(Selsus Terselly Djese) Karekter Ekologis Masyarakat Atoin Meto Kampung Loel dalam Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane

KARAKTER EKOLOGIS MASYARAKAT ATOIN METO KAMPUNG LOEL
DALAM UNGKAPAN NAH ANE, SEKLAH NEK ANE
ECOLOGYCAL CHARACTERISTIC OF ATOIN METO’S SOCIETY
IN LOEL VILLAGE ON NAH ANE, SEKLAH NEK ANE EXPRESSION
Selsus Terselly Djese
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Fetor Foenay, Kolhua Kota Kupang
Telepon-Faksimile (0380) 8584060
Email: nongdjese@gmail.com
Hp. 081339089110
Naskah diterima 4 Januari 2016, diterima setelah perbaikan 14 Januari 2016, disetujui
untuk dicetak 26 Februari 2016
ABSTRAK

Kajian ini dilakukan untuk menemukan makna ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane di dalam konteks asalnya
di kampung Loel, menemukan praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam suku yang memberi
bentuk baru atas ungkapan itu dan untuk mememukan karakter ekologis dalam ungkapan ini. Metode
yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif interpretatif. Dari hasil analisis ditemukan
bahwa dalam konteks asalnya, ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane memberikan pemahaman tentang
kesakralan tanaman padi dan pentingnya tanaman ini sebagai tanaman kehidupan. Dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam suku, ungkapan ini memberikan pemahaman tentang keyakinan akan peran
dan keterlibatan wujud spiritual, keharmonisan alam dan keterlibatan seorang Tobe sebagai pengatur dan
pengelola tanah milik suku. Karakter ekologis masyarakat Atoin Meto di kampung Loel dalam ungkapan ini
adalah asas tanggung jawab, asas keharmonisan dengan alam dan dengan Pencipta, asas timbal balik, asas
kemampuan fisik, asas penghormatan dan pengakuan terhadap struktur kepemimpinan tradisional dan asas
penghormatan kepada wujud spiritual.
Kata Kunci: Atoin Meto kampung Loel, pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku, karakter ekologis.

ABSTRACT

This study aimed to find the meaning of Nah Ane expression, Sekleh Nek Ane inside of original context
from Loel village, to find practice management and utilization of natural resources that might renew the
expression and to find out the ecological characteristic in that expression. This study use interpretative
qualitative method. Analyze result find that, in a original context, Nah Ane expression, Seklah Nak Ane
give an understanding of the sacredness of the rice plant and the essence of this plant as the plant of life.
In the management and utilization of natural resources tribe, this expression provides an understanding
of the belief in the role and involvement of spiritual beings, the harmony of nature and the involvement of
a Tobe as a regulator and manager of the tribe’s land. Ecological character of Atoin Meto society at Loel
village in this expression is the principle of responsibility, a well-balanced among human, nature and the
Creator, mutually beneficial living and physical ability awareness, implies respectful behavior of traditional
leadership structure and spiritual entities.
Keywords: the Atoin Meto in Loel village, management and utilization tribe’s land, ecological characteristics.

A. PENDAHULUAN
Realitas geologis menunjukkan bahwa mangan atau yang disebut Fatu Metan (harafiah: batu
hitam) oleh masyarakat Atoin Meto, hampir terdapat di seluruh wilayah pulau Timor. Sejak awal
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tahun 2000-an, di pulau tersebut, mangan mulai dikenal luas dan ditambang baik secara tradisional
maupun secara modern sebagai salah satu mata pencaharian baru, karena bernilai ekonomis. Saat
itu pula berbagai perusahaan tambang mulai beraktivitas untuk menambang mangan di beberapa
wilayah di pulau Timor.
Kehadiran aktivitas pertambangan di pulau Timor, membawa banyak dampak negatif.
Terutama, yang mulai terasa adalah kerusakan alam dan keretakan kesatuan budaya masyarakat
adat pemilik lahan. Sebagai contoh, aktivitas pertambangan mangan di daerah Oekopa wilayah
kecamatan Biboki Tanpah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang ditampilkan oleh
WALHI NTT (dalam https://walhintt.wordpress.com/page/3/, diakses 2 Januari 2016). Kegiatan
pertambangan ini mengancam 6 mata air di daerah tersebut yaitu Oetobe, Oenenas, Oecikam,
Oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Mata air itu telah digunakan sejak dulu untuk mengairi daerah
persawahan seluas kurang lebih 840 ha di desa Oekopa, Tualene, Oerinbesi, Tautpah, Taunbaen
dan Biloe hingga daerah persawahan Lurasik, Inggareo dan Matamaro. Wilayah pertambangan
juga mengganggu situs-situs budaya masyarakat setempat yaitu Fatukanaf-Oekanaf (harf.: Batu
Bernama-Air Bernama, merupakan altar batu pusat kehidupan kultus tradisional dan diyakini
sebagai asal-muasal kehidupan, lih. Neonbasu, 2015: 77), perkampungan lama atau Kuan Mnasi
dan pekuburan tua di dusun tersebut.
Dampak aktivitas pertambangan, kasus tambang mangan di daerah Oekopa yang mengancam
kelestarian lingkungan ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pertambangan di daerah
pulau Timor. WALHI NTT juga mencatat bahhwa dampak serupa dirasakan pula oleh warga
masyarakat di Lahurus, kabupaten Belu, di daerah Kuatnana kabupaten Timor Tengah Selatan
(TTS). Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat 16 kecamatan di kabupaten TTS dan 2
kecamatan kabupaten Kupang akibat pertambangan Minyak di Blok Migas Kolbano.
Sejumlah permasalahan lingkungan hidup ini memunculkan keinginan untuk menemukan,
menguatkan dan menghidupi lagi harta kekayaan budaya sebagai karakter bangsa yang tinggal dan
‘diawetkan’ dalam lokalitas budaya tradisional. Harta karun budaya ini ada secara berbeda-beda.
Salah satunya dapat ditemukan dalam kebudayaan etnis Atoin Meto di kampung Loel, kecamatan
Insana Fafinesu, kabupaten TTU, provinsi NTT. Dalam budaya masyarakat di kampung ini,
terdapat ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Secara harafiah terminus ini berarti ‘makan padi,
ganti padi.’ Ungkapan ini menjadi semacam pengikat/pengatur setiap aktivitas pemanfaatan
sumber daya milik suku. Dalam ungkapan ini, dapat ditemukan beragam tingkah laku ekologis
masyarakat Atoin Meto di kampung Loel.
Sejalan dengan hal tersebut maka, kajian ini bertujuan untuk menemukan makna ungkapan
Nah Ane, Seklah Nek Ane bagi Atoin Meto di kampung Loel dalam konteks asalnya, menemukan
praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam milik suku yang membentuk makna baru
atas ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, dan untuk menemukan karakter ekologis masyarakat
Atoin Meto kampung Loel.
Kajian ini menggunakan konsep pemanfaatan alam oleh manusia seturut teori Etnoekologi
Víctor M. Toledo. Toledo bersama Barrera-Bassols dalam tulisannya Ethnoecology of the Yucatec
Maya: Symbolism, Knowledge and Management of Natural Resources (2013: 11-12), menerangkan
tiga elemen kunci di balik tindakan mengolah dan memanfaatkan alam. Ketiga elemen itu
diperkenalkan Toledo sebagai teori K-C-P Complex. Tiga elemen tersebut adalah Kosmos, Corpus
dan Praxis. Elemen Kosmos mencakup sistem keyakinan/kepercayaan. Elemen Corpus mencakup
sistem pengetahuan/kognitif. Sedangkan elemen Praxis mencakup sistem produksi. Dalam analisis
kontekstual sebuah landscape di mana etnoscape terbentuk, sebagai suatu konstruksi sosial budaya,
tiga elemen ini terwujud dalam interaksi antara Mindscape sebagai Kosmos, Knowscape sebagai
Corpus dan Technoscape sebagai Praxis.
