/Natoni disebut: Ta’tuna Pah ma Ta’tuna Nifu (‘sanjungan

kepada tanah dan air, wilayah’) atau Ta’tuna Kanaf ma ‘Bonif (‘Pujian kepada sebuah

nama/tokoh terkemuka’). Isinya berupa sebuah ceritera yang disampaikan secara puitis dalam

rithme dan intonasi khusus. Dibalik makna kedua jenis puisi tradisional Atoin Meto ini

terdapat sebuah ungkapan syukur dan terima kasih yang terpresentasikan melalui kata-kata

yang bersifat puitis, menyanjung, menghormati, menyambut, dan menghargai Uis Neno, dan

Aokbian: Atoni, Pah-Nifu, serta Be,i-Na’i. 

Menurut pandangan Orang Dawan di Kampung Manusasi mengenai takanab tersirat

makna kesadaran akan kebaikan cuma-cuma Uis Neno kepada manusia sehingga patutlah

disadari dan dihayati sepanjang hidup. Hal ini sebagaimana termuat dalam tuturan penjelasan

mengenai takanab berikut; 

‘Hit Moin le i, Uis Neno es nmoekit, so, hit takanab le nae tafuate ok-oke
neo hit Ataos-Ahonit, es hit tua nasi sin, taifat taskaub, neo Amoet-Apakaet



es Ama Uis Neno, Aina Uis Neno. Hit lasi takanab, afi tmonim tatol, tok
tain hit lasi hit toni, hit uab hit molok, taifat taskaub neo Ama Uis
Neno-Aina Uis Neno nok ukan Uis Neno-Plenat Uis Neno, mes ukan Uis
Neno-Plenat Uis Neno, afi nasaunton nem nanebton nem, npoi muni, hit afi
hit adat in npoi nahun, nak lasi Uis Neno ukan Uis Neno, nasaunton nem
nanebton nem, nak o..na’fe’u na’mate’ neobaha hit lasi hit toni, es hit
molok, hit uab, bi hit kampungam ma hit bale, nak paot tabe’e mat matani’
titu tabe’e mat matani mes tatanhai kot nak sae ukan Uis Neno lasi Uis
Neno. Fun hit takanab ije taifat taskaub teu Amoet Apakaet Afinit Anesit, es
aina naek ama naek es Aina Uis Neno Ama Uis Neno.’

Terjemahannya: 

‘Hidup kita ini, diciptakan oleh Tuhan, jadi takanab kita itu diarahkan oleh
semua kepada yang melahirkan yakni para leluhur kita, yang mengarahkan
dan mengantarai hubungan kita kepada Yang Mencipta dan Yang
Membentuk yakni Allah Bapa dan Allah Ibu. Takanab kita yang dulu,
dengan ungkapan tuturan kita, bahasa pembicaraan kita, sebagai untuk
memangku dan mengangkat hati kepada Allah Bapa Allah Ibu bersama
kuasa perintah Allah (Gereja Kristen Katolik), namun kuasa perintah Allah,
muncul kemudian, sedangkan adat kita telah dahulu berada, akan tetapi hal
kuasa Allah, dibawa masuk untuk memperbarui menyempurnakan adat kita,
tuturan bahasa kita di tempat dan kampung kita, agar sungguh-sungguh
dijaga dan dipelihara namun bukan untuk melanggar dan melampaui kuasa
Uis Neno perintah Uis Neno. Karena takanab kita ini, hendak  memangku
dan mengangkat hati kepada Sang Pencipta-Pembentuk, Sang Wujud
Tertinggi yang malampui segala sesuatu.’ 



Jadi maksud takanab ini adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah

semata-mata sebagai ungkapan syukur kepada Wujud Tertinggi yang diyakini Orang Dawan

Manusasi sebagai Penciptanya yang disapa sebagai Allah Bapa dan Allah Ibu. Keyakinan

akan Wujud Tertinggi itu kemudian disempurnakan oleh keyakinan agama Kristen yang

dibawa oleh

p a r a

m i s i o n a r i s

w a l a u p u n

k e y a k i n a n

agama adat

lebih dahulu

berpijak di

K a m p u n g

M a n u s a s i .

Akan tetapi

d e n g a n

m e n e r i m a

k e y a k i n a n

a g a m a

Kristen Orang Dawan di Kampung Manusasi menyadari akan tanggung jawabnya untuk

menjaga dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh iman yang telah diterima oleh sebab

itu takanab Orang Dawan di Kampung Manusasi selalu terarah kepada Yang  Membuat dan

Yang Menciptakan, Yang Mahatinggi melampui segala sesuatu yang disebut Ibu besar Bapa

besar yang adalah Allah Ibu dan Allah Bapa. Gambar Takanab (Natoni) Nekseonbanit dapat



dilihat pada foto berikut.

Gambar 8. Peneliti bersama Tua adat Manusasi dan Para amnasit dalam upacara
penyambutan secara Takanab di lokasi Kantor Desa Manusasi. Dok. Arnol Feka, 2017.
3.2.1.2.4. Bonet

Tarian Bonet, merupakan tarian yang dilakukan dengan membentuk lingkaran dan

bergandengan tangan. Dulunya tari Bonet digelar untuk meminta perlindungan Tuhan. Tetapi

sekarang tari Bonet digunakan sebagai alat bantu pertunjukan dan digelar dalam situasi

apapun seperti pernikahan dan penyambutan tamu. Tarian Bonet dalam wilayah Meumaffo

khususnya Kampung Manusasi biasanya digelar dalam berbagai konteks sesuai jaman

meskipun ciri khas tradisionalnya tetap dipertahankan. Untuk konteks religi, tarian ini

senantiasa dipakai selain sebagai permintaan perlindungan pada Uis Neno juga pengarahan

rasa syukur atas segala rahmat kehidupan yang diterima Orang Dawan Manusasi serta rasa

persatuan dan ketergantungannya kepada Uis Neno. 

Dalam tarian Bonet terdapat syair yang diungkapkan oleh semua peserta tarian Bonet

yang dipimpin oleh dua orang laki-laki sebagai amnait ne: pengangkat ton dan syair Bonet. Isi



dari syair Bonet yang dinyanyikan memuat unsur persatuan, unsur ketergantungan, unsur

syukur, unsur permohonan kepada Uis Neno sebagaimana terkandung dalam penjelasan

berikut; 

Bonet nbi Kuan Manusasi, tait nelen msa, ne adat in naik, ne Uis Nenbe In naik. 

