
BAB IV

MAKNA TERIMA KASIH MENURUT KEARIFAN NEKSEONBANIT  DALAM

TRADISI MANUSIA DAWAN DI KAMPUNG MANUSASI

Pada bab yang keempat ini hal-hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

pengertian makna terima kasih, Makna Terima Kasih Menurut Orang Dawan Di Kampung

Manusasi, Komparasi Kata Nekseonbanit, Nekseonbanit Sebuah Kearifan, Nekseonbanit

Tradisi Bersyukur Dan Berterima Kasih Arif Orang Dawan Di Kampung Manusasi, dan

Refleksi Kritis penulis.

4.1. Pengertian Makna Terima Kasih  

4.1.1. Pengertian Makna

Di dalam semantik, pengertian makna (sense) dibedakan dengan arti (meaning).

Menurut Djajasudarma (1999:5) makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-unsur

bahasa itu sendiri (terutama kata-kata) sedangkan arti adalah pengertian suatu kata sebagai

unsur yang dihubungkan. Namun makna tidak hanya terbatas seturut kamus tetapi lebih luas

dari itu. Makna selain pengertian di atas adalah gagasan atau konsep yang dapat dipindahkan

dari pikiran pembicara ke pikiran pendengar dengan menerapkan ke dalam suatu bentuk

bahasa atau bentuk lainnya. Makna merupakan pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia; hubungan dalam arti kesepadanan

atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua

hal yang ditunjukkannya. 

4.1.2. Pengertian Terima Kasih



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terima kasih berarti mengucap syukur,

melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya.

Pengertian ini menunjukkan makna terima kasih sebagai sebuah ekspresi balas budi yang

disertai perasaan dan pikiran serta perbuatan kepada pihak pemberi kebaikan. 

4.1.2.1. Makna Terima Kasih Menurut Kitab Suci

Berikut akan dibahas makna syukur dan terima kasih dalam Kitab Suci secara umum

yang berkaitan dengan Nekseonbanit dan makna kata Nekseonbanit. Hal ini dibuat oleh

penulis berdasarkan penemuan kata syukur dan terima kasih dalam Kitab Suci umumnya dan

kata Nekseonbanit yang telah terbukukan dalam Kitab Suci Timor Dawan (Sulat Knino) versi

Katolik (Vincentius Lechovic, SVD) dan versi LAI-GMIT (Beno Alekot). Di dalam kedua

versi Kitab Suci ini diuraikan kata Nekseonbanit sebagai ungkapan balasan yang bersifat

positif dan negatif. 

1.1.1.1.1. Perjanjian Lama

Kata terima kasih dalam Kitab Suci memiliki makna-makna berdasarkan ayat-ayat

kontekstual. Terima Kasih; Mulailah setiap hari dengan suatu sikap berterima kasih. Ada

dalam Alkitab, ”Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan untuk

menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi, untuk memberitakan kasih

setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam” (Mazmur 92:1-2). Dalam

bersyukur kepada Allah, jangan lupa dari mana asal berkat-berkat kita. Ada dalam Alkitab,

”Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya” (Mazmur 103:2).

Bersyukur akan kebaikan abadi Tuhan, “Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik” (Mazmur

118:1).



1.1.1.1.2. Perjanjian Baru

Salah satu tanda pertama menolak Allah ialah lupa berterima kasih kepada-Nya. Ada

dalam Alkitab,”Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia

sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia

dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap” (Roma 1:21). Berikan terima kasih dalam segala

situasi. Ada dalam Alkitab, ”Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu“ (1 Tesalonika 5:18). Bersyukurlah

dengan penuh sukacita. Dalam kebersyukurannya Paulus secara gembira mengungkapkan

rasa syukurnya pertama-tama kepada Allah lalu terima kasihnya kepada jemaat Filipi (bdk.

Filipi 1:3-11; 4:10-20). Paulus bersyukur dengan nada gembira pertama-tama karena

penyertaan Allah dalam misi penginjilannya dan lalu keterbukaan jemaat Filipi serta yang

ketiga karena perasaan timbal balik antara Paulus dengan komunitas; mereka ada dalam

hatinya, dan mereka adalah rekan dalam rahmat Allah. 

Yesus senang dan menghargai kedatangan dan ucapan terimakasih satu orang dari

antara sepuluh orang kusta yang disembuhkannya. Yesus sangat menghargainya karena ia

adalah seorang Samaria yang dianggap orang najis oleh orang Yahudi (Luk. 17:17-19).

Dalam peristiwa pergandaan roti Yesus mengucap syukur sebelum membagi-bagi roti kepada

lima ribu orang (bdk. Luk. 9:16). Menurut teks ini Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan

yang sedang dipegang-Nya. Ini agak aneh, sebab orang-orang Yahudi biasa “memberkati”

(mengucapkan doa berkat kepada) Allah bukan barang. Ungkapan ini mungkin sudah

berwarna Kristen, sebab umat Kristen yakin bahwa roti ekaristi adalah roti yang kudus. 

Dalam kitab suci bahasa Timor Dawan Sulat Knino kata terima kasih bermakna

membalas atau membayar kembali dengan hati. Nekseonbanit dalam Sulat Knino versi Pater

Vinsensius Leko, SVD, berkata dasar Seonbanit yang berarti bersyukur; dari seun: ganti, dan



banit: pekerjaan. Dari sini bisa dimengerti bahwa Nekseonbanit ini mengandung pengertian

mengganti pekerjaan yang telah dilakukan orang terhadap diri kita. Kata Nekseonbanit ini

dalam Sulat Knino ditemukan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15 yang berisi tentang

Yesus memberi makan 5000 orang, injil Yohanes yang berisi tentang pembasuhan kaki

malam perjamuan terakhir, dan injil Markus pasal 8 ayat 1-9 yang berisi tentang Yesus

memberi makan 4000 orang.

Selain sulat knino versi Vincentius Lechovic, ada pula sulat knino Beno Alekot LAI

2000, yang mencantumkan ungkapan seunbanit “Au mes he mo’e sa’ neu UISNENO, anfani

on seunbanit neu In manekan neu kau?”(Mazmur 116:12) yang bermakna balasan (positif)

terhadap kasih Tuhan. Kemudian dalam kitab Daniel 11:40 tercantum kata seunbanin yang

bermakna balasan dalam konteks negatif yaitu membalas dengan perang besar.   