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Aplikasi teori ini akan menempatkan setiap tindakan manusia dalam pengelolaan dan
pemanfaatan alam sebagai tindakan suatu subyek sosial yang memanfaatkan interaksi antara
sistem kayakinan (mindscape) dan sistem pengetahuan (knowscape) untuk membangun sistem
produksi atas alam (technoscape). Oleh sebab itu, setiap tingkah laku dan tutur kata manusia dalam
memanfaatkan alam, merupakan ‘buah’ dari pemahaman manusia dan keyakinannya tentang alam
semesta dan tentang sosok spiritual pencipta dan penguasanya. Dalam pemanfaatan alam ini
terdapat sejumlah asas-asas ekologis yang menjadi karakter ekologis manusia.
Kajian ini merupakan kajian kualitatif interpretatif. Proses pengumpulan data dilakukan
pada bulan Mei tahun 2015. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data primer dan
sekunder yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka dan pengamatan/observasi. Wawancara
dan observasi untuk memperoleh data primer dilakukan di kampung Loel desa Fafinesu C,
kecamatan Fafunesu Insana, kabupaten TTU. Wawancara ini dilakukan terhadap tetua adat dan
atau pemangku adat sebagai informan kunci. Data ini dilengkapi dengan beberapa data sekunder
yang berupa hasil penelitian tentang siklus pertanian masyarakat Atoin Meto yang dilakukan oleh
Schulte Nordholt di daerah Maubesi, kabupaten TTU dan beberapa artikel tentang ritus pertanian
di daerah Molo kabupaten TTS. Data yang terkumpul dinalisis dengan menggunakan metode
kualitatif interpretatif.
B. PEMBAHASAN
a. Ungkapan Nah Ane, Sekilah Ane, Sekilah Nek Ane dalam Konteks Asalnya
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, lahir
dari konteks pertanian dan peternakan di daerah kampung Loel dan sekitarnya. Bapak Hendrikus
Taumnais seorang tetua, Amaf dan Tobe suku Taumnais di kampung Loel, tidak dapat menunjukan
dengan pasti, kapan waktu yang tepat ungkapan ini lahir dan sejak kapan ia mengatur hubungan
antara kegiatan pertanian dan penggembalaan ternak. Menurutnya, ungkapan ini telah ada sejak ia
kecil dan sudah mengatur kegiatan pertanian dan penggembalaan ternak.
Dalam kehidupan masyarakat Atoin Meto di kampung Loel, hewan ternak yang dimiliki
dalam jumlah yang banyak, terutama sapi, biasanya dilepas di padang rumput di sekitar kampung.
Wilayah padang rumput ini biasanya terletak di dalam kawasan Bane atau hutan sekunder yang
sewaktu-waktu (antara 2-3 tahun) dapat dibuka menjadi lahan pertanian ketika musim tanam tiba.
Ketika telah digarap, ditanami tanaman pangan dan dipagari, ada kemungkinan lahan pertanian ini
diganggu/dirusak oleh hewan ternak, terutama sapi yang masuk ke dalam lahan pertanian.
Untuk menjaga agar lahan pertanian tidak dirusak dan agar para pemilik ternak bertanggung
jawab terhadap ternak piaraannya serta terhadap kerusakan lahan pertanian jika dirusak oleh
ternaknya, maka muncul ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Nah Ane, Seklah Nek Ane secara
harafiah berarti: makan padi, ganti sejumlah padi. Padi yang dirusak (Nah Ane) diganti dengan
sejumlah padi sesuai dengan sejumlah padi telah yang dirusak tersebut (Seklah Nek Ane).
Dalam ungkapan ini, padi atau Ane menjadi simbol dari semua kerusakan pada lahan
pertanian. Ane atau padi menjadi simbol bagi tanaman jagung, padi, pagar, tanah, atau apapun
yang ada di dalam lahan pertanian. Oleh simbolisasi ini maka ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane
mengatur dan mewajibkan para pemilik ternak untuk mengganti semua kerusakan di dalam lahan
pertanian jika ternaknya menerobos masuk ke dalam lahan pertanian itu dan merusak tanaman
di dalamnya. Penggunaan simbol Ane atau padi juga mengisyaratkan bahwa jumlah kerusakan
yang diderita para petani harus diganti sama banyak/setimpal jumlahnya oleh para pemilik ternak.
‘Makan sejumlah padi, gantilah dengan sejumlah padi.’
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Ada dua hal penting yang ditemukan dalam ungkapan ini yaitu, pertama; alasan di balik
perlunya ‘pergantian setimpal.’ Alasan ini dapat ditemukan dalam realitas hidup masyarakat Atoin
Meto di kampung Loel. Masyarakat di kampung ini, sepenuhnya menggantungkan hidup pada
pertanian jagung sejak dulu kala. Jagung juga telah menjadi makanan pokok mereka sejak dulu.
Sebagai makanan pokok, tanaman jagung merupakan tanaman kehidupan masyarakat Atoin
Meto di kampung Loel. Kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut, sangat bergantung pada
tanaman ini. Proses pertanian/budidaya tanaman ini merupakan proses untuk mempertahankan
kelangsungan kehidupan. Oleh karenanya, gangguan atas tanaman ini, selama proses budidayanya,
merupakan gangguan atas proses kelangsungan kehidupan.
Pendasaran ini mengakibatkan proses pertanian tanaman jagung, harus dijaga dari setiap
gangguan agar kelangsungan kehidupan tetap terjaga. Setiap gangguan atasnya harus diganjar
dengan sanksi yang setimpal. Ganjaran ini terutama tidak bertujuan untuk menimbulkan efek jera
bagi para pelakunya. Akan tetapi, ganjaran ini lebih bertujuan untuk mengembalikan tanaman
pangan yang telah dirusak, sama besarnya dengan kerusakan yang terjadi karena kelangsungan
hidup penderita kerusakan/gangguan merupakan jaminannya. Dengan tindakan ini, kelangsungan
hidup tetap terpelihara.
Hal penting kedua yang ditemukan dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane adalah
pilihan terhadap Ane atau padi. Mengapa harus padi? Dalam konteks masyarakat Atoin Meto, padi
mendapat tempat yang istemewa dalam kehidupan agraris masyarakat Atoin Meto. Tanaman ini
merupakan tanaman sakral. Tentang kesakralan tanaman pangan seperti padi dan tanaman pangan
lainnya, ada sebuah kisah mitos tentang asal-muasal beberapa tanaman pangan di daerah Atoin
Meto.
Secara mitis, dikisahkan bahwa tanaman pangan ini berasal pengurbanan seorang putri raja
Liurai Sonbai. Beberapa sumber menyebutkan putri tersebut bernama Bi Sobe Leu. Sang putri raja
rela mengurbankan dirinya menjadi benih, bakal bahan makanan bagi ayah dari keeman saudara
ayahnya (lih. Tefa Sa’u, 2008, 17-19). Kendatipun cerita ini lebih lazim ditemukan di daerahdaerah Atoin Meto dalam lingkup wilayah kekuasaan raja Sonbai (sekitar gunung Mutis kabupaten
TTU-TTS hingga ke wilayah kecamatan Fatuleu kabupaten Kupang), akan tetapi cerita ini sedikit
banyak berpengaruh terhadap kegiatan pertanian tanaman pangan di hampir seluruh wilayah etnis
Atoin Meto.