Artinya: Dalam Bonet di Kampung Manusasi, syair yang diangkat itu memiliki tujuan

agar hal adat menjadi satu dengan hal Uis Neno atau dengan kata lain agar manusia bersatu

dengan Allah Tuhannya. Walaupun syair yang diangkat dalam konteks adat berbeda dengan

syair yang diangkat untuk Tuhan. Gambar tarian Bonet dapat dilihat pada foto berikut.

Gambar 9. Orang Dawan di Kampung Manusasi sedang melakukan tarian Bonet
sebagai ungkapan Nekseonbanit di aula Kantor Desa Manusasi. Dok. Arnol Feka, 2017. 



3.3. Nekseonbanit  Sebagai Ungkapan Terima Kasih

Dalam kehidupan relasional manusia biasanya terdapat ungkapan positif untuk

merespon kebaikan orang lain yang tidak lain adalah terima kasih. Kata terima kasih

merupakan sebuah ungkapan sederhana yang dipakai oleh manusia untuk mengungkapkan

rasa syukur dan balas budi kepada Sesamanya yang telah membantu atau menolongnya.

Dalam konteks Nekseonbanit ungkapan rasa syukur dan balas budi ini merupakan makna

yang terkandung dalam Nekseonbanit. Sebagai sebuah ungkapan terima kasih Nekseonbanit

biasanya dipakai dalam relasi Manusia Dawan (penutur Nekseonbanit) umumnya termasuk

Manusia Dawan di Kampung Manusasi dengan Sesamanya (Manusia Dawan juga). Akan

tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ungkapan ini dapat dituju kepada manusia di luar

lingkaran identitas Timor Dawan.

Hal ungkapan rasa syukur dan balas budi yang terkandung dalam Nekseonbanit 

bukanlah sebuah aksi pamrih yaitu apabila dibantu atau ditolong langsung membalas dengan

sesuatu yang dianggap dapat menutupi segala kebaikan yakni uang, benda tertentu serta aksi

balasan tertentu. Misalnya hubungan seorang penambal ban dengan seorang pemilik motor

yang setelah ban motornya selesai ditambal relasi itu diakhiri dengan uang. Hal seperti ini

tidak dimaksudkan dalam Nekseonbanit sebab makna terima kasih dan balas jasa yang

terkandung di dalamnya tidak diberlakukan demi hal pragmatis atau keuntungan semata

melainkan sebuah relasi baik yang terus dipelihara melalui aksi penuh kesadaran tanpa

pamrih. Berkaitan dengan Nekseonbanit sebagai ungkapan terima kasih ada berbagai jenis

filosofi perealisasiannya yang selalu dipraktekkan oleh Orang Dawan di Kampung Manusasi

yaitu konsep menerima kebaikan, perwujudan sikap, tuturan terima kasih kepada Sesama

(takanab Nekseonbanit neu mansian/aokbian), kerja sama dengan sehati sejiwa (sepikir);



tmeup tabua nekaf mese ansaof mese, keseimbangan hidup (nfe-nsiom:manfe-mansimo),

keramahtamahan-antusias-hormat (oko-mama), kesopansantunan (mo’et ma taos alekot),

penghormatan nama (kan oten).

3.3.1. Bentuk-Bentuk Terima Kasih Nekseonbanit 

Bahasa ungkapan terima kasih Nekseonbanit  juga terterap dalam berbagai bentuk

berikut beberapa bentuknya yang tercakup dalam dua bentuk dasar yaitu bentuk lisan yaitu

tutur dan bentuk aplikatif yaitu perbuatan.

3.3.1.1. Takanab Nekseonbanit neu Aokbian

Berikut tutur adat terima kasih kepada Sesama manusia atau takanab Nekseonbanit 

neu Aokbian:  

‘Mautut ije alakit am lalaljakit ka nmuifa batis ka nmuifa bo, ala ataosa mese ahointe mese,

alikna mese ape’na mese, amoe’te mese apakae,te mese, es Aina Uis Neno Ama Uis Neno.’

Terjemahannya: 

‘Biarlah kita semua dan kebersamaan kita tidak ada pembagian dan tidak ada pemisahan,

melainkan hanya satu peletak dasar dan satu induk satu penetas satu pemecah pembuat satu

pencipta satu yaitu Allah Ibu Allah Bapa.’

Jadi tuturan takanab terima kasih kepada Sesama manusia tetap memiliki

keterhubungan dengan Allah Ibu dan Allah Bapa. Tuturan takanab ini mengandung makna

bahwa semua kebaikan dari Sesama berasal dari peletak dasar, satu induk, satu penetas-satu

pemecah, satu pembuat, satu pencipta, yaitu Allah Ibu dan Allah Bapa. 



3.3.1.2. Tmeup Tabua Nekmese Ansaomese

Dalam masyarakat Atoni-Dawan-Timor terdapat sebuah kerja sama dalam bentuk

gotong royong yang nampak dalam praktek hidup masyarakat. Bentuk kerja sama itu

sebenarnya merupakan bentuk tranformasi mental kebersamaan yang telah berakar pada

masyarakat Atoni. Mental kerja sama itu lebih banyak mengacu pada alasan genealogis.

Orang merasakan kerja sama sebagai suatu kebutuhan karena ikatan teritorial yang sama.

Orang Atoni-Dawan (Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kupang) sudah

mengenal soal kerja sama ini jauh sebelum para penulis Belanda dari Wageningen. Ungkapan

tekhnis yang biasa dipakai untuk mengistilahkan fenomena sosial kerja sama pada masyarakat

Atoni ialah TMEUP TABUA, NEKAF MESE MA ANSAOF MESE. Bekerja sama

sehati-sepikir.

Ungkapan ini dalam praktis dilihat sebagai motif dasar yang mengilhami setiap

bentuk kerja sama dalam masyarakat Atoni. Bila kita berbicara mengenai kebudayaan maka

posisi adat justru dilihat sebagai wujud ideal dari kebudayaan itu sendiri. Dengan kata lain,

wujud ideal dari kebudayaan adalah adat istiadat. Secara khusus adat dapat dikelompokkan

dalam empat tingkat: Tingkat nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan khusus. Tingkat

nilai budaya (tingkat paling atas-pertama) merupakan lapisan yang paling abstrak dan luas

sekali ruang lingkupnya. Tingkat ini terdiri dari ide-ide. Ide-ide itu muncul sebagai konsepsi

dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi-konsepsi ini umumnya agak luas dan kabur;

walaupun demikian masyarakat setempat mendukungnya sebagai sesuatu yang bernilai dan

karena itu diambil sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Alasan lain, hal-hal yang kabur

dan tidak rational biasanya berakar pada dimensi perasaan manusia yang justru diberi

penghargaan khusus oleh masyarakat Atoni.