Di sini secara eksplisit mau ditampilkan Kitab Suci baik dari pihak Perjanjian Lama

maupun pihak Perjanjian Baru akan respon atau balasan positif maupun negatif manusia

terhadap kebaikan Tuhan maupun “Sesama” serta kejahatan Sesama. Berbagai respon atau

balasan positif merupakan tanda keberterimakasihan manusia kepada Tuhan sebagai Yang

Mahatinggi, Pengasih dan Yang setia, Sumber segala berkat dan segala yang baik dan benar.

Selain kepada Tuhan juga kepada Sesama manusia yang ikut ambil bagian dalam kebaikan

Tuhan. Sebaliknya respon atau balasan negatif merupakan tanda pertama orang menolak

kebaikan Tuhan dan Sesamanya yaitu dengan tidak berterima kasih juga membalas dengan

takaran yang sama dalam konteks manusia dengan manusia. Berkaitan dengan hal

keberterimakasihan ini Yesus sebagai salah satu tokoh contoh berterima kasih ideal melalui

injil-injil diberitakan aksi berterima kasih-Nya baik lewat perkataan berupa seruan-seruan doa

dan renungan, maupun perbuatan-perbuatan kasih sebagai tanda respon positif-Nya termasuk



apresiasi terhadap kebaikan Allah dan Sesama-Nya. Jadi ada sinkronisasi makna ungkapan

terima kasih Nekseonbanit dengan makna terima kasih biblis.

4.2. Makna Terima Kasih Menurut Orang Dawan Di Kampung Manusasi

Terima kasih menurut Orang Dawan di Kampung Manusasi tidak sekedar sebuah kata

ungkapan balas budi belaka melainkan juga sebuah perbuatan konkret. Konsep tentang terima

kasih ini telah mentradisi dalam kehidupan mereka sehingga berbagai kegiatan baik yang

ritual maupun non ritual dapat dikaitkan dengan ungkapan kebersyukuran dan terima kasih

mereka terhadap Uis Neno dan Aokbian yaitu Atoni, Pah-Nifu, dan Be’i-Na’i. 

Dalam setiap tutur kata dan perbuatan yang berhubungan dengan ungkapan rasa

syukur dan terima kasih dimaknai sebagai respon positif terhadap kebaikan dari Yang

menyala dan membara-Yang mencipta dan membentuk-Yang memberi rahmat dan rejeki

dalam hal ini Uis Neno serta dari “Sesama” diri yang lain Atoni, alam lingkungan Pah-Nifu,

dan para leluhur Be’i-Na’i. Artinya bahwa segala sesuatu berasal dari Uis Neno disalurkan

melalui “Aokbian” kepada manusia (Orang Dawan di Kampung Manusasi) dan sepatutnya

juga diupayakan segala sesuatu sebagai bentuk balas budi yang meskipun tidak setara dengan

kebaikan yang terberi secara cuma-cuma dalam hidup. Inilah yang dipandang sebagai sebuah

kebijaksanaan hidup berterima kasih. 

Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang menghayati semua kebaikan dari

Tuhan maupun “Sesama”nya. Menghayati yang dimaksudkan adalah berusaha hidup dengan

sebaik-baiknya dalam relasi dengan Tuhan dan “Sesama”. Untuk menghayati kebaikan Tuhan

dan “Sesama” Orang Dawan Manusasi mengupayakan ungkapan respon berdasarkan gerakan

dorongan hati untuk membalas kebaikan Uis Neno dan “Aokbian”. Dalam mengupayakan

respon berdasarkan dorongan hati itu hal-hal yang diupayakan adalah memberi sebaik



mungkin dalam arti tulus dan tanpa pamrih atau tidak do ut des yakni memberi untuk

menerima balasan langsung. 

4.3. Komparasi Kata Nekseonbanit

Kata Nekseonbanit berkata dasar Seonbanit. Dalam berbagai referensi kata ini tertulis

seunbanit dan seonbanit. Kata seonbanit atau seunbanit ini umumnya berarti membalas

tergantung konteks. Dalam konteks positif ditambahkan kata Nek. Kata Nek dalam bahasa

Dawan (Uab Meto) berfungsi sebagai penentu kata-kata yang mengungkapkan makna-makna

positif misalnya Nek-baun: rendah hati, Nek-aki’at: setia, Nek-amnaut: pengasih, Nek-alekot:

baik hati, Nek-malule: lembut hati, Nek-manafa: murah hati, dan berbagai ungkapan kata nek

lainnya. Oleh karena itu kata seonbanit ditambah kata nek berarti membalas sebuah kebaikan

dengan hati.    

Kata Nekseonbanit  juga dikaitkan dengan berbagai fenomena pengungkapan syukur

dan terima kasih dalam tradisi hidup Atoin Meto. Dalam tradisi hidup bersyukur dan

berterima kasih Atoin Meto terdapat juga berbagai istilah asosiatif yang dapat

dikomparasikan melalui penafsiran atas kedua kategori ini yaitu nekseonbanit dan

istilah-istilah asosiatif. Berbagai bahasa istilah terima kasih yang diasosiasikan dengan

Nekseonbanit adalah toit makasih/ toit terima kasih, dan siom manekat. Umumnya Atoin

Meto cenderung memakai ungkapan-ungkapan terima kasih asosiatif dalam kehidupan

sehari-hari. Ini bisa ditafsir sebagai upaya adaptasi dengan Sesama non Atoin Meto. 

Untuk membuat penafsiran berupa komparasi atas Nekseonbanit dan istilah-istilah

asosiatifnya, konsep tafsir kata atau huruf yang digunakan adalah konsep tafsir kata Jaques

Derida. Menurut Derida sebuah teks/kata dapat ditafsir secara luas sehingga mendapat

makna-makna baru. Berkaitan dengan konsep tafsir kata Derida, kata terima kasih tidak harus

selaras dengan kata terima dan kasih melainkan tergantung konteks. Kata Nekseonbanit



sendiri tidak hanya bermakna seperti yang telah terbukukan tetapi dapat ditafsirkan secara

lebih jauh. Kata Nekseonbanit bila ditafsir lebih jauh bermakna dasar dari nek, seo dan banit.