Dalam siklus agraris masyarakat Atoin Meto di kampung Loel, tanaman padi dan juga jagung,
diperlakukan dengan istimewa layaknya seorang putri raja. Ia dijunjung di atas kepala seorang
perempuan/ibu ketika dibawa ke kebun untuk ditanam, diritual di atas Ainuan atau Toko (tentang
Ainuan atau Toko, lih. Djese, 2015: 286), ditanam, dirawat, dipanen, diritualkan lagi di atas Ainuan
atau Toko, dijunjung oleh seorang perempuan/ibu untuk disimpan di dalam lumbung atau Lopo.
Menurut tradisi yang lebih tua sebagaimana diterangkan oleh bapak Hendrikus Taumnais
di kampung Loel, setelah dipanen, bulir-bulir padi yang kemudian dikuliti menjadi beras tidak
dikonsumsi sebarang waktu dan sembarang orang. Beras hanya dikonsumsi dalam acara-acara
penting seperti acara adat, acara peminangan dan pernikahan serta perjamuan makan bersama para
tamu. Kebiasaan ini terjadi karena pemahaman masyarakat Atoin Meto termasuk di kampung Loel
yang menempatkan padi/beras di strata yang lebih tinggi dari jagung. Jagung dapat dikonsumsi
setiap saat tetapi tidak dengan beras.
Perlakuan khusus terhadap padi/beras dalam pola konsumsi akhirnya mendatangkan
perlakukan khusus pula bagi para penyantapnya. Dengan pemberian nasi dalam jamuan makan
bersama para tamu, pihak tamu yang mengkonsumsi nasi ditempatkan dalam strata yang lebih
tinggi dari masyarakat Atoin Meto lainnya yang mengkonsumsi jagung. Sedangkan dalam kegiatan36
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kegiatan adat/pesta adat, masyarakat Atoin Meto yang biasanya mengkonsumsi jagung, dijamu
dengan nasi. Perjamuan ini menarik keluar masyarakat Atoin Meto dari keseharian mereka dan
menempatkan mereka dalam suatu ruang baru yang penuh harga dan hormat (lih. Faimau, 2009:
11-13).
Semua pemaparan ini menempatkan ungkapan Nah Ane Seklah Nek Ane sebagai salah
satu perangkat konstuksi sosial budaya masyarakat di kampung ini. Sebagai perangkat konstuksi
sosial budaya, ungkapan ini lahir dari prokuksi intelektual melalui pemahaman (knowscape) akan
pentingnya tanaman pangan sebagai tanaman kehidupan. Ungkapan ini juga lahir dari keyakinan
(mindscape) akan kesakralan tanaman padi. Untuk menjaga dan menghormati keyakinan akan
kesakralan tanaman jagung sebagai jelmaan putri Bi Sobe Leu, maka hadirlah sebuah tindakan
pergantian setimpal: padi yang telah dirusak (Nah Ane) harus diganti dengan sejumlah padi (Seklah
Nek Ane). Tindakan pergantian setimpal ini merupakan suatu sistem produksi (technoscape).
Dengan adanya interaksi antara tindakan, pemahaman dan keyakinan ini, ungkapan Nah Ane,
Seklah Nek Ane kemudian terbentuk sebagai sebuah konstuksi sosial budaya atau Etnoscape
dalam lingkup masyarakat Atoin Meto di kampung Loel. Ungkapan ini tampil sebagai aturan untuk
mengatur kegiatan pertanian dan penggembalaan ternak.
Sebagai sebuah Etnoscape, ungkapan ini terus berubah, dinamis dan terbuka untuk
dikonstruksi lagi dalam landscape yang berbeda-beda. Ia dapat dibangun kembali seturut tindakan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam milik suku masyarakat Atoin Meto di kampung
Loel.
b. Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Milik Suku
Pembahasan akan bermula dari penjabaran aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya alam milik suku masyarakat Atoin Meto di kampung Loel. Aktivitas tersebut, dalam pembahasan
pada bagian ini, dibatasi pada tiga aktivitas besar. Tiga aktivitas tersebut adalah pengelolaan dan
pemanfaatan tanah milik suku untuk kegiatan pertanian, peternakan (penggembalaan ternak) dan
pemanfaatan hasil hutan. Selanjutnya, pembahasan akan terpusat pada hadirnya ungkapan Nah
Ane, Seklah Nek Ane dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku tersebut.
Berkaitan dengan tanah suku, menurut informasi dari Bapak Hendrikus Taumnais, di
kampung Loel, tanah milik ulayat yang ada di dalam kampung ini terbagi ke dalam wilayah adat
empat suku besar yaitu Suku Taumnais, A’ban, Uspupu dan Naimnanu. Suku Taumnais merupakan
suku induk. Dalam perkembangan terkini, tanah milik suku di wilayah pemukinan telah beralih
menjadi milik pribadi, demikian halnya dengan daerah pertanian/daerah kebun permanen yang
telah menjadi hak milik pribadi oleh penunjukan Amaf dan atau Tobe suku. Oleh sebab itu, wilayah
tanah milik suku hanya mencakup daerah yang belum dihuni sebagai tempat tinggal dan belum
digarap sebagai kebun secara permanen serta daerah hutan, baik hutan sekunder maupun hutan
primer.
a) Aktivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Milik Suku
(a) Pengelolaan dan Pemanfaatan untuk Kegiatan Pertanian
Pembahasan pada bagian ini lebih terkonsentrasi pada bagian awal dari kegiatan pertanian
masyarakat Atoin Meto di kampung Loel. Bagian awal kegiatan pertanian dipilih dengan
pertimbangan bahwa, pada bagian ini terjadi alih fungsi lahan; dari lahan hutan sekunder menjadi
lahan pertanian. Pada bagian awal kegiatan pertanian ini juga, kontak antara petani dengan tanah
milik suku, pertama kali terjalin dan terjadi dalam intensitas yang besar.
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Bagian awal kegiatan pertanian tersebut adalah proses penyiapan lahan pertanian. Pada
bagian awal ini ada kegiatan permintaan izin, penentuan lahan, pembukaan ladang pertanian,
pembersihan ladang, pembakaran atau Tnakam Tot, pemagaran, pendinginan ladang dan penabisan
lahan serta penyiapan benih tanaman.
Beberapa kegiatan pokok yang dilakukan dalam kegiatan pertanian adalah permohonan izin,
persiapan lahan dan pelaksanaan ritual. Kegiatan pokok pertama adalah permintaan izin. Kegiatan
pertama dalam tahapan kegiatan pertanian masyarakat Atoin Meto di kampung Loel dimulai dari
permohonan izin kepada Tobe. Permohonan izin ini disebut Mutonan, yang berarti pemberitahuan,
atau permintaan izin.
Pada zaman dahulu, sebagaimana cerita bapak Hendrikus Taumnais, ketika lahan permanen
masih belum ada, aktivitas pertanian sebenarnya dimulai dari permintaan izin kepada Tobe atau
yang disebut Mutonan. Realitas ini menunjukkan bahwa seorang Tobe mempunyai peran yang
besar. Peran ini dilaksanakan oleh Tobe oleh karena statusnya. Sebagai seorang Tobe, ia bertugas
sebagai penanggung jawab tanah milik sukunya. Ia menjadi penjaga, pengatur, pengelola dan
penentu peruntukkan/pemanfaatan tanah milik suku. Dalam suku Taumnais di kampung Loel,
bapak Hendrikus Taumnais, adalah seorang Amaf yang juga bertindak sebagai seorang Tobe.
Tobe berperan pula sebagai pemimpin ritual dalam semua tahapan kegiatan pertanian.