Masyarakat Atoni kenal akan konsepsi, bahwa adalah terpandang dan punya nilai

tinggi, apabila manusia suka bekerjasama dengan Sesamanya atas dasar solidaritas yang

mendasar. Konsep ini begitu sentral dalam masyarakat Atoni, dia merangkumi seluruh dan

setiap tingkah laku hidup bermasyarakat. Konsep yang merupakan bentuk terima kasih

Nekseonbanit  kepada Sesama ini menyatu dalam bentuk-bentuk kerja sama berikut:

1. Bercocok tanam. Cara bertani ini berbentuk ladang (tkiu nasi ta’ pai nasi) dilakukan

secara bersama dengan sehati sejiwa.

2. Berladang. Proses awal cara ini ialah dengan membuka lahan baru/hutan (tkiu nasi

ta’pai nasi) yang dilakukan setelah suatu musyawarah adat (tolas). Dengan

kesepakatan yang diperoleh lewat tolas barulah mereka mulai membuka lahan.

Pembukaan ladang ini tentu dimulai dengan ritus yang bertujuan meminta restu para

leluhur dan tuan tanah lalu dilakukan tkiu nasi ta’pai nasi.

3. Tolong-menolong (Mafitin mapenen). Kerja sama ini berkaitan dengan soal-soal

aktual. Dasar pembentukan masyarakat Atoni atas kesatuan genealogis, sehingga

berpokok pada perasaan saling memiliki hubungan yang akrab. Mereka melihat kerja

sama ini sebagai hubungan elementer dan malah dikonversi sebagai suatu kewajiban

dan kebajikan moral yang mau tidak mau mesti dilaksanakan dan ditaati. Ketaatan

yang dimaksud di sini harus dimengerti dalam terang nekaf mese ma ansaof mese,

karena ini keluar dari hati tulus. Kerja sama-kerja sama atau soal-soal aktual yang

dimaksudkan di sini adalah seperti tef ume/lopo (membuat atau mengatap

lumbung/rumah), bah faef paan (pagar kandang babi), bah bijae o’af (pagar kandang

sapi) dan lain-lain sebagainya.



4. Kerja bakti. Kerja bakti ini biasa dilakukan tanpa bayaran atau tanpa upah, karena

tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Contohnya adalah kerja jalan raya (meup

lal opa, mepu plenat). Selain itu ada kebiasaan bekerja di ladang raja, atau sawah

milik raja (etu). Bentuk pekerjaan ini juga dilakukan tanpa bayaran karena raja yang

bekerja demi kepantingan rakyat tidak mendapat upah atau gaji. Kerja bakti ini juga

sebagai tanda takluk di bawah kekuasaan raja, serta lain-lainnya seperti untuk gedung

gereja, kapela, polindes dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk kerja sama yang terurai

dalam struktur konsep Tmeup Tabua Nekaf Mese Ansaof Mese di atas merupakan

bentuk-bentuk perealisasian secara perbuatan oleh Orang Dawan di Kampung

Manusasi khususnya akan ungkapan rasa terima kasihnya kepada Sesamanya serta

juga kepada Tuhan.



Gambar kerja bakti Orang Dawan di Kampung Manusasi salah satunya dapat dilihat pada

f o t o berikut. 

Gambar 10. Orang Dawan di Kampung Manusasi sedang bergotong royong
membangun pastoran Kapela Santo Antonius Manusasi. Dok. Maria Daos, 2018.

3.3.1.3. Nais Tala-Pao Nasi-Panat Nasi

Istilah nais tala-pao nasi-panat nasi merupakan sebuah ritual adat yang dilakukan

oleh Orang Dawan di Kampung Manusasi untuk memelihara relasinya dengan alam

sekitarnya berupa upaya untuk menjaga dan memelihara alam lingkungan sekitarnya. Nais

tala berarti larangan merusak hutan dalam berbagai bentuk cara. Sedangkan Pao nasi-panat

nasi berarti menjaga dan memelihara hutan dengan berbagai bentuk cara yang diakui secara



adat. Berkaitan dengan istilah ini Orang Dawan di Kampung Manusasi menyadari akan posisi

lingkungan tempat hidupnya yang bergandengan langsung  dengan areal-areal sakral Atoin

Pah Meto pada umumnya yaitu gunung-gunung keramat yang biasa disebut Mutis Bobnain-

Oenun-Bijaelesunan. Gunung-gunung ini dipercaya sebagai tempat-tempat sakral sehingga

selalu disebut secara berhati-hati dan disebut secara bergandeng antara satu dengan yang

lainnya. Ini dilakukan demikian karena berdasarkan sejarah leluhur Atoin Pah Meto umumnya

dan Orang Dawan di Kampung Manusasi khususnya yang ditradisikan secara tutur adat

turun-temurun, gunung-gunung tersebut merupakan satu kesatuan areal yang dilalui para

leluhur Atoin Pah Meto ketika menjelajahi (Non Pah) Pah Meto dan menetapkan tempat

peradabannya.

 Lewat nais tala-pao nasi-panat nasi ini Orang Dawan di Kampung Manusasi

menunjukkan penghormatannya sekaligus terima kasihnya kepada alam lingkungan sekitar

yang tentunya tetap dikaitkan dengan Tuhan. Masalah hutan punya kaitan erat dengan

manusia sehingga mereka menjaga hutan seperti menjaga diri manusia itu sendiri. ‘Sin npao

nasi onle npao in aonan mes’. Hutan dijaga seperti menjaga diri sendiri karena hutan itu

diciptakan oleh Tuhan maka hutan/alam adalah Sesama dari kita. Jadi manusia, alam, para

leluhur adalah Sesama bagi manusia itu sendiri (Orang Dawan di Kampung Manusasi) yang

sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Orang Dawan di Kampung Manusasi

senantiasa mengupayakan hal saling menghormati, menghargai tetapi sekaligus tetap

menyadari akan ketergantungan semuanya kepada Tuhan. Di sini ada rantai kehidupan antara

Uis Neno, alam, manusia dengan manusia, dan juga para leluhurnya sehingga tidak bisa

mengabaikan salah satunya karena semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

Gambar ritual menjaga lingkungan dapat dilihat pada foto berikut.