Nek berarti hati, dan seo berarti gerak, dan banit berarti bayar. Maka dihubungkan bermakna

hati yang tergerak dengan sungguh-sungguh untuk membayar dalam arti membalas suatu

kebaikan. Maka Nekseonbanit selain secara idiomatis bermakna terima kasih juga secara akar

kata berarti ketergerakan dari dalam hati untuk membayar atau membalas budi baik dari

Tuhan maupun “Sesama”.

Selain tafsiran atas Nekseonbanit, tafsiran atas istilah-istilah asosiatifnya ialah bahwa

semuanya terangkul dalam Nekseonbanit. Istilah Toit makasih atau toit terima kasih

merupakan sebuah ungkapan berterima kasih secara spontan, sopan dan diadaptasikan dengan

situasi tempat dan waktu dengan mengadopsi bahasa populer yakni bahasa nasional.

Ungkapan balasan dari toit makasih/toit terima kasih ini lazimnya adalah naleok. Naleok

berarti ya, baik, sama-sama dan secara luas berarti ungkapan setuju dan menerima rasa terima

kasih yang terungkap. 

Sedangkan siom manekat merupakan ungkapan membalas budi yang

dikontekstualisasikan dengan mayoritas Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagai

penganut agama Kristen Katolik. Kata manekat diterjemahkan secara harafiah berarti cinta

dan kasih. Cinta kasih dalam ajaran Kristen Katolik merupakan hukum yang terutama maka

wajib diusahakan oleh setiap orang Kristen Katolik. Kata siom secara harafiah juga berarti

terima. Maka digabungkan menjadi siom manekat dan ditranlasikan berarti terima kasih.

Ungkapan ini kemungkinan diterjemahkan secara lurus dari bahasa Indonesia ke dalam

bahasa Dawan. Jadi semuanya memiliki kesamaan sebagai ungkapan balas budi tetapi

berbeda secara asal-usul, bentuk kata dan makna parsial atau kata per-katanya serta posisi di

mana Toit makasih/terima kasih dan Siom Manekat terangkum dalam Nekseonbanit. 



4.4.  Nekseonbanit Sebuah Kearifan

Nekseonbanit merupakan sebuah kearifan dalam konteks bersyukur dan berterima

kasih yang telah mentradisi dalam hidup Suku Atoin Meto umumnya dan Manusia Dawan di

Kampung Manusasi khususnya. Berikut akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan makna

kearifan Nekseonbaniti.

4.4.1. Pengertian Kearifan Nekseonbanit

4.4.1.1. Pengertian Kearifan

Kata kearifan selalu dimaksudkan kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan

sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup

(way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup (Kemdikbud,

2016). Sedangkan menurut Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata

nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya

hidup secara arif. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam

tatanan masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam

bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan “asset spiritual” atau

kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap.

4.4.1.2. Pengertian Nekseonbanit

Nekseonbanit merupakan ungkapan terima kasih dalam bahasa Timor Dawan (Uab

Meto). Ungkapan ini terdiri dari tiga kata yaitu Nek, Seon dan Banit. Kata Nek berarti hati,

cinta, cium dalam arti menyayangi, Seon berarti bayar, banit berarti bayar, penghargaan,

balas. Jika digabungkan menjadi Nekseonbanit yang berarti syukur dan terima kasih. Selain

pengertian ini Nekseonbanit juga memiliki pengertian lain yang terdiri dari tiga kata yaitu

Nek, Seon dan Banit. Nek berarti hati, cinta, cium, Seon berarti gerakan (dari kata seo), dan



Banit berarti balas, bayar. Jika digabungkan akan menjadi Nekseonbanit yang berarti gerakan

hati untuk membalas atau membayar kembali kebaikan dari pihak lain. 

Ungkapan ini sekaligus menjadi istilah khusus untuk hal kebersyukuran dan

keberterimakasihan dalam tradisi hidup Manusia Dawan di Kampung Manusasi yang

termanifestasikan lewat berbagai tutur maupun tingkah laku.

4.4.2. Nekseonbanit Sebagai Kearifan Syukur Dan Terima Kasih

Nekseonbanit merupakan sebuah bahasa yang mengandung ungkapan syukur dan

terima kasih yang arif atau bijaksana. Di dalamnya terangkum berbagai tutur dan tingkah laku

syukur dan terima kasih yang diwujudnyatakan dalam hidup dan diarahkan kepada Uis Neno

dan “Sesama”/Aokbian; Atoni, Pah-Nifu dan Be’i-Na’i. Dengan melaksanakan kedua hal

dimaksud Orang Dawan Manusasi menampilkan sistem hidup arif. Sistem hidup arif ini

dikontekstualisasikan dengan hal kebersyukuran dan keberterimakasian. 

Semua ekspresi dalam kehidupan sehari-hari yang telah membudaya dengan cita-cita

demi penghormatan kepada Uis Neno selaku Sang Pencipta, dan kebaikan bersama bagi

Sesama ciptaan merupakan sebuah kearifan dan dalam konteks dengan Nekseonbanit

merupakan sebuah budaya berterima kasih yang dipandang ideal atau arif bijaksana. Sejalan

dengan pepatah emas Kristen yakni “apa yang engkau ingin orang perbuat bagimu,

perbuatlah demikian bagi orang”(Bdk. Mat 7:12) Kearifan Nekseonbanit mengandung

sebuah isi fundamental yaitu aksi membalas dengan hati secara positif dalam relasi hidup

dengan Uis Neno dan Aokbian; Atoni, Pah-Nifu, serta Be’i-Na’i. Di dalamnya juga termaktub

maksud lain dari pada berterima kasih secara tutur maupun perbuatan yaitu agar tercapainya

keseimbangan dalam hidup Atoni dengan Aokbian-nya di bumi tempat berpijak dan demi



kelangsungan hidup generasi-generasi mendatang (Atoin-atoin batan amnemat) di masa-masa

depan (batan-batan amnemat).       

4.4.3. Nekseonbanit  Sebagai Ideologi Terima Kasih Arif

Nekseonbanit merupakan sebuah ideologi yang di dalamnya terdapat ide-ide atau

gagasan-gagasan tentang bersyukur dan berterima kasih yang baik menurut sudut pandang

budaya Timor Dawan khususnya Dawan di Kampung Manusasi.