Sebagai pemimpin ritual, ia menjadi pengucap doa ritual, penyembelih hewan kurban. Ia juga,
bersama para tetua, menjadi pemeriksa organ dalam hewan kurban untuk menapsir kehendak para
leluhur di dalamnya atau yang disebut Tae Lilo. Ia pula yang menjadi pihak penerima ‘imbalan’
atas pemanfaatan tanah milik suku atau yang disebut Pah Sufan (secara harafiah berarti bunga
tanah). Hal ini terjadi di hampir seluruh wilayah masyarakat Atoin Meto, terutama di wilayah
kabupaten TTU (bdk. Nordholt, 1971: 56).
Kegiatan pokok kedua adalah persiapan lahan. Siklus agraris masyarakat Atoin Meto
di kampung Loel selanjutnya adalah persiapan lahan pertanian. Kampung Loel, sebagaimana
lazimnya daerah etnis Atoin Meto lainnya, lahan pertanian yang digarap biasanya terdiri dari
kebun permanen yang terletak di sekitar pekarangan rumah. Lahan ini disebut Poan. Lahan lain
yang terletak di luar perkampungan disebut Lelemanar atau Lelemana. Lahan pertanian juga dapat
dibuka dari areal hutan sekunder atau Bane dan disebut Lele Fe’u (Messakh, 2010: 72).
Menurut bapak Hendrikus Taumnais, hampir sebagian besar masyarakat di kampung Loel,
memiliki kebun permanen baik Poan maupun Lelemanar. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang
setiap tahun datang kepada untuk meminta izin menggarap salah satu bagian dari Bane yang
merupakan bagian dari kesatuan wilayah adatnya.
Ada beberapa ketentuan yang mengikat aktivitas para petani selama proses penggarapan
Lele Fe’u terutama pada saat persiapan lahan sebelum ditanami. Ketentuan yang pertama, berlaku
dalam proses persiapan lahan yang mencakup penebasan semak belukar dan pepohonan atau yang
disebut Tafaek Nono Hau Ana. Pepohonan yang ada di dalam lahan yang hendak digarap tidak
ditebang tetapi hanya dipangkas daun dan dahannya. Hal ini dimaksudkan agar pepohonan itu
dapat bertunas dan bertumbuh lagi sesegera mungkin. Dengan itu, areal hutan dapat segera pulih
setelah proses penggarapan lahan selesai dilakukan.
Beberapa pohon besar tidak ditebang dan dipangkas, karena dikeramatkan atau dianggap
sebagai tempat berdiam roh-roh tertentu atau Pah Tuaf. Keyakinan akan keberadaan roh-roh
tertentu yang mendiami pepohonan besar menjadikan pepehonan itu tetap dibiarkan hidup tanpa
diganggu. Beberapa pohon yang tumbuh di dekat mata air juga mendapat perlakukan yang sama.
Untuk mencegah agar pepohonan ini; yang dipangkas maupun yang tidak dipangkas kerena
diyakini sebagai tempat berdiam roh-roh tertentu ataupun yang berada di dekat mata air, tidak ikut
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terbakar ketika proses pembakaran lahan, maka di bawah pepohonan tersebut, diletakan bebatuan
besar. Atau pepohonan itu dibersihkan dari semak belukar yang mudah terbakar. Semua kebiasaan
ini dilakukan di bawah ketentuan dan pengawasan seorang ketua suku atau Amaf dan atau Tobe.
Ketentuan yang berikut adalah keharusan untuk membuat pagar mengelilingi kebun atau
Lele Fe’u selama kegiatan pertanian berlangsung. Pagar ini biasanya dibuat dari kayu-kayu besar
dan kuat yang diambil dari batang atau dahan pepohonan yang telah dipersiapakan sebelumnya.
Beberapa kebun menggunakan pagar hidup dengan menggunakan/menanam pohon gamal/lamtoro
secara rapat. Kegiatan pemagaran ini dilakukan dengan maksud agar ternak peliharaan terutama
sapi dan kambing tidak masuk ke dalam kebun dan merusak/memahan tanaman yang ditanam.
Ketentuan ini diwajibkan karena saat musin tanam/menggarap lahan tiba, para petani akan
melepaskan ternaknya di padang dalam areal Bane atau di sekitar Lele Fe’u.
Kegiatan pokok ketiga adalah pelaksanaan ritual. Selama kegiatan pertanian berlangsung
ada beberapa ritual yang dilaksanakan mulai awal kegiatan hingga akhir panen dan penyimpanan
hasil panenan. Pelaksanaan ritual merupakan bentuk komunikasi antara para petani dengan dunia
spiritual. Pada saat awal kegiatan pertanian, beberapa ritual yang dilakukan adalah ritual Tafek
Nono Hau Ana (ritual membuka lahan baru), Ritual Tnakom Tot/Tot Lele (ritual membakar lahan)
dan Ritual Tsifo Nopo (ritual mendinginkan lahan).
(b) Pengelolaan dan Pemanfaatan untuk Kegiatan Peternakan
Titik berat bagian ini terarah pada kegiatan penggembalaan ternak terutama sapi, di padang
rumput/padang penggembalaan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, para pemilik
ternak di kampung Loel, terutama dengan jumlah kepemilikan yang lebih dari 5-10 ekor sapi, akan
melepaskan/menggembalakan ternaknya di daerah padang rumput.
Di kampung Loel, padang penggembalaan merupakan pilihan pertama bagi para pemilik
ternak dengan jumlah kepemilikan ternak yang banyak. Di samping itu, mengingat bahwa para
pemilik ternak juga adalah para petani musiman, maka padang penggembalaan juga menjadi pilihan
pertama untuk menggembalakan ternaknya pada saat musim tanam tiba. Padang penggembalaan/
padang rumput ini merupakan sumber daya dalam milik suku yang dapat diakses oleh setiap
masyarakat kampung/anggota suku.
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pemfaatan tanah milik suku bagi aktivitas
penggembalaan ternak adalah teknik pergiliran merumput dalam kebiasaan Poa dan kebiasaan
memohon/meminta izin penggunaan padang. Kegiatan pokok pertama adalah teknik pergiliran
penggembalaan. Dalam menggembalakan ternak, ada kebiasaan masyarakat Atoin Meto di
kampung Loel, untuk menggiring/menuntun sapi (yang dinamakan Poa dalam bahasa setempat)
dari satu tempat merumput ke tempat lainnya dalam suatu padang rumput. Kebiasaan ini biasa
dilakukan secara bergilir pada rentang waktu tertentu dalam satu atau dua hari penggembalaan
dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi rumput untuk bertumbuh lagi setelah
dikonsumsi ternak.
Kegiatan pokok kedua adalah permohonan izin. Dalam kehidupan masyarakat Atoin Meto,
kegiatan penggembalaan dan semua aktivitas lain yang berhubungan dengan penggunaan dan
pemanfaatan tanah ulayat harus dilakukan dengan izin dari Tobe. Hampir sebagian besar areal
padang penggembalaan di pulau Timor merupakan tanah milik suku. Di daerah Atoin Meto,
termasuk di kampung Loel, otoritas penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan jenis kepemilikan
seperti ini, merupakan kewenangan Tobe.
Oleh karena tugas dan peranan ini, sebelum menggembalakan ternak masyarakat suku harus
meminta izin kepada Tobe. Menurut bapak Hendrikus Taumnais, proses permintaan dan pemberian
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izin dapat dilakukan dengan membawa sirih pinang (Puah Manus), minuman keras tradisional
(Tua Meto) dan sekeping uang perak atau selembar uang kertas (nilai tidak menjadi ukuran). Pihak
yang akan meminta izin menyerahkan barang bawaan tersebut, kemudian mengutarakan niatnya.
Izin diberikan oleh Tobe baik dalam pembicaraan lisan maupun dalam tindakan simbolis dengan
menerima dan memakan/minum sirih pinang dan minuman keras lokal yang dibawa si penerima.