Gambar 11. Orang Dawan Manusasi sedang melakukan ritual pao-panat pah-nifu di
kali Noelasim-Manusasi. Ritual ini merupakan salah satu wujud kepedulian Orang Dawan
Manusasi terhadap alam lingkungan tempat tinggal. Dok. Veronika, 2018.

3.4. Nekseonbanit  Sebagai Ungkapan Cinta/Mamnaun-Manekat

Nekseonbanit  merupakan sebuah ungkapan cinta Manusia Dawan Manusasi terhadap

“Sesama”nya. Untuk mengungkapkan terima kasih di antara Sesamanya Manusia Dawan

Manusasi akan memakai ungkapan “Hai msiom hit manekat” yang berarti “kami menerima

kebaikan cinta kalian”. Ungkapan ini bagian dari Nekseonbanit pula. Dalam relasi

komunikasi dengan “Sesama”nya ketika kata ini diungkapkan maka dengan sendirinya

mengungkapkan kedalaman rasa positif seseorang terhadap “Sesama”nya yaitu saling



mengingat; lais mamnaut dan menghargai; banit-amnemat-afet. Ungkapan ini memiliki

keterkaitan dengan konsep cinta yang diuraikan oleh Gabriel Marcel bahwa cinta merupakan

kuasa atau daya pendorong yang membantu manusia untuk memahami secara mendalam akan

relasi diri dengan “Sesama”nya. Cinta pula menjadi dasar relasi manusia dengan alam yang

lalu mendorong manusia untuk memelihara, merawat dan memperhatikan alam. 

Relasi itu dilihat dalam eksistensi manusia yaitu ada bersama dengan Sesama dan

alam semesta. Ada bersama (co-etre) ini dilihat dalam ikatan cinta sebagai ciri manusia di

dunia. Dalam relasi dengan yang lain justru akan ditemukan kekayaan kehidupan. Setiap saat

orang akan berhadapan dengan kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak dikenal dari

dirinya dan dari orang lain. Dalam relasi antar subyek, manusia akan membuka selubung

kehidupan sekaligus berhadapan dengan misteri kehidupan. 

Pemahaman mendalam ini didayai oleh cinta. Cinta membawa kepada sikap

kesiapdiaan (disponibilite”), penerimaan (receptivite”), keterlibatan (engagement), dan

kesetiaan (fidelite”). Semua sikap itu menunjukkan kemampuan manusia yang secara

aktif-proaktif berkehendak (terlibat) memahami diri dan Sesama. Sikap-sikap tersebut

membantu manusia dalam mengembangkan hidup bersama yang damai dan bersaudara. Cinta

berciri abadi karena mampu menerobos melampaui kehidupan sesudah di dunia ini. Ketika

seorang pribadi berkeputusan dan mengambil tindakan untuk mencintai, ia menanamkan

benih-benih keabadian yang nantinya tidak hanya dipanen oleh dirinya sendiri namun juga

oleh generasi sesudahnya. Mencintai orang lain bersumber dari kekuatan kebebasan yang

kreatif dan selalu mendorong untuk mengambil keputusan serta tindakan nyata bagi

perkembangan hidup bersama. Keputusan dan tindakan nyata dalam mencintai merupakan

kebebasan atau diri (self) yang terwujud. 



Konsep cinta ini juga dipegang oleh Orang Dawan di Kampung Manusasi seperti

kebanyakan Atoin Pah Meto umumnya bahwa keberadaannya di dunia mendorongnya

menyadari akan sangat pentingnya melakukan perbuatan-perbuatan baik (mo’et-taos alekot)

serta ritual-ritual adat (lais adat) untuk berelasi dengan Sesamanya yang didasari oleh lais

mamnaut-lais manekat “hal cinta kasih.” Melalui lais mamnaut-lais manekat ini Orang

Dawan di Kampung Manusasi senantiasa mampu memahami Sesamanya sehingga perilaku

hidup yang ditampilkannya selalu bersifat serba berperasaan (cinta). Tendensi serba

berperasaan inilah yang kemudian melandasi Orang Dawan Manusasi dalam bertingkah laku

baik secara perbuatan maupun perkataan. Sebagai budaya yang dianut turun-temurun,

ritual-ritual adat memiliki kemampuan mengikat dan mempererat tali persahabatan atau

kekerabatan di antara mereka. Karena itulah, ketika terjadi masalah-masalah sosial

kemasyarakatan seperti konflik dan permasalahan lainnya, maka ritual-ritual adat digunakan

sebagai sarana untuk saling memaafkan dan akhirnya dapat berdamai dan hidup rukun.

Tradisi seperti ini berhubungan erat dengan keyakinan mereka. Bahwa mereka diwajibkan

untuk mempraktikkan lais ma nekat dan lais mamnaut (hukum kasih, yakni mengasihi

Sesama manusia, alam, dan Tuhan). 

3.4.1. Memberi Kebaikan

Dalam konteks makna cinta yang terkandung dalam bahasa ungkapan terima kasih

Nekseonbanit ini Orang Dawan di Kampung Manusasi mempunyai pemahaman akan makna

terima kasih yang berarti memberi. Memberi dalam arti ini adalah memberi kebaikan

sehingga dalam tutur adatnya kepada Sesamanya selalu menampakkan maksud memberi yang

tulus dan ikhlas. Perbuatan memberi secara tulus dan ikhlas ini selalu diungkapkan melalui

bahasa yang bersifat metaforis yaitu “Fe Nekak ma Ansaok” yang berarti “Memberi Hati dan



Jiwa”. Di balik maksud kalimat memberi hati dan jiwa ini makna yang sebenarnya ialah

memberi dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran. Artinya bahwa memberi dengan sepenuh

hati dan sepenuh pikiran ialah memberi secara bebas tanpa mengharapkan pamrih sebab ada

Sesama yang lain yang akan membalas kebaikannya di lain waktu. 

Memberi kebaikan di sini juga dimaknai secara dalam sebagai memberi kebaikan bagi

diri sendiri. Dengan melakukan dalam hal ini memberi kebaikan kepada Sesama Aokbian:

Atoni, Pah-Nifu, dan Be’i-Na’i Orang Dawan Manusasi mengindahkan kehendak Uis Neno

serta mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Uis Neno sebagai Yang Transenden

sekaligus Yang Imanen. Sedangkan dengan memberi kebaikan kepada Aokbiannya ia dengan

sendirinya memberi kebaikan bagi dirinya di masa depan, dengan memberi kebaikan kepada

Pah-Nifu ia dengan sendirinya memelihara kehidupannya yang tentu tergantung pada alam,

dan dengan memberi kebaikan kepada Be’i-Na’i ia tetap memelihara relasi persatuannya baik

dengan Uis Neno maupun dengan para leluhurnya. 