Ideologi berasal dari kata bahasa Yunani idea (ide atau gagasan) dan logos (studi

tentang ilmu penegtahuan); Inggris, ideology. Metafisika Ilmu pengetahuan tentang ide, studi

tentang asal usul ide Modern 1). Arti Perioratif (negatif) sebagai teorisasi atau spekulasi

dogmatik dan khayalan kosong yeng tidak betul atau ridak realistis, atau bahkan palsu dan

menutup-nutupi realiats yang sesungguhnya. 2). Dalam arti melioratif, ideologi adalah sistem

gagasan atau sistem makna yang mengandung gambaran yang ideal, yang diyakini oleh suatu

komunitas masyarakat dan karenanya punya daya tertentu yang memberi inspirasi dan

motivasi bagi para pendukungnya dalam mengolah peradabannya. 

Dalam konteks kajian budaya (Barker, 2005), semua praksis budaya manusia tak

terlepas dari superstruktur ideologi tersebut. Karena salah satu wujud kebudayaan adalah

wujud ide, yang member inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk bertindak. Wujud

kebudayaan ini menjadi terminus ideologi manakala ia menjadi sebuah sistem nilai yang ada

dalam sistem simbol yang mengandung sistem makna yang diyakini kebenarannya oleh

kelompok masyarakat atau kelompok etnik tertentu (Watu, 2008).

Dalam kehidupan Manusia Dawan di Kampung Manusasi umumnya terdapat berbagai

ungkapan syukur baik yang terwujud secara lisan maupun ekspresi tubuh. Orang Dawan

Manusasi umumnya memakai kedua bentuk pengungkapan terima kasih ini dalam relasinya

dengan Tuhan dan “Sesama”nya dan keduanya terangkum dalam kata terima kasih



Nekseonbanit. Dalam Nekseonbanit terkandung unsur-unsur sebagaimana yang terkandung

dalam pengertian ideologi yang arif itu sendiri yaitu pertama; adanya penafsiran atau

pemahaman terhadap kenyataan. Kedua; setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau

preskripsi moral. Ketiga, ideologi menuntut orientasi pada tindakan ; ideologi Nekseonbanit 

merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai kebersyukuran yang

termuat di dalamnya.

Jadi Nekseonbanit  merupakan sebuah kearifan yang mencakup ideologi dalam arti

sebuah kearifan yang di dalamnya terdapat diskursus mengenai ide-ide yang mendeskripsikan

ekspresi-ekspresi syukur dan terima kasih. Ideologi dalam kearifan ini dilihat dari sudut arti

secara melioratif yakni yang mengandung ide-ide, norma-norma, sistem kepercayaan,

pedoman serta nilai-nilai yang harus diwujudkan agar mencapai cita-cita hidup bersama yang

harmonis antara Orang Dawan Manusasi dengan “Aokbian”nya baik yang dapat diindrai

(konkret) maupun yang tidak dapat diindrai (abstrak) sebagai ungkapan syukur dan terima

kasih atau apresiasi terhadap kebaikan Uis Neno dan “Aokbian”nya. Ide-ide yang

mengandung cita-cita hidup itu direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan peradaban

budaya baik yang secara verba uab-molok maupun actio moet-taos dan formal maupun non

formal.

4.4.3.1. Pandangan Dunia/World View Dalam Nekseonbanit

Dalam ungkapan Nekseonbanit  terkandung pandangan hidup (world view) yang di

dalamnya termaktub ide-ide dan cita-cita hidup. Pandangan hidup berupa ide-ide dan cita-cita

hidup ini bersifat ideal. Sifat idealnya ialah memuat akan apa yang benar-benar dicari atau

diupayakan yakni keselarasan hidup dan keharmonisan hidup. Keselarasan hidup dan

keharmonisan hidup hanya akan tercapai apabila ada relasi yang sehati dan sepikir antara

manusia dengan Tuhan dan manusia dengan “Sesama”nya; manusia, alam, dan para leluhur. 



Untuk mencapai cita-cita hidup ideal itu dilakukan progresifikasi ide dengan

menciptakan norma-norma yang kemudian memuat nilai-nilai. Norma-norma yang memuat

nilai-nilai itu kemudian mentradisi dalam hidup Orang Dawan Manusasi sehingga secara

metafisis mengandung hal kearifan. Kearifan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah

kebijaksaan dalam konteks segala ungkapan verba dan actio yang dipahami dan diyakini

sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan “Sesama” yakni manusia, alam dan

para leluhur. Segala hal yang diupayakan merupakan usaha-usaha untuk mencapai yang

dicita-citakan yaitu keselarasan dan keharmonisan hidup yang sehati dan sejiwa. Hal yang

sehati dan sejiwa ini kemudian mengendap dan menyatu dengan pola hidup Orang Dawan

Manusasi sehingga selalu diungkapkan dalam hidup relasionalnya dengan “Sesama”nya

sebagaimana Atoin Meto umumnya. Hal sehati dan sejiwa ini dikenal dengan Nek

Mese-Ansao Mese.

4.4.3.2. Norma-Norma Nekseonbanit

Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan

yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Dalam kearifan

Nekseonbanit terkandung norma-norma hidup Orang Dawan Manusasi baik yang berupa

perintah-perintah (plenat) maupun larangan-larangan (tala-banu) yang dasarnya adalah

perbuatan-perbuatan mo’et-taos yang harus diikuti dan dilaksanakan. Apabila

perintah-perintah dan larangan-larangan itu dilanggar maka yang melanggar akan dikenai

hukuman dan berefek pada kehidupannya dan “Sesama”nya. 