Selanjutnya Tobe akan menunjukkan lokasi penggembalaan di dalam tanah milik sukunya sesuai
permintaan dan kebutuhan si peminta izin.
(c) Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
Pembahasan pada bagian ini terurai kepada beberapa kegiatan penarikan manfaat dari hasilhasil hutan dalam kawasan tanah milik suku. Hasil-hasil hutan ini terutama berupa kayu untuk
membuat rumah dan daun untuk pakan ternak serta dedauan untuk ramuan obat-obatan tradisional.
Pada zaman dahulu, sebagaimana diceritakan oleh bapak Hendrikus Taumnais, hutan
merupakan pemenuh semua kebutuhan manusia, baik sandang, pangan maupun papan. Manusia
tempo dulu, memetik hasil hutan dan berburu hewan liar di hutan untuk dimakan. Mereka juga
menggunakan kayu, dedauan, ranting-ranting pohon untuk membangun rumah. Selain itu, mereka
memetik kapas untuk membuat benang dan menenun kain untuk menutupi tubuh mereka.
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku bagi
kegiatan pengambilan hasil hutan adalah permohonan izin dan pelaksanaan ritual. Kegiatan pokok
pertama adalah permohonan izin. Pada zaman dahulu, pengambilan hasil hutan sebagaimana terurai
di atas, selalu dilakukan dengan izin dari Tobe dan didahului dengan semacam ritual tertentu.
Sebagai contoh, pengambilan kayu guna membuat rumah tinggal (Uem Bhubu atau rumah bulat
dalam bahasa setempat) dan Lopo atau tempat rehat dan lumbung, tidak dapat dilakukan secara
serta-merta. Seseorang anggota masyarakat suku yang ingin mengambil kayu harus meminta izin
kepada Tobe sebagai penanggung jawab tanah milik suku, termasuk penanggung jawab hutan di
mana kayu itu akan diambil.
Sebagaimana proses permohonan untuk menggunakan padang rumput bagi kegiatan
penggembalaan, proses izin ini dilakukan dengan membawa sirih pinang atau Manus Puah,
sejumlah uang, biasanya uang perak atau selembar uang kertas (berapapun jumlahnya) dan sebotol
minuman keras tradisional atau Tua Meto kepada Tobe.
Sambil menyerahkan pemberian ini, sang pemohon menyampaikan maksudnya untuk
mengambil hasil hutan berupa beberapa batang pohon guna mendirikan rumah. Proses dilanjutkan
dengan penerimaan oleh Tobe yang disimbolkan dengan tindakan memamah sirih pinang
pemberian tersebut. Pada kesempatan itu pula disepakati jumlah, jenis dan ukuran dari kayu yang
akan diambil. Tidak semua pohon boleh ditebang, terutama pepohonan yang dikeramatkan, yang
berada di kawasan tempat-tempat kultus suku (misalnya Fatukanaf-Oekanaf) atau yang berada di
sekitar mata air yang dikeramatkan (Oeleu). Proses ini tetap dilakukan dalam pengawasan Tobe.
Kegiatan pokok kedua adalah pelaksanaan ritual. Setelah proses permintaan ini, disepakati
waktu untuk melakukan penebangan, dan persiapan untuk melakukan ritual penurunan tanda
larangan atau Banu. Banu atau tanda larangan dapat berupa tanduk hewan yang digantung pada
sebuah pohon untuk menandakan larangan penebangan pepohonan di kawasan hutan tersebut.
Beberapa bahan untuk keperluan ritual disiapkan oleh para penebang yang membutuhkan kayu.
Penaikan dan penurunan Banu dilakukan dalam suatu ritual tertentu yang dipimpin oleh
seorang Tobe dengan sepengetahuan para tetua dan juga ketua suku atau Amaf, sebagai ‘pemilik’
kawasan hutan tersebut. Dalam ritual ini, dikurban seekor ayam jantan merah di atas sebuah batu
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pipih yang dipilih di dalam kawasan hutan tersebut. Tobe yang memimpin ritual akan mengucapkan
doa ritual tertentu. Setelah itu, pohon yang dibutuhkan baru boleh ditebang.
b) Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Milik
Suku
Konsentrasi pemaparan pada bagian ini terarah kepada interpretasi atas hadirnya ungkapan
Nah Ane, Seklah Nek Ane sebagai sebuah konstruksi sosial budaya baru, terlepas dari konteks
asalnya. Sebagai sebuah konstruksi sosial budaya baru, dalam aktivitas pertanian, ungkapan ini
hadir secara tersirat dalam pelaksanaan peran dan fungsi Tobe, dalam ketentuan penyiapan lahan,
ketentuan pemagaran kebun dan dalam pelaksanaan beberapa ritual.
Dalam aktivitas peternakan khususnya kegiatan penggembalaan ternak di padang
penggembalaan, ungkapan ini hadir secara tersirat dalam teknik pergiliran merumput dan
permintaan izin serta dalam pemberiaan penghargaan kepada Tobe. Sedangkan dalam kegiatan
pemanfaatan hasil hutan, ungkapan ini hadir secara tersirat dalam tindakan permohonan izin, tata
cara pemanfaatan hasil hutan dan dalam pelaksanaan ritual.
(a) Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam Kegiatan Pertanian
- Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam pelaksanaan peran dan fungsi Tobe
Sebagaimana pemaparan pada bagian terdahulu, Tobe didatangi untuk dimintai izin oleh
para petani anggota sukunya sebelum aktivitas pertanian dimulai. Dalam proses penentuan dan
pembersihan lahan, Tobe berperan untuk menentukan lahan mana yang akan digarap dan batasbatas lahan tersebut. Ia pula yang menentukan pepohonan mana yang boleh ditebang, mana yang
hanya boleh dipangkas dan mana saja pohon yang tidak boleh karena dikeramatkan sebagai tempat
tinggal roh-roh atau Nitu.
Dengan pelaksanaan tugas ini, ia berperan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan
alam dan isinya di dalam lingkup sukunya. Akan tetapi, pemberian izin kepada para petani untuk
menggunakan sebagian lahan milik suku untuk aktivitas pertanian dapat berdampak kepada
rusaknya keutuhan alam dan isinya. Aktivitas pertanian dapat merusak rerumputan, menebangkan
pepohonan dan mengganggu habitat hidup binatang liar. Aktivitas pertanian juga menggangu
tatanan hidup dalam dunia spiritual yang dihuni oleh roh-roh penguasa bukit, bebatuan dan
pepohonan besar yang disebut Nitu.
Aktivitas pertanian yang mengganggu hubungan dunia nyata dan dunia spiritual ini dalam
ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dapat dipahami dengan tindakan Nah Ane atau ‘makan padi’.
Untuk menciptakan kembali tatanan hubungan yang telah terganggu antara manusia/petani dengan
alam sekitarnya maka kehadiran dan fungsi Tobe di dalam suku menjadi sangat penting. Kehadiran
Tobe dan pelaksanaan fungsinya merupakan kehadiran Seklah Nek Ane yang menjadi pergantian
setimpal atas Nah Ane. Ia menjadi pendamai yang menjembatani hubungan manusia/petani dengan
dunia sekitar mereka. Peranan ini diwujudkan dengan pelaksanaan ritual-ritual yang langsung
dipimpin oleh Tobe tersebut. Rumusan doa dan juga darah hewan-hewan kurban yang diteteskan di
altar menjadi simbol perdamaian dan simbol perbaikan hubungan manusia dengan alam sekitarnya
atas kerusakan yang terjadi karena aktivitas pertanian.
Sebagai contoh, dalam rumusan doa pada ritual Tsifo Nopo atau ritual pendinginan kebun
(ritual Tsifo Nopo, lih. Djese, 2015: 292) Tobe mengucapkan doa yang antara lain berisi undangan
kepada para roh atau Nitu untuk berdiam bersama Uis Pah di dalam altar batu yang telah didirikan
di tengah-tengah kebun. Undangan ini bertujuan untuk menghadirkan lagi dan selanjutnya
melibatkan lagi peran para roh dalam kegiatan pertanian.