3.4.2. Menerima Kebaikan

Ungkapan persalaman terima kasih dalam bahasa Indonesia biasa diucapkan pada saat

menerima suatu kebaikan dari orang lain. Suatu kebaikan ini dapat berupa bantuan, hadiah

atau pemberian lain yang dianggap bermakna bagi penerima tersebut. Ukuran kebaikan yang

diterima pun tidak dibatasi, dari hal yang kecil seperti diambilkan minum oleh teman sampai

diberi hadiah besar. Hal ini pula merupakan sebuah konsep yang dipegang dan dihayati oleh

Orang Dawan di Kampung Manusasi dalam memaknai bahasa ungkapan terima kasihnya

yang termanifestasikan dalam Nekseonbanit. Orang Dawan Manusasi menyadari bahwa dia

selalu membutuhkan “Sesama”nya dalam kehidupan di Pah Naijan (bumi) ini oleh karena itu

dengan segenap hati dan segenap pikiran ia akan mengungkapkan kalimat penyambut



kebaikan yang didapat dari “Sesama”nya. ‘Fe Nekseonbanit  Neukit Aokbiak’ ‘Terima kasih

kepada Kita’ atau ‘Hai msiom hit manekat’ ‘Kami menerima kasih kalian’ ini mau

mengungkapkan betapa dalamnya Orang Dawan Manusasi merespon dan menghargai

kebaikan yang diberi oleh sebagian tubuhnya yang lain baik yang bersifat empiris maupun

rasional, konkret maupun abstrak. Gambar menerima kebaikan dari Sesama-alam (Pah-Nifu)

dapat dilihat pada foto berikut.

Gambar 12. Jeruk di Kampung Manusasi salah satu hasil kebaikan dari Alam yang
disyukuri Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagai berkat dari Uis Neno lewat “Sesama”
yakni Pah-nifu. Dok. Roni Naif, 2018.

3.4.3. Perwujudan Sikap 



Ungkapan persalaman terima kasih biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang

menunjukkan ketulusan dan kesopanan kepada orang yang memberi kebaikan. Selain itu

ungkapan persalaman terima kasih bisa disertai dengan gerakan berjabat tangan, anggukan

kepala, dan senyuman. Orang Jepang berpendapat bahwa menunjukkan sikap membungkuk

dengan sepenuh hati tanpa kata lebih efektif untuk menunjukkan rasa terima kasih, daripada

menggunakan kata-kata verbal secara langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Bagi

orang Jepang, ungkapan rasa terima kasih akan lebih mengena bila diungkapkan sambil

memikirkan esensi dari tindakan tersebut. Kata-kata maupun sikap yang diperlihatkan saat

mengungkapkan rasa terima kasih terasa tulus bila didukung dengan perasaan jujur saat

mengungkapkannya. Misalnya saat mengungkapkan rasa terima kasih dalam hati juga berjanji

“tidak akan melupakan kebaikan hati lawan bicaranya”. 

Hal ini juga terdapat dalam pemahaman Orang Dawan di Kampung Manusasi bahwa

ungkapan rasa terima kasih kepada Sesama itu tidak sekedar mengucapkan kata terima kasih

saja tetapi juga diimbangi dengan makna kedua kata yang disatukan kemudian menjadi terima

kasih ini. Dalam hal ini perbuatan pula mesti disertakan. Kedua kata yang dimaksud di sini

adalah terima dan kasih. Apabila dalam kehidupan, kita hanya ingin menerima saja maka

hidup tidak menjadi seimbang. Begitu pula hanya memberi dan memberi maka hidup juga

tidak akan menjadi seimbang. Hidup akan menjadi seimbang ketika kedua kata itu disatukan

dan dimaknai tidak hanya secara lisan tetapi juga aplikatif secara terus-menerus yaitu ketika

kita menerima kebaikan dari Sesama kita pula harus memberi kebaikan kepada Sesama kita

terus-menerus namun ini tidak bermaksud Do ut des saya memberi supaya diberi. Inilah

hukum kesalingan dalam mengingat (Mamnaun) atau mencintai (Manekat) Sesama sebagai

ungkapan terima kasih. 



Berikut beberapa contoh perbuatan yang merupakan perwujudan sikap terima kasih

Orang Dawan di Kampung Manusasi:

1. Keramahan antusias dan hormat menyambut tamu (Tkoenok Tem). Ungkapan ini

merupakan suatu penyambutan penuh hormat kepada tamu atau Sesama. Makna dari

ungkapan penyambutan ini adalah mari dalam kesatuan kita bersama-sama. (Terima kasih

yang bersifat metafisis: terarah kepada Uis Neno yang memberinya berkat lewat

kebersamaan dengan Sesamanya manusia). 

2. Sopan santun Moet-taos alekot. Kesopansantunan merupakan perbuatan beretiket yang

senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap Orang Dawan di Kampung Manusasi. Dalam

membangun relasi dengan Sesama manusia hal kesopansantunan perlu dikedepankan oleh

karena mengandung banyak nilai kebaikan seperti rendah hati (nek baun), menghargai

Sesama terlebih dahulu (tahunub Aokbian ma amnasit), menghormati Sesama dengan

kehormat

an nama ( k a n

o t e n ) .

G a m b a r l a i s

manekat-l

a i s

mamnaut d a p a t

d i l i h a t p a d a

f o t o

berikut.



Gambar 13. Suasana bersalaman dengan tulus sebagai ungkapan sikap kesalingan
mengingat dan menerima satu sama lain (Peneliti bersama Orang-orang Dawan di Kampung
Manusasi). Dok. Arnol Feka, 2017.