Berdasarkan definisinya norma merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau ide-ide

oleh karena itu terdapat relasi yang melekat antara norma dengan nilai. Adapun norma-norma

plenat Nekseonbanit dalam konteks relasi syukur dan terima kasih manusia dengan Tuhan

dan “Sesama” adalah tanaoba lais Uis Neno; melakukan perintah Tuhan, Onen doa,



Onen-Misa: Ekaristi, panat ma panola nasi ma oel; menjaga dan memelihara hutan dan air,

Tfua ton ritual penyembahan, Tpao Nasi; menjaga alam, Tafeitin Mu’itini; membiarkan

binatang hidup, kais mnikan he m’onen neu Uisneno; jangan lupa berdoa kepada Tuhan, aim

he tasaeb lais Nekseonbanit neu hit Uisneno; marilah menaikkan syukur kepada Tuhan,

Bonet; menari lingkar, Takanab; menyambut Tuhan dan sesama, Tatam maus (pena neu Klej,

Sonaf ma neu Be’i-Na’i); memasukkan persembahan misalnya jagung ke Gereja, Istana, dan

kepada para Leluhur, Noin Oko; ungkapan balas budi baik orang tua, tmeup on ate nai,-

henait tah on usif; bekerja keraslah supaya menikmati hasil seperti raja, meup matani- tmeup

tabua nekmese ansaomese; bekerja keras, bekerja sama sehati-sepikir, manek es nok

es-namnau ma bab atoni bian; mengasihi satu sama lain-mengingat dan menolong sesama,

ta’meup lele aokbian; membersihkan lahan sesama, taelilo; berkomunikasi dengan para

Leluhur, ka thamu’ifa aokbian; tidak menyiksa sesama, thail aokbian; menghibur sesama,

menghargai Sesama terlebih dahulu tahunub Atoni ma amnasit, menghormati Sesama dengan

kehormatan nama kan oten.

Sedangkan norma bentuk tala-banu di antaranya kaisa mtek lafu-lafu Uis Neno In

kanan; jangan menyebut sembarang nama Tuhan, ka ta’akanfa Uis Neno In Kanan; jangan

menghina Tuhan, ka tpiofa Uis Neno huma-huma; jangan menghujat Tuhan, kaisa mtek

mule’un es nok es; jangan menjelekan satu sama lain, kaisa mule’un nasi nok in sa’ sa’;

jangan merusakan hutan dan semua isinya, ka t’oetfa ale hau sin natuin hit lomik mes;

jangan mengeksploitasi alam sesuka hati, kais tkoa tbi nasi nanan; jangan mengganggu

situasi alam, kais mi’maet ale mu’itsin; jangan membunuh binatang, kaisa mnikan he mhao

nitu; jangan lupa memberi makan leluhur, tatut ninik; membakar lilin, teik mnahat-mninut

ma bukae tabua tbi niut nate; membawa makanan-minuman dan bersantap di kuburan, kais

bakat; jangan mencuri.



Jadi dengan menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut Orang Dawan Manusasi

mewujudkan nilai-nilai syukur dan terima kasihnya kepada Uis Neno dan Aokbian; Atoni,

Pah-Nifu, dan Be’i-Na’i yang diyakini dan dijaganya sebagai kearifan hidup. Dalam

merealisasikan norma-norma Nekseonbanit tersebut Orang Dawan Manusasi tetap konsisten

sehingga mentradisi dalam hidupnya turun-temurun. Tentu semuanya itu karena dilandasi

oleh adanya cita-cita yang hendak dicapai yakni kesejahteraan hidup bersama agar hidup

menjadi selaras dan seimbang yang dikenal dengan istilah sehati-sepikir: nek mese-ansao

mese. 

4.4.3.3. Nilai-Nilai Nekseonbanit

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting

atau berguna bagi kemanusiaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:615). Nilai

bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh

indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat

ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang nyata. Nilai merupakan sesuatu yang

berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai

berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Perkataan nilai dapat

ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu barang atau benda. Bahwa sesuatu barang atau

benda akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna

atau arti bagi seseorang tersebut. 

Nilai sebagai sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting

oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan,

kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiositas. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan,

anggapan dan keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat. Keteraturan ini

bisa terwujud apabila anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan



nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nekseonbanit memiliki nilai-nilai oleh karena

memiliki; 1. Kegunaan  yaitu digunakan sebagai bahasa khusus merespon kebaikan-kebaikan

Tuhan dan “Sesama”. 2. Kebenaran yaitu berterima kasih merupakan respon positif atau balas

budi terhadap kebaikan-kebaikan dari Tuhan dan “Sesama”. 3. Keindahan yaitu

ekspresi-ekspresi yang diungkapkan sebagai aksi balas budi kepada Tuhan dan “Sesama” dan

mengandung unsur-unsur keindahan.

4.4.3.3.1. Nilai Kebaikan

Kebaikan merupakan salah satu nilai ideal yang terkandung dalam kearifan

Nekseonbanit. Nilai kebaikan umumnya diupayakan untuk didapat oleh semua orang di dunia.

Hal ini dikarenakan kebaikan merupakan salah satu kualitas yang sangat bernilai di mana

dapat memberi efek positif bagi hidup setiap orang. Dalam konteks kearifan Nekseonbanit,

Orang Dawan di Kampung Manusasi telah hidup dan bersyukur secara tradisional dengan

melakukan kegiatan-kegiatan ritual maupun non ritual demi mencapai kebaikan hidup yang

diyakini dan diharapkan bersama sebagai yang bernilai atau bermakna bagi kehidupannya. 

4.4.3.3.1.1. Nilai Sosial 

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang

diidam-idamkan masyarakat. Agar nilai-nilai sosial itu dapat tercipta dalam masyarakat, maka

perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai sosial merupakan

penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, luhur,

pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup

bersama. Nilai sosial dalam Nekseonbanit tampak dalam berbagai wujud perbuatan hidup

bersama Orang Dawan di Kampung Manusasi di mana ada kebersamaan yang dibangun,

saling tolong-menolong, bersimpati dan berempati (kebersamaan-tol tabua,



tolong-menolong-matuntakun-matulun, sehati-seperasaan-manekmes, makan sirih-pinang

bersama-mam’a neik oko mama).

4.4.3.3.1.2. Nilai Balas Budi

Nilai balas budi merupakan nilai yang tergolong dalam hal kebaikan sebab secara

universal diakui dan diterima berbagai lapisan masyarakat sebagai sesuatu yang berkualitas

karena berefek positif bagi banyak orang. Nilai ini terkandung dalam kearifan Nekseonbanit

yaitu sebagai ekspresi sadar diri, menyembah Tuhan-Tfuate neu Uis Neno. mengingat

Sesama-mamnaun, rendah hati-nek baun, dan murah hati-nek amnaut.  

4.4.3.3.2. Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi,

cipta).