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Para roh atau Nitu yang sebelum kegiatan pertanian, telah berdiam di bebatuan atau
pepohonan dalam areal pertanian dan oleh karena aktivitas pertanian telah meninggalkan atau
merasa terusik, diundang kembali ke dalam areal pertanian untuk mendiami lagi bebatuan besar
atau pepohonan besar di dalam kebun. Sebagaimana mereka telah menjaga lingkungannya sebelum
aktivitas pertanian dimulai, mereka juga diminta untuk menjaga kebun yang sedang digarap agar
dapat berhasil baik dan berlimpah.
Selain pelaksanaan ritual, pada akhir kegiatan pertanian, kepada Tobe juga diberikan semacam
‘penghargaan khusus.’ Tujuan dari pemberian ini adalah untuk membalas budi dan jasa Tobe yang
telah memberikan izin penggunaan tanah milik suku bagi aktivitas pertanian. Pemberian ini juga
ingin menunjukan rasa terima kasih kepada Tobe yang telah memimpin dan mengucapkan aneka
doa dalam ritual-ritual sehingga menurunkan restu dan berkat dari Uis Neno dan menjauhkan
murka Uis Pah.
Biasanya pemberian ini berupa jagung dan padi yang baru dipanen yang diberikan pada
suatu kesempatan khusus. Pemberian ini dinamakan Pah Sufan. Menurut bapak Hendrikus
Taumnais, jumlah padi dan jagung yang diberikan tergantung pada kesadaran dan kesediaan
masing-masing petani. Biasanya semakin besar lahan yang digarap, semakin banyak pula Pah
Sufan yang diberikan. Dengan itu, dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, aktivitas Nah Ane
yang terjadi selama kegiatan pertanian (mulai dari proses permintaan izin kepada Tobe hingga
kegiatan penggarapan lahan), diganti secara setimpal dengan Sek Nek Ane melalui Pah Sufan atau
pemberian ‘penghargaan’ kepada Tobe.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam ketentuan penyiapan lahan pertanian
Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa, tidak semua pohon yang tumbuh di dalam areal
Lele Fe’u atau lahan pertanian, akan ditebang. Ada beberapa yang ditebang, tetapi ada juga yang
hanya dipangkas dan yang lain dibiarkan tetap hidup. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai usaha
untuk mempertahankan lahan agar tetap menjadi hutan sekunder atau Bane sesegera mungkin,
setelah musim tanam usai.
Dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, ketentuan ini merupakan tindakan Seklah Nek
Ane yaitu suatu tindakan untuk membayar kembali secara setimpal, kerusakan terhadap Bane
terutama terhadap pepohonan dan ekosistem di dalamnya. Proses pembersihan lahan yang meliputi
penebasan, penebangan dan pembakaran atau pemusnahan kehidupan di dalam Bane dibayar
setimpal dengan ada ketentuan untuk hanya memangkas dan tidak menebang pepohonan besar.
Proses penyiapan lahan merupakan tindakan Nah Ane, sedangkan pembiaran dan pemeliharaan
beberapa pohon untuk tetap hidup merupakan tindakan Seklah Nek Ane. Dengan tindakan
pembiaran dan pemeliharaan tersebut, kemusnahan akibat Nah Ane yang terjadi ketika proses
pembersihan diganti secara setimpal dalam Seklah Nek Ane.
-

Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam ketentuan pembuatan pagar
Setelah proses pembersihan, dan pembakaran lahan selesai dilakukan, para petani harus
membuat pagar untuk melindungi kebun atau Lele Fe’u dari gangguan hewan/ternak piaraan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, masyarakat Atoin Meto di kampung Loel akan
mengikat atau melepas ternaknya (terutama sapi) pada daerah padang di sekitar Bane (termasuk
di sekitar Lele Fe’u) ketika musim tanam tiba. Pembuatan pagar mengelilingi kebun dilakukan
dengan tujuan untuk menghindarkan kebun dari perusakan yang dilakukan ternak dan binatang
liar lainnya.
-

42

(Selsus Terselly Djese) Karekter Ekologis Masyarakat Atoin Meto Kampung Loel dalam Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane

Dari perpektif ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, pembuatan pagar mengelilingi kebun
ini merupakan tindakan Nah Ane. Oleh sebab dengan tindakan ini para petani memberikan
keleluasaan, kenyamanan dan keamanan kepada tanaman di dalam Lele Fe’u untuk bertumbuh
tanpa mencemaskan akan kehadiran ternak yang dapat merusak. Tanaman dilindungi untuk dapat
mengambil unsur hara pada tanah, mengumpulkan air dan udara untuk melakukan aktivitas
kimiawi dalam proses pertumbuhannya.
Dalam kaitan dengan ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, tindakan Nah Ane muncul secara
simbolis ketika dalam perlindungan pagar, para petani memberi keamanan dan kenyamanan kepada
tumbuhan untuk mengambil unsur-unsur hara pada tanah dan menggunakan air serta udara untuk
bertumbuh. Sebagai pergantian setimpalnya, para petani yang telah membuat pagar mendapatkan
Seklah Nek Ane yang berupa hasil panen yang baik dan berlimpah.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam pelaksanaan ritual
Salah satu elemen pokok pada awal kegiatan pertanian masyarakat Atoin Meto di kampung
Loel adalah pelaksanaan ritual selama kegiatan pertanian. Di kampung Loel, kurang lebih ada
sembilan ritual besar yang melibatkan banyak orang dan beberapa ritual sederhana. Dalam tahapan
pembersihan lahan ada ritual ritual Tafek Nono Hau Ana atau ritual untuk membuka lahan baru,
ritual Tnakom Tott/Tot Lele atau ritual untuk membakar lahan dan ritual Tsifo Nopo atau ritual
untuk mendinginkan lahan.
Bagi masyarakat Atoin Meto termasuk yang menetap di kampung Loel, aktivitas pertanian
bukan hanya aktivitas di dalam dunia nyata semata, tetapi juga aktivitas bersama para pengguni
dunia supranatural. Selain meyakini ajaran agama Kristen Katolik, masyarakat Atoin Meto di
kampung Loel juga meyakini bahwa dunia spiritual ini dihuni oleh Uis Neno atau Penguasa Langit
yang mendatangkan berkat hujan dan kesuburan, Uis Pah yang dapat mendatangkan murka serta
Bei-Nai atau para leluhur sebagai penghubung manusia dengan Uis Neno (Neonbasu, 2015: 75).
Sesuai dengan perannya, kehadiran sosok penghuni dunia supranatural adalah kehadiran
yang merestui, dan atau yang membawa amarah dan murka. Keberhasilan kegiatan pertanian
tidak hanya bergantung pada kerja keras para petani, melainkan juga bergantung pada adanya
restu, dan ketiadaan amarah serta murka sosok-sosok supranatural ini. Amarah dan murka ini
lazimnya mengambil rupa kekeringan/curah hujan yang minim, wabah penyakit, serangan hama
dan gangguan ternak dan binatang liar lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberhasilan, atau
menjauhkan amarah dan murka dilaksanakan aneka ritual selama siklus pertanian berlangsung.