3.5. Nekseonbanit  Sebuah Ungkapan Kebersamaan

Sebagai sebuah bahasa terima kasih khusus Nekseonbanit  juga mengandung

ungkapan akan makna kebersamaan menurut pandangan Orang Dawan di Kampung

Manusasi. Kebersamaan yang dimaksudkan itu adalah semua kegiatan hidup yang dilakukan

bersama-sama baik dalam hal kegembiraan maupun kesedihan, kesuksesan maupun

kegagalan dan lain-lain sebagainya. Namun semua itu merupakan sebuah ungkapan

kebersamaan Orang Dawan di Kampung Manusasi yang terus dilakukan sebagai rasa syukur

yang tidak henti-hentinya terhadap pemeliharaan Uis Neno dan Sesamanya yang lain

3.5.1. Tol Tabua

Istilah ini merupakan sebuah kegiatan kebersamaan Orang Dawan di Kampung

Manusasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan maupun keberhasilan-keberhasilan

hidup bersama. Istilah ini tidak lain merupakan ajang musyawarahnya Orang Dawan di

Kampung Manusasi. Di dalam kegiatan ini masalah-masalah hidup akan diselesaikan

bersama-sama dengan hukum adat yang berlaku sehingga istilah ini dimaksudkan sebagai

naketi lasi yang berarti menyelesaikan masalah. Sedangkan dalam konteks keberhasilan



hidup, istilah yang biasa dipakai adalah lais amlilat; kegembiraan, tulu nekaf; bersyukur,

tasaeb Nekseonbanit  neu Uis Neno; berterima kasih kepada Tuhan, Noin Oko dan lain-lain

sebagainya. Melalui lasi tol tabua inilah Orang Dawan di Kampung Manusasi mewujudkan

nilai-nilai hidup bersama yang terkandung di dalam kearifan Nekseonbanit  ini.

Gambar tradisi tol tabua dapat dilihat pada foto berikut.

Gambar 13. Orang Dawan Manusasi sedang duduk bersama dalam upacara panen di
sonaf Tobe Haumetan. Hal ini merupakan kebersamaan Orang Dawan di Kampung Manusasi
yang mengungkapkan rasa syukur bersama kepada Uis Neno, dan Aokbian:Atoni, Pah-Nifu,
dan Be’i-Na’i di rumah adat Tobe Haumetan-Manusasi. Dok. Tedi Naif, 2018.

3.5.2. Tah Hun Naka Mese Tiun Oel Mata Mese



Dalam konteks kebersamaan ini Orang Dawan di Kampung Manusasi memiliki

salah satu filosofi yang umumnya dimiliki oleh Atoin Pah Meto Timor Tengah Utara yaitu

“Tiun Oel Mata Mese – Tah Hun Naka Mese yang artinya: “Minum dari satu sumber air dan

Makan dari satu kebun/lahan”. Filosofi hidup ini dipegang dan dihidupi Orang Dawan di

Kampung Manusasi dengan suku-suku Atoin Meto lainnya yang hidup saling berdampingan. 



Filosofi ini mengandung sebuah makna terima kasih metafisis yaitu dengan makan

dari satu kebun/lahan dan minum dari satu sumber air Orang Dawan Manusasi dan

Sesamanya saling mengungkapkan rasa terima kasih satu sama lain dan secara bersama-sama

bersatu mensyukuri rahmat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan

cuma-cuma.  Selain itu hal ini pula berarti hubungan sosial budaya dari kedua masyarakat dua

negara ini tetap terjalin secara baik dan secara kultural. Hal ini termanifestasikan dalam

pemahaman relasional kedua masyarakat ini dalam menjalin hubangan kakak – adik atau

dengan istilah bahasa Atoni Meto (Bahasa Dawan) yakni “Feto, Mone – Olef, Tataf” oleh

karena letak  Desa Manusasi (Indonesia) dengan distrik enklave Ambenu-Oekusi (Timor

Leste) yang berbatasan langsung baik secara tanah maupun sumber air. Gambar tentang

filosofi kebersamaan s y u k u r

Tiun Oel Mata Mese – Tah

Hun Naka Mese d a p a t

dilihat pada gambar di bawah

ini.



Gambar 14. Orang Dawan Manusasi sedang melakukan ritual adat sekaligus hormat
bendera Merah Putih bersama TNI dan Mahasiswa/i di puncak Bijaelesunan untuk memantau
batas negara RI-RDTL. Hal ini merupakan ungkapan kebersamaan syukur Orang Dawan
Manusasi dalam arti menjaga relasi dengan Sesamanya dari negara Timor Leste yang
berbatasan wilayah secara langsung dan hidup bersama dalam filosofi Tah Huna Naka Mese
Tiun Oelmata Mese. Dok. TNI Pos Perbatasan RI-RDTL Manusasi 2017.
3.6.  Nekseonbanit  Sebuah Ungkapan Apresiasi Terhadap Kebaikan Tuhan dan

Sesama

Secara leksikal, appreciation ‘apresiasi’ mengacu pada pengertian pemahaman dan

pengenalan yang tepat, pertimbangan, penilaian dan pernyataan yang memberikan penilaian.

Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi mengandung makna pengenalan melalui

perasaan atau kepekaan pemahaman serta pengakampung terhadap nilai-nilai keindahan yang

diungkapkan pengarang.

Manusia Dawan umumnya dan Manusia Dawan di Kampung Manusasi khususnya

cenderung merasa berhutang budi terhadap Sesama yang pernah melakukan kebaikan

terhadapnya dalam kehidupannya sehingga tidak heran jika mereka serba berperasaan kalau

tidak menghargai atau mengapresiasi kebaikan-kebaikan dari Sesamanya. Penghargaan,

pemaknaan, penghormatan, dan penghayatan akan kebaikan dari Sesamanya tercakup di

dalam sebuah term apresiasi. Dalam konteks menghargai, memaknai, menghormati, dan

menghayati kebaikan dari Sesamanya menurut bahasa ungkapan syukur dan terima kasih

Nekseonbanit, ada empat bagian, pertama; apresiasi terhadap kebaikan dari Yang Transenden

(Uis Neno), kedua; apresiasi terhadap kebaikan dari aku yang lain (Atoni-Aokbiak), ketiga;

apresiasi terhadap kebaikan dari alam-kosmos (Pah-Nifu), dan keempat; apresiasi terhadap

kebaikan dari para leluhur (Be’i-Na’i).   