4.4.3.3.2.1. Nilai Religius

Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan serta kerohanian yang tertinggi dan

mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Orang Dawan

Manusasi dalam mewujudkan ungkapan syukurnya kepada Uis Neno dan terima kasihnya

kepada Be’i-Na’i mengambil upacara-upacara ritual baik adat maupun agama yang didasari

oleh keyakinan kepada Uis Neno dan Be’i-Na’i. Upacara-upacara tersebut adalah Tfua Ton di

batu keramat dan air keramat-faot kanaf dan Oekanaf,  Doa-Onen, nbi Faotbena, Tiang

penyangga-Ni Ainaf, Tiang Sakral-Haumonef ma nbi sonaf nok Uem Bubu, dan

Ekaristi-Misa, di Uem Onen-Klej-Gereja. Di dalam upacara-upacara itu terkandung nilai

religius.

4.4.3.3.2.2. Nilai Moral

Nilai moral sebagai sebuah kualitas dari baik dan buruknya sesuatu atau seseorang

atau kelompok tertentu terkandung pula dalam kearifan Nekseonbanit. Orang Dawan di



Kampung Manusasi dalam mewujudkan ungkapan syukur dan terima kasihnya selalu didasari

oleh baik-buruknya uab-molok maupun moet-taosnya. Apabila uab-molok, moet-taosnya

tidak benar atau tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Kampung

Manusasi maka akan mendapatkan sanksi baik secara riil maupun secara batiniah. Pedoman

moral dalam kearifan Nekseonbanit ini di antaranya; menghargai Sesama terlebih dahulu

-tahunub Atoni ma amnasit, menghormati Sesama dengan kehormatan nama-kan oten/kan

akun.   

4.4.3.3.2.3. Nilai Ekologis

Dalam setiap perbuatan adat maupun religi yang berkaitan dengan menjaga relasi

harmonis dengan Pah-Nifu, selalu mengandung nilai ekologis yaitu agar alam tempat manusia

hidup tetap eksis dan terus terawat agar kebaikan darinya terus diperoleh generasi-generasi

Manusasi secara turun-temurun. Perwujudan berdasarkan kearifan berterima kasih ini sejalan

dengan perintah Tuhan untuk mengasihi Sesama ciptaan seperti mengasihi diri sendiri seperti

yang direfleksikan Laudato Si Paus Fransiskus.

4.4.3.3.3. Nilai Keindahan

Nilai keindahan, yaitu nilai yang berhubungan dengan kebutuhan akan estetika

(keindahan) sebagai salah satu aspek dari kebudayaan. 

4.4.3.3.3.1. Nilai Seni

Kata kesenian berasal dari bahasa Sansekerta “Seni” yang artinya persembahan,

pelayanan, pemberian. Kesenian adalah salah satu unsur yang keberadaanya sangat diperlukan

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian merupakan sesuatu yang hidup

senafas dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke

masa dan hanya dapat dinilai dari ukuran rasa. Seni merupakan kreasi bentuk-bentuk simbolis

dari perasaan manusia (Langer, 1982:73-74). Penginderaan rasa kalbu seseorang dapat



diciptakan dengan berbagai saluran, seperti : seni musik, seni tari, seni drama, seni sastra dan

lain-lain. 

Nilai seni ini terkandung dalam berbagai kegiatan budaya dan religi Orang Dawan

Manusasi yang ditampilkan sebagai ungkapan bersyukur dan berterima kasih mereka melalui

kearifan Nekseonbanit. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah tarian Bonet, tutur adat

Takanab-Natoni, alunan melodi irama merdu dan musik tandak, gong-Leku sene, juk-bijol,

biola-he’o, seruling-feku, arsitektur, rumah bulat-Uem bubu, permainan, duel fisik-manatika,

kerajinan tangan, menenun, Non Abas-motif-motif Buna-sotis. Jadi semuanya merupakan

hasil peradaban yang arif dan mengandung nilai keindahan yang senantiasa dimaknai Orang

Dawan di Kampung Manusasi turun-temurun sebagai ungkapan Syukur dan Terima kasih

secara Uab-Molok sekaligus Mo’et-Taos kepada Uis Neno dan Aokbian; Atoni, Pah-Nifu dan

Be’i-Na’i.

4.5. Nekseonbanit Tradisi Bersyukur Dan Berterima Kasih Arif Orang Dawan Di

Kampung Manusasi

4.5.1. Pengertian Tradisi

 Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang

sama (Soerjono Soekanto, 1987: 13). Menurut Linton “tradisi adalah keseluruhan dari

pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan

oleh anggota suatu masyarakat” (Linton dalam Roger M. Keesing, 1999: 68). Menurut

Koentjaraningrat (1987: 187) mengatakan bahwa tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep

serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang

menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu.

4.5.2. Bersyukur Dan Berterima Kasih



Syukur merupakan salah satu bentuk dari ekspresi kebahagiaan yang erat kaitanya

dengan kesejahteraan. Bersyukur dapat membantu seseorang menikmati pengalaman hidup

yang positif, seperti menikmati sebuah reward atau sesuatu yang dikehendaki dalam

kehidupan, sehingga individu mampu meraih kemungkinan terbesar dari kepuasan dan

kegembiraan dari situasi yang ada saat itu (Lyubomirsky & Kristin, 2013).Bersyukur

merupakan perilaku penting dalam usaha memperoleh kebahagiaan. Menurut Biswar, Diener

& Dean (2007) kebahagiaan merupakan cerminan kualitas dari keseluruhan hidup manusia

yang lebih dari sebuah pencapaian tujuan. 

Bersyukur muncul sebagai refleksi dari rasa kepuasan ketika memperoleh sesuatu

yang dipandang baik yang dapat menumbuhkan berbagai pengalaman-pengalaman hidup

yang positif (Fredrickson, Tugade, Waugh & Larkin, 2003). Aktifitas bersyukur dilakukan

sebagai wujud penghargaan ketika seseorang memperoleh karunia dan sebuah apresiasi

positif terhadap nilai dari karunia tersebut (Emmons&Shelton, 2002). Oleh karena itu

perilaku bersyukur dapat membantu seseorang menikmati pengalaman hidup yang positif,

seperti menikmati sebuah reward atau sesuatu yang dikehendaki dalam kehidupan, sehingga

individu mampu meraih kemungkinan terbesar dari kepuasan dan kegembiraan dari situasi

yang ada saat itu (Lyubomirsky& Kristin, 2013). Syukur merupakan salah satu bentuk dari

ekspresi kebahagiaan yang berhubungan dengan kesejahteraan. Kata syukur umumnya disebut

gratitude. Gratitude sebagai suatu kualitas atau kondisi rasa berterima kasih, atau apresiasi

yang mengarah pada timbal balik atas diperolehnya kebaikan (Emmons&Shelton, 2002).