Dalam pelaksanaan ritual, kontak ini berwujud secara simbolis dalam kehadiran pemimpin
ritual, tindakan, bahan ritual dan rumusan bahasa ritual. Di dalam semua elemen ini, dapat
ditemukan makna ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Dalam materi ritual misalnya, ungkapan itu
membawa pengaruh dalam jumlah dan ukuran hewan kurban. Dalam ritual ritual Tafek Nono Hau
Ana ketika lahan dibuka untuk digarap, semakin luas kebun atau Lele Fe’u, semakin banyak pohon
dan semak belukar yang perlu dibersihkan, semakin banyak pula hewan yang dikurbankan. Hal ini
terjadi karena ukuran kebun yang luas membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membersihkan
kebun itu. Tenaga kerja yang banyak ini akan dijamu oleh pemilik kebun dengan daging hewan
kurban. Hewan yang dibutuhkan haruslah hewan dalam jumlah yang banyak atau hewan yang
berukuran besar sehingga daging hewan kurban tersebut dapat dikonsumsi oleh seluruh pekerja.
Dengan itu, dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, jumlah Seklah Nek Ane atau
hewan yang dikurbankan haruslah setimpal dengan Nah Ane atau ukuran dan besarnya intensitas
kerusakan alam akibat pembukaan lahan pertanian baru. Demikian halnya dengan rumusan doa
ritual. Pada ritual Tsifo Nopo, seorang Tobe atau pemimpin ritual mengucapkan doa yang berisi
-
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undangan kepada para roh atau Pah Nitu atau Pah Tuaf untuk hadir dan berdiam bersama Uis
Pah di dalam altar batu atau Toko atau Ainuan yang terletak di tengah-tengah kebun. Para roh
atau Pah Nitu ini, diyakini berdiam di bebatuan atau pohon-pohon dalam areal pertanian sebelum
kegiatan pertanian. Akan tetapi, oleh karena aktivitas pertanian mereka diyakini merasa terusik
dan telah meninggalkan lahan pertanian. Oleh karena keyakinan bahwa mereka dapat menjaga
dan melindungi tempat di mana mereka berdiam, maka mereka diundang kembali ke dalam areal
pertanian untuk mendiami lagi bebatuan besar atau pepohonan besar di dalam kebun. Melalui
pelaksanaan ritual ini, mereka diharapkan dapat menjaga kebun yang sedang digarap agar dapat
berhasil dengan panenan yang berlimpah.
Pengucapan rumusan doa ritual dengan tujuan ini merupakan tindakan Seklah Nek Ane.
Tindakan ini merupakan pergantian sama banyak terhadap tindakan Nah Ane selama kegiatan
membuka lahan pertanian yang mengganggu dan menghalau para roh penghuni pepohonan dan
bebatuan besar dari tempat kediamannya.
Oleh semua penjabaran ini, secara umum, kegiatan yang dilakukan selama peralihan fungsi
lahan ini, merupakan tindakan Nah Ane (makan padi). Oleh berbagai aktivitas dalam membuka
kebun baru itu, hubungan manusia dan lingkungannya (fisik dan spiritual) menjadi terganggu atau
diistilahkan dengan Nah Ane dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Sedangkan pelaksanaan
ritual yang merupakan tindakan Seklah Nek Ane adalah pergantian setimpal atas berbagai tindakan
saat pembukaan lahan baru yang mengembalikan semua tatanan pada keadaan semua dengan
aneka simbol.
(b) Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane Dalam Kegiatan Peternakan
- Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam teknik pergiliran merumput
Teknik pergiliran merumput dilakukan oleh masyarakat Atoin Meto di kampung Loel
dengan kebiasaan Poa. Saat merumput, para peternak menggembalakan ternak mereka untuk
mengkonsumsi rumput dalam jumlah tertentu. Tindakan ini merupakan tindakan Nah Ane.
Ketika mereka memindahkan ternak ke tempat baru, mereka memberikan ruang dan waktu bagi
rerumputan yang telah dikonsumsi itu bertumbuh lagi.
Pemberian ruang dan waktu ini merupakan tindakan untuk menggantikan kembali secara
setimpal rumput yang telah dimakan ternak dengan memberikan kesempatan bagi rumput untuk
bertunas lagi. Sejumlah rumput yang telah dimakan, ‘diganti kembali’ oleh para peternak dengan
memberikan ruang dan waktu bagi rumput untuk bertumbuh lagi. Pergantian kembali ini menjadi
setimpal oleh sebab, lamanya waktu bagi rumput untuk bertumbuh sangat bergantung pada luasan
lahan padang yang telah digunakan sebagai padang penggembalaan. Tindakan ini, adalah tindakan
Seklah Nek Ane dalam ungkapan Nah Ane Seklah Nek Ane.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam permintaan izin dan pemberiaan penghargaan
kepada Tobe
Selain teknik pemberian ruang dan waktu bagi pertumbuhan rumput sebagaimana tertera
di atas, ada pula kebiasaan lain dalam kerangka ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Kebiasaan
tersebut adalah permohonan izin menggunakan padang penggembalaan dan pemberian penghargaan
sejumlah ternak atau uang sebagai simbol balas budi kepada Tobe sebagai pengatur dan pengelola
tanah milik suku.
Kebiasaan ini berkenaan dengan tugas dan peranan Tobe sebagai penanggung jawab,
pengatur dan pengelola tanah milik suku termasuk pada penggembalaan. Berkenaan dengan
hal ini, para pertenak perlu merminta izin untuk menggunakan tanah milik suku untuk kegiatan
-
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penggembalaan. Dalam proses permohonan izin ini ada sejumlah elemen yang dilakukan dalam
kerangka ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Elemen penting tersebut adalah pribadi pemohon
dan Tobe, bahan/materi kegiatan serta rumusan bahasa permohonan.
Salah satunya adalah materi kegiatan permohonan. Materi ini terdiri dari sirih pinang atau
Puah Manus, minuman keras tradisional atau Tua Meto dan sekeping uang perak atau selembar
uang kertas. Pemberian sejumlah bahan ini menjadi tindakan Seklah Nek Ane sebagai simbol
pengembalian setimpal atas Nah Ane yang ada di dalam tindakan penggunaan tanah milik suku
sebagai padang penggembalaan.
Ada pula kebiasaan lain untuk memberikan sebagian/sejumlah tertentu hasil penggunaan
tanah milik suku sebagai lahan penggembalaan. Pemberian ini menjadi sebagai semacam balas
budi atas izin penggunaan tanah milik suku yang telah diberikan oleh Tobe. Kepada Tobe dapat
diberikan sejumlah padi, jagung, sejumlah uang dan boleh jadi dalam kasus tertentu, seekor ternak.
Semua pemberian ini disebut Pah Sufan.
Tindakan pemberian ini merupakan tindakan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Dengan melakukan
pemberian sejumlah hasil panen dan atau hasil kegiatan penggembalaan ternak, masyarakat
Atoin Meto di kampung Loel telah melakukan tindakan simbolis untuk mengganti kembali secara
setimpal izin dan kesempatan penggunaan dan pemanfaatan tanah milik suku. Oleh sebab itu,
tindakan ini dalam kerangka ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane adalah simbolisasi tindakan
Seklah Nek Ane yang dialamatkan kepada seorang Tobe. Sedangkan tindakan Nah Ane tergambar
dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah milik suku untuk penggembalaan ternak.
(c) Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam pemanfaatan hasil hutan
- Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam permohonan izin
Pada aktivitas penarikan manfaat hasil hutan seperti diuraikan di atas, terdapat sejumlah
aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane menuntun
masyarakat yang akan menggunakan kayu pepohonan di dalam hutan milik suku, agar tidak
menebang secara sembarangan. Harus ada persetujuan atau izin terlebih dahulu dan ada pengawasan
dari seorang Tobe.