Berkaitan dengan hal apresiasi ini kebiasaan sikap Orang Dawan Manusasi ketika

diberi sesuatu dan lain sebagainya akan berulang kali menolak dengan berbagai cara yang



sering menimbulkan pertanyaan mengapa harus berbohong hanya karena sebuah perasaan

bawaan? Salah satu contoh realita ini adalah dalam hal makan (tah). Ketika mereka mampir

atau bertamu ke rumah Sesamanya (aokbian) dan pada saat itu tuan rumah sedang bersantap,

mereka akan tetap menunggu sampai tuan rumah selesai bersantap bahkan akan terus

menolak dengan berbagai alasan agar tidak ikut bersantap bersama tuan rumah. Di sini dapat

dilihat bagaimana timbulnya sebuah hal paradoks yaitu melawan dirinya sendiri sebab yang

mengajak atau meminta dia untuk ikut bersantap adalah dirinya yang lain namun ternyata

pandangan yang ideal ini kadang harus berhadapan dengan  pengaruh perasaan bawaan yang

kuat. Akan tetapi di sisi lain dibalik hal tersebut adalah pengungkapan budaya malu yang

mengandung sebuah perasaan sadar diri bahwa santapan yang sedang disantap merupakan

hasil keringat atau kerja keras (in mepu in puse) tuan rumah sehingga tidak pantas bagi

dirinya untuk menikmati sesuatu yang bukan termasuk hasil keringatnya karena itu termasuk

menyusahkan dirinya. 

Untuk menampilkan sebuah apresiasi atau penghargaan, pemaknaan, penghayatan,

penilaian dan lain sebagainya terhadap kebaikan dari Sesamanya Orang Dawan Manusasi

bekerja keras (meup matani). Maksud dari meup matani ini tidak berarti menciptakan sebuah

persaingan melainkan usaha untuk mandiri dan tidak harus menyusahkan yang lain. Namun

dibalik kerja keras itu Orang Dawan Manusasi menampilkan simbol apresiasi terhadap

kebaikan dari Yang Transenden sekaligus Imanen sebagai Pencipta kehidupan dan segala

sesuatu (Amoet-Apakaet) dan Pemberi rahmat dan rejeki (Ahaot-Afatis), apresiasi terhadap

kebaikan Sesama manusia (Atoni-Aokbian) sebagai bagian tubuhnya yang lain, apresiasi

terhadap kebaikan alam (Pah-Nifu) yang darinya Orang Dawan Manusasi memperoleh rejeki,

dan apresiasi terhadap kebaikan para leluhur (Be’i-Na’i) yang dari mereka Orang Dawan



Manusasi boleh mendapatkan petunjuk dan saluran rahmat dari Uis Neno untuk menjalani

kehidupan.

3.6.1. Apresiasi Terhadap Kebaikan Tuhan (Uis Neno)

Apresiasi kepada Yang Transenden sekaligus Imanen yakni Uis Neno berarti

penghargaan atau respon positif terhadap kebaikan dari Uis Neno baik yang diwujudnyatakan

melalui tutur kata (uab) maupun perbuatan (moet-taos). Kedua hal perealisasian apresiasi

terhadap kebaikan Uis Neno itu dapat dilakukan dengan merenungkan hidup (tenab neu

monif), bersyukur lewat doa-doa  (onen-onen) dan perbuatan (moet-taos). Apresiasi terhadap

kebaikan dari Uis Neno meliputi semua perwujudnyataan apresiasi yang lainnya yaitu

apresiasi terhadap kebaikan dari aku yang lain Atoni-Aokbian, kebaikan dari Pah-Nifu, dan

kebaikan dari Be’i-Na’i. Peliputan ini merupakan hasil proses kesadaran Orang Dawan di

Kampung Manusasi dalam memandang Uis Neno sebagai Yang Mahatinggi (Transenden)

sekaligus Yang Mengasihi (Imanen) sehingga melampaui segala sesuatu dalam segala sesuatu

termasuk kebaikan itu sendiri. 

Dialah pemilik kebaikan yang tertinggi yang dalam dunia filsafat Ketuhanan dikenal

sebagai Summum Bonum. Tuhan adalah Summum Bonum yaitu Kebaikan Paling sempurna

dan sebagai Summum Bonum, Tuhan juga sebagai tujuan akhir dari segala sesuatu. Tuhan

sebagai Kebaikan dari segala kebaikan, merupakan juga tujuan akhir dari segala sesuatu

sehingga apresiasi yang ditujukan kepada-Nya meliputi semua apresiasi lainnya.   

3.6.2. Apresiasi Terhadap Kebaikan Aku Yang Lain (Atoni-Aokbian)



Dalam realitas kehidupan relasional Orang Dawan di Kampung Manusasi dengan

Sesamanya manusia yang disebut Atoni-Aokbian selalu menciptakan relasi resiprokal dalam

hal balas membalas kebaikan satu terhadap yang lainnya. Hal saling mengapresiasi kebaikan

satu sama lain ini terwujud dalam berbagai konteks baik itu dalam kegiatan-kegiatan biasa

sehari-hari maupun dalam aneka kegiatan formal. Kegiatan-kegiatan biasa sehari-hari

misalnya seorang pemilik kebun menyediakan makanan dan minuman bagi aokbian yang

dengan terbuka hati dan tanpa pamrih memberi diri membantu membersihkan kebun (tof lele)

dari si pemilik kebun (lele tuaf). Dari kegiatan sederhana ini terungkap makna yang terwujud

melalui aksi nyata kedua pihak itu. Pihak aokbian mengingat Sesamanya tuan kebun sebagai

dirinya yang lain yang membutuhkan pertolongannya oleh karena itu dengan membantu

secara ikhlas dia membantu dirinya sendiri. Sedangkan pihak tuan kebun dengan mental

pembawaan Orang Dawan di Kampung Manusasi umumnya yaitu yang serba berperasaan

mengingat kebaikan tulus dari Sesamanya yang merupakan representator dirinya

mengungkapkan rasa berterima kasihnya (Nekseonbanit) kepada Sesamanya itu sebagai

apresiasi terhadap kebaikan dari Sesamanya itu dengan menyediakan makanan dan minuman

(maka’ ma mninut). 

Kegiatan formal berkaitan dengan hal apresiasi terhadap kebaikan Sesama ini

misalnya; saling menghadiri dan menyumbangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh Sesama

seperti dalam hal kematian atau kedukaan (istilah beri kepala sapi), acara syukuran apa

saja/diundang dengan oko mama, dan lain-lain sebagainya. Beginilah realitas relasi saling

mengapresiasi dalam kehidupan Orang Dawan di Kampung Manusasi dengan

Atoni-Aokbiannya yang telah terjalin dan terjaga selama berabad-abad.  

3.6.3. Apresiasi Terhadap Kebaikan Alam (Pah-Nifu)



Suku Bangsa Atoin meto memiliki watak yang justru sangat dekat dengan lingkungan

hidup. Bagi setiap suku meto, lingkungan hidup (fisik dan psyche) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari seluruh proses kehidupan manusia. Karena itu antara pribadi manusia (ego)

dan ekologi selalu dijalin sikap feto//mone “saudari//saudara” dan olif//tataf “adik//kakak”.