Sebagai sebuah perilaku, gratitude atau kebersyukuran merupakan semacam perwujudan rasa

kagum, rasa terima kasih, danpenghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Ungkapan tersebut

dapat ditujukan kepada pihaklain, baik terhadap Sesama manusia maupun entitas tertentu

seperti Tuhan (Emmons&Shelton, 2002).Rasa bersyukur muncul atas pengakuan bahwa suatu



berkah tidak mungkin dicapai tanpa bantuan dari sumber eksternal (Emmons&Shelton, 2002).

Sumber eksternal dapat diartikan individu lain, tetapi mungkin juga berasal dari luar manusia

seperti bersyukur kepada Tuhan maupun alam.

Hal bersyukur dan berterima kasih bersadarkan konsep-konsep di atas sangat

berkaitan erat dengan istilah Nekseonbanit. Dalam Nekseonbanit hal bersyukur dan berterima

kasih dimaknai sebagai ungkapan membalas, mengapresiasi kebaikan dari pihak Tuhan,

maupun Sesama yang di dalamnya terangkum tiga pihak yaitu Sesama manusia, alam, dan

leluhur.

4.5.3. Pengertian Manusia Dawan (Orang Dawan Di Kampung Manusasi)

Manusia Dawan adalah manusia yang mendiami pulau Timor bagian barat dengan

identitas suku bangsa Dawan secara turun-temurun. Manusia Dawan dikenal dengan beberapa

nama yaitu Atoni (orang) Dawan, Atoni Pah Meto, Atoin Timor, Atoin Neno Tesan, dan

lain-lainnya. Dalam realitasnya Atoni Dawan lebih dikenal dengan nama Atoni Pah Meto atau

Atoni Meto. Atoni artinya orang, manusia, sedangkan Pah artinya tanah, daerah, dan Meto

artinya kering. Jadi Atoni Pah Meto berarti Orang Tanah Kering dimana dikarenakan

sebagian besar tanah Timor yang didiaminya adalah kering. Berdasarkan pengertian ini Orang

Dawan di Kampung Manusasi sendiri adalah salah satu suku dalam suku bangsa Atoni Pah

Meto.Hal ini dibuktikan dengan kesamaan unsur-unsur budaya, antropos, dan lain-lain

sebagainya yang melekat dalam diri Orang Dawan di Kampung Manusasi.

4.5.4. Nekseonbanit Sebagai Tradisi Bersyukur Dan Berterima Kasih Orang Dawan Di

Kampung Manusasi

Nekseonbanit merupakan sebuah istilah yang dipakai baik secara tutur maupun

perbuatan dalam merespon atau membalas kebaikan dari Tuhan dan “Sesama” yang dalam



pandangan Orang Dawan di Kampung Manusasi sebagai Sesama Manusia, Alam, dan Para

Leluhur. Berdasarkan rentangan waktu Nekseonbanit ini telah dihidupi dalam arti dihayati

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Orang Dawan di Kampung Manusasi.

Penghayatan dan perwujudan syukur dan terima kasih ini lama-kelamaan telah menjadi

kebiasaan yang secara turun-temurun dipraktekan dari satu generasi ke generasi yang lain

sehingga dapat dikatakan telah mentradisi. Kebiasaan bersyukur dan berterima kasih setiap

waktu tanpa batas ini kemudian menjadi sebuah tradisi budaya bersyukur dan berterima kasih

Orang Dawan di Kampung Manusasi yang diyakini sebagai hal yang bijaksana dalam

membalas kebaikan dari Tuhan maupun “Sesama” yaitu manusia, alam dan para leluhur. Hal

ini diyakini bijaksana karena senantiasa mendatangkan kebaikan bagi hidup Orang Dawan di

Kampung Manusasi secara turun-temurun.

4.6. Refleksi Kritis

Nekseonbanit merupakan sebuah kearifan bersyukur dan berterima kasih Orang

Dawan di Kampung Manusasi yang telah berlangsung turun-temurun hingga menjadi sebuah

tradisi. Dalam memperjuangkan sesuatu yang baik bagi banyak orang secara terus-menerus

atau konsisten hingga mewujud sebagai sebuah tradisi bukanlah perkara mudah. Ini

merupakan sebuah kekayaan peradaban suatu suku bangsa tradisional yang patut diapresiasi.

Akan tetapi melihat realitas masa yang ditandai dengan kemajuan sistem hidup berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi digital ini budaya bersyukur dan berterima kasih seperti ini malah

mengalami kemunduran meskipun tidak sepenuhnya. 

Di Kampung Manusasi sendiri kearifan Nekseonbanit ini seiring berkembangnya pola

hidup generasi Manusasi yang disesuaikan dengan jaman mulai melentur atau memudar.



Kebiasaan kerja sama, musyawarah-mufakat menjaga-merawat hutan/alam, partisipasi dalam

doa, misa, mengucapkan terima kasih, mulai minim dilakukan serta masih banyak hal syukur

dan terima kasih arif lainnya yang perlahan-lahan mulai dilupakan. Hal kenyataan ini tidak

hanya terjadi di Kampung Manusasi saja tetapi juga di berbagai tempat lainnya di mana

terdapat realitas ketidakbersyukuran dan ketidakberterimakasian manusia generasi

postmoderen ini. Hal-hal arif dahulu tidak lagi dirasakan relevan sehingga perlahan-lahan

ditinggalkan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa hal-hal arif hasil peradaban manusia di

masa lampau merupakan hal-hal yang bersifat perenial dan akan dibutuhkan manusia sampai

kapan pun sebab untuk mencapai cita-cita hidup bersama yaitu kesejahteraan bersama yang

mendatangkan kebahagiaan bagi semua tidak bisa tidak mengandalkan hal-hal arif itu. 

Bersyukur dan berterima kasih merupakan aksi menanggapi kebaikan baik dari Sang

Pencipta (Tuhan), maupun Sesama ciptaan lainnya baik manusia, alam-lingkungan, maupun

para leluhur. Aksi beryukur dan berterima kasih ini patut dipahami tidak sekedar sebagai

ungkapan verbal semata tetapi juga ungkapan perbuatan. Dengan memaknai hidup secara

baik dan benar berdasarkan panggilan hidup masing-masing setiap orang dengan sendirinya

mengapresiasi kebaikan Tuhan dan Sesamanya. Akan tetapi patut diakui bahwa

kearifan-kearifan lokal tidak sepenuhnya sempurna dalam arti memiliki keunggulan mutlak

dalam mengandung hal-hal kebaikan dan kebenaran termasuk keindahan yang aktual mutlak

di setiap jaman misalnya tatacaranya. Tatacaranya yang kaku dan lamban yang dipandang

ideal di masa lampau tentu perlu disesuaikan dengan konteks masa ke masa yang tentu selalu

bergerak dinamis. Dengan demikian kearifan lokal yang perlu untuk dirawat dan diteruskan

dalam kehidupan sehari-hari harus dipertahankan dengan disesuaikan dengan keadaan jaman.

Dalam konteks ini kearifan bersyukur dan berterima kasih menunjukkan orang tahu bahwa

dirinya telah dan sedang menerima kebaikan dan memberi kebaikan sebagaimana Tuhan



menghendaki kasihilah Tuhan seperti Dia mengasihimu dan kasihilah Sesamamu seperti

Sesamamu mengasihi engkau baik mengasihi secara kasat mata maupun secara metafisis.

Masih berkaitan dengan hal bersyukur dan berterima kasih ini penulis ingin

merefleksikan salah satu cara bersyukur dan berterima kasih yang ideal sebagaimana yang

juga terdapat dalam kearifan lokal Orang Dawan di Kampung Manusasi yakni Onen-Ekaristi.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, mayoritas Orang Dawan di Kampung Manusasi

menganut kepercayaan Kristen Katolik sehingga perayaan Ekaristi mutlak dirayakan dalam

hidup beragamanya.

Ekaristi berasal dari kata Yunani eukharistia, eucharistia yang berarti puji-syukur.

Kata eucharistia merupakan kata Yunani untuk menerjemahkan kata berakhah, yaitu doa

berkat atas roti dan piala dalam perjamuan makan Yahudi. Dalam doa berakhah tersebut

pemimpin perjamuan mengucapkan doa pujian, syukur dan permohonan. Pusat doa itu adalah

Tuhan Allah sendiri yang telah mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya melalui penyerahan

diri tulus dan total Putera-Nya Yesus Kristus. Kesadaran Yesus bahwa Dia dikasihi Allah

tampak jelas dalam peristiwa pembaptisan di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pada

saat Yesus dibaptis dan keluar dari air “...terdengarlah suara dari sorga: ‘Engkaulah Anak-Ku

yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan’” (Mark 1:11). Pernyataan Allah dalam

Roh-Nya yang menyatakan Yesus sebagai Putra yang dikasihi menjadi dasar seluruh hidup

Yesus dan karya perutusan-Nya. Hanya orang yang digerakkan oleh kasih dan kasih akan

mampu berkarya secara penuh, utuh dan total. Dan hanya kalau bertolak dari keyakinan

bahwa Allah mengasihi, seseorang mampu dan mudah memuji dan bersyukur. Itulah Tuhan

kita Yesus Kristus yang senantiasa hati-Nya dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah

Bapa-Nya: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu



Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada

orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu” (Mat 11:25-26).

Hidup yang diliputi kasih  yang total kepada Allah dan sesama menjadi dasar

mengapa orang mudah bersyukur. Itulah kualitas isi seluruh hidup Yesus. Pada gilirannya,

para murid Kristus, kita semua, diundang pula untuk menghayati seluruh hidup ini

berdasarkan kasih Allah dan hidup penuh syukur. Maka, sebagai murid-murid Kristus Orang

Dawan di Kampung Manusasi dengan sendirinya harus memaknai hidup kemuridannya

dengan mampu bersyukur sebagai warna dasar seluruh hidupnya. Bila Gereja mengajarkan

bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup seluruh umat kristiani (LG 11), maka

konsekuensinya, semangat pujian-syukur yang merupakan dasar Ekaristi tersebut menjadi

jiwa dan warna dasar seluruh hidup hariannya. Seorang Murid Kristus mestinya mudah

bersyukur daripada mengeluh. Bila ada murid Kristus masih berhobi mengeluh, itu namanya

belum menghayati atau belum sampai pada nada dasar seorang murid Kristus. Justru di

sinilah makna wajah Ekaristi dari Kristus bagi hidup kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi,

tetapi mengapa begitu pulang dari gereja, kita tetap mudah marah, mudah mengeluh, mudah

mengritik dan tidak puas dengan ini dan itu. Harus diakui bahwa banyak hal yang tidak ideal

dan bahkan mungkin mengecewakan dalam hidup ini. Akan tetapi nada dasar seorang murid

Kristus mestinya mudah bersyukur, dan syukur paling jelas dan pasti adalah bahwa kita telah

dikasihi Tuhan, bahwa kita telah ditebus oleh Kristus dengan penderitaan salib-Nya, bahwa

kita selalu dianugerahi karunia surgawi, jaminan keselamatan, obat baka, yaitu Ekaristi, tubuh

dan darah Kristus yang menyelamatkan! 

Jadi Ekaristi merupakan salah satu cara bersyukur ritualis yang ideal kepada Tuhan

dan sesama melalui pujian, syukur dan permohonan-permohonan di dalamnya. Dengan

merayakan Ekaristi secara sungguh-sungguh, Orang Dawan di Kampung Manusasi maupun



siapa saja termasuk penulis mengungkapkan tanda kesadarannya dikasihi Tuhan dan sesama

dengan mengapresiasi, membalas kebaikan kasih Tuhan dan sesama itu berdasarkan dorongan

hati yang baik dan benar. Inilah Nekseonbanit yaitu syukur dan terima kasih ideal atau

bijaksana. 