Suku bangsa Atoni selalu memperhatikan keselarasan ekologi, dan karena itu lingkungan

hidup itu juga senantiasa menjaga dan memelihara peri-hidup manusia. Serva ordinem, et

ordo servabit te; yang dikenal dalam khazanah Uab Meto mpanat ma muloitan lasi ma tone,

hele’ lasi ma tone npanat ma npainoet ko “peliharalah dan jagalah aturan dan ajaran, maka

aturan dan ajaran yang sama akan menjaga serta memelihara hidupmu”. 

Secara luas kalimat di atas ini mengandung makna, manusia harus selalu memelihara

lingkungan hidup, oleh karena lingkungan hidup yang sama itu senantiasa menaungi serta

tetap membimbing kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Sikap ramah terhadap

lingkungan tidak saja bersifat to take and to give, artinya ekologi akan memelihara akhlak dan

kehidupan manusia bukan karena manusia selalu memperhatikan alam raya, melainkan justru

dari kandungan cosmos inilah terjalin relasi internal antara manusia dengan alam raya untuk

saling menghidupkan (alasan simbiosis dan konstruktif). Dari kandungan alam dan

lingkungannya manusia senantiasa mendapat nilai-nilai bagi kehidupannya setiap hari, dan di

balik tirai kehidupan ekosistem yang ramah, manusia memperoleh berbagai anugerah dan

rejeki bagi kehidupannya. 

Konsekuensi dari kekerabatan yang intensif dari Suku Bangsa Meto, dan juga karena

mereka selalu memperhatikan pengaruh ekologi dalam kehidupan setiap hari, maka dalam

kenyataannya mereka dapat menguasai dengan sebegitu mudah sebagian besar pulau Timor,

khususnya bagian barat pulau Timor. Bukti kemampuan ekologis dari Atoni Pah Meto ini



dapat dilihat dari peristilahan dan perbendaharaan bahasa yang digunakan setiap hari, di mana

terungkap hukum kedekatan antara manusia dengan benda-benda, alam raya, lingkungan

sosial, dunia orang mati, dan Khalik Pencipta. Bagi setiap warga suku Atoin Meto, dunia

selalu merupakan suatu mata rantai yang saling kait-mengait antara pelbagai aspek hidup.

Dan manusia yang tinggal di dalamnya akan dengan sendirinya terlibat di dalam mata rantai

yang sudah diatur dengan rapih semenjak dulu kala.

Demikian Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagai bagian dari Suku Bangsa

Meto, memandang alam atau cosmos sebagaimana yang teruraikan di atas sehingga upaya

mengapresiasi kebaikan alam Pah-Nifu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Alam

Pah-Nifu bagi Orang Dawan di Kampung Manusasi selalu dipandang sebagai tempat

kehidupan sehingga memberi perhatian demi keselarasan ekologi menjadi sebuah tanggung

jawab yang harus dilakukan dan juga sebagai bukti apresiasinya terhadap kebaikan dari alam

Pah-Nifu. Hal ini secara lebih jelas ditunjukkan oleh hukum kedekatan dengan ekologi yang

selalu dijalin dengan sikap feto//mone “saudari//saudara” dan olif//tataf “adik//kakak”.

Berkaitan dengan ini pula terjalinlah relasi internal antara Orang Dawan di Kampung

Manusasi dengan alam raya Pah-Nifu yang dilihat dalam bingkai sikap antara feto//mone,

olif//tataf untuk saling memvitalisasi (alasan simbiosis dan konstruktif). Dari kandungan alam

dan lingkungannya Orang Dawan di Kampung Manusasi senantiasa mendapat nilai-nilai bagi

kehidupannya setiap hari, dan di balik tirai kehidupan ekosistem yang ramah, Orang Dawan

di Kampung Manusasi memperoleh berbagai anugerah dan rejeki bagi kehidupannya.

3.6.4. Apresiasi Terhadap Kebaikan Para Leluhur (Be’i-Na’i)

Apreasi terhadap kebaikan para leluhur dikenal pula dengan penghormatan kepada

para leluhur. Penghormatan kepada leluhur dibuat secara turun temurun hingga membentuk



sebuah tradisi. Kultus penghormatan kepada leluhur pada dasarnya mengandaikan iman akan

Wujud Tertinggi atau Allah. Para leluhur dihormati karena kedekatan mereka dengan yang

Mahatinggi. Mereka diyakini telah berada bersama dengan Sang Pencipta kehidupan yang

berdiam di seberang sana. Mereka telah menjadi sahabat-sahabat Allah dan dapat memainkan

peran sebagai utusan-Nya. Karena kedekatan hubungan mereka dengan Allah, orang

meninggal diyakini sanggup mengkomunikasikan kehendak Allah dan rahmat

pertolongan-Nya bagi orang yang masih hidup di dunia. Dengan demikian, para leluhur tidak

disembah tetapi hanya dihormati dan dipuji dalam relasi mereka dengan Allah sebagai Wujud

Tertinggi.     

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

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. Kita bertanya tentang alasan penghormatan dan penghargaan terhadap para

arwah nenek moyang serta arwah sebagian anggota keluarga yang sudah meninggal atas cara

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.

Penghargaan dan penghormatan terhadap Laluhur 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 para 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. Maka sebagai bentuk

apresiasi terhadap kebaikan para leluhur itu Orang Dawan di Kampung Manusasi senantiasa

melakukan ritual-ritual penghormatan kepada Leluhurnya baik itu bakar lilin (tout ninik),

memberi makan leluhur (hao nitu), meminta tanda petunjuk dari mereka (taelilo) dan

berbagai ritual lainnya. Inilah semua unsur apresiasi terhadap kebaikan para Leluhur yang

terangkum dalam ungkapan syukur Nekseonbanit .

Gambar Tout Nini atau tradisi membakar lilin Orang Dawan di Kampung Manusasi salah

satunya dapat dilihat pada foto berikut.

Gambar 15. Salah satu suku Dawan di Kampung Manusasi sedang melakukan upacara
Tout Nini. Upacara ini merupakan ungkapan mengingat, berterima kasih, serta memohon
bantuan dari “Sesama” (Be’i-Na’i/Para Leluhur) untuk kehidupan di dunia. Dok. Maria Daos,
2017.