Proses permintaan-pemberian izin merupakan tindakan Seklah Nek Ane untuk menggantikan
atau membayar kembali tindakan dan hasil penebangan, perusakan dan pengambilan pohon di
daerah hutan milik suku. Sementara tindakan penebangan dan pengambilan pohon itu dalam
ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane, dipahami sebagai tindakan Nek Ane.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam penarikan hasil hutan
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, proses penarikan hasil hutan untuk
berbagai kepentingan, entah untuk keperluan sandang, pangan dan papan diikat dengan ketentuanketentuan tertentu. Salah satu ketentuan adalah larangan untuk tidak menebang secara sembarangan.
Ada areal dalam hutan yang memang dikeramatkan, dijadikan hutan pemali yang tidak boleh
diganggu. Hutan keramat/pemali ini biasanya terletak di sekitar mata air atau merupakan areal
kultus pelaksanaan ritual misalnya Fatukanaf-Oekanaf.
Ketentuan pelarangan dan kepatuhanan atasnya ini merupakan tindakan Seklah Nek
Ane dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane. Ia menjadi pergantian setimpal atas tindakan
penebangan pepohonan atau penarikan manfaat hasil hutan lainnya di dalam areal hutan. Tindakan
ini menjadi simbol pergantian setimpal terhadap Nah Ane atau terhadap kerusakan tatanan alam
hutan akibat penarikan hasil hutan.
-
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Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam pelaksanaan ritual
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam pelaksanaan ritual dapat ditemukan dalam
elemen ritual yang terdiri dari pemimpin ritual, materi/bahan ritual, tindakan dan rumusan bahasa
doa ritual. Dalam pelaksanaan ritual, darah hewan kurban sebagai materi ritual, menjadi simbol
perdamaian untuk menjalin kembali hubungan antara manusia/penebang kayu dengan alam
yang telah terganggu oleh karenanya adanya pebangan pohon. Darah ayam jantan merah sebagai
hewan kurban menjadi simbol pengganti setimpal atau Seklah Nek Ane untuk membayar kembali
kerusakan dan gangguan alam akibat penebangan pohon atau Nah Ane.
-

(d) Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dan Karakter Ekologis
Pembahasan dalam bagian ini, terarah kepada interpretasi atas hadirnya ungkapan Nah Ane,
Seklah Nek Ane dalam aktivitas pertanian, peternakan dan pemanfaatan hasil hutan. Interpretasi ini
bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara pengetahuan (knowscape), keyakinan (mindscape)
dan aktivitas (technoscape) masyarakat Atoin Meto di kampung Loel yang mempengaruhi hadirnya
pemaknaan baru atas ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane sebagai sebuah konstruksi sosial budaya
baru. Pemahaman dan keyakinan ini tidak lain merupakan karakter ekologis masyarakat Atoin
Meto di kampung Loel.
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku dalam kerangka ungkapan Nah Ane, Seklah
Nek Ane menghendaki adanya asas tanggung jawab. Penekanan pada ungkapan Nah Ane, Seklah
Nek Ane terletak pada aspek tanggung jawab, oleh sebab tindakan Seklah Nek Ane sebenarnya
merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan Nah Ane.
Asas ini memberi ruang yang terbuka bagi setiap orang untuk memodifikasi, menjadikan,
mengunakan dan mengolah tanah milik suku dengan penuh tanggung jawab. Manusia dapat
menggunakan tanah milik suku untuk kegiatan pertanian, penggembalaan ternak dan memanfaatkan
hasil-hasil hutan tetapi dengan tanggung jawab.
Asas tanggung jawab ini ingin menegaskan bahwa lingkungan tidak dapat bertahan sebagai
lingkungan alami karena ada aktivitas modifikasi oleh manusia dengan kulturnya masing-masing.
Modifikasi lingkungan merupakan keniscayaan, oleh sebab, dengan memodifikasi alam manusia
memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Pada titik ini, asas tanggung jawab menjadi pembatas
modifikasi lingkungan, bahwa tujuan tidak selalu dapat menghalalkan segala cara. Pemenuhan
kebutuhan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan dengan penuh tanggung
jawab.
Asas tanggung jawab ini misalnya nampak dalam tindakan penebangan pohon atau Tfaek
Nono Hau Ana yang selektif pada saat pembukaan kebun baru. Dengan itu, tanggung jawab untuk
menjaga kelangsungan hutan sekunder ditunaikan. Tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan
ekosistem padang rumput juga nampak dengan adanya tindakan pergiliran penggembalaan ternak
dalam padang penggembalaan. Asas yang sama juga terjadi dalam tindakan membalas budi Tobe
dengan pemberian Pah Sufan ketika waktu panen tiba. Tobe adalah seorang pengatur dan pengelola
tanah milik suku. Maka setiap pengguna atau penarik manfaat dalam tanah milik suku bertanggung
jawab untuk memberikan balasan simbolis kepada Tobe.
Selain tanggung jawab, asas lainnya adalah keharmonisan dengan alam dan dengan Sang
Pencipta. Pola relasi yang mengutamakan tatanan keharmonisan alam mengandung pertalian makna
dengan pola hubungan yang selaras, serasi, wajar, sesuai/cocok, teratur, sinkron dan sepadan.
Dalam aktivitas pertanian, peternakan dan pemanfaatan hasil hutan, pola relasi yang harmonis
dengan makna tersebut di atas, terjalin antara para para pihak yang terlibat dengan lingkungan di
sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun non fisik/spiritual.
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Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane menghendaki dan membentuk masyarakat Atoin
Meto di kampung Loel, untuk tetap/terus menjaga keharmonisan relasi antara manusia dengan
lingkungan alamnya dan dengan para sosok/wujud spiritual keyakinan suku. Cara menjaga dan
mempertahankan keharmonisan ini dilakukan dengan selalu memberikan pergantian yang setimpal
(Seklah Nek Ane) atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku (Nah Ane). Pemberian
pergantian ini dilakukan secara simbolis. Setiap simbol baik berupa benda atau tindakan termasuk
tindakan religius spiritual dalam aneka ritual, diyakini sebagai sebuah pergantian yang setimpal
atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
Dalam kesepadanan antara manusia dengan alam fisik, berlaku relasi subyek-subyek dalam
usaha pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku untuk aktivitas pertanian, peternakan dan
pengambilan hasil hutan. Dalam aktivitas pemanfaatan tanah milik suku, setiap fungsi yang ada,
baik manusia maupun lingkungan sekitarnya merupakan para subyek yang bergiat bersama.
Tidak ada relasi subyek obyek dalam kegiatan itu, yang menempatkan manusia sebagai subyek
dan alam sekitar sebagai obyek yang didayagunakan. Keduanya sama-sama ‘memberi diri’ untuk
melaksanakan fungsinya masing-masing selama kegiatan pertanian berlangsung.
Oleh sebab ini, ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane dalam aktivitas pembukaan lahan
pertanian, mengharuskan manusia untuk melakukan tindakan Seklah Nek Ane. Selalu ada Seklah
Nek Ane setelah Nah Ane. Selalu ada pilihan penebangan pohon, pergiliran penggembalaan ternak,
permintaan izin dan pemberian Pah Sufan bagi Tobe setelah ada pengelolaan dan pemanfaatan
tanah milik suku.
Pilihan penebangan pohon mengisyaratkan tidak adanya aksi sewenang-wenang dalam
pembersihan lahan untuk aktivitas pertanian. Pohon bukan obyek oleh sebab itu, tidak semua pohon
boleh ditebang, ada yang harus tetap dibiarkan hidup. Demikian halnya dengan permohonan izin.
Hal ini menegaskan bahwa alam bukan benda bebas yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan
saja. Tidak semua orang bebas untuk beraktivitas di dalam tanah milik suku tanpa sepengetahuan
Tobe sebagai pengatur dan pengelolanya. Ada ‘harga’ yang harus dibayar tuntas. Hanya mereka
yang telah mendapat izinlah yang berhak untuk itu. Pemberian izin telah menempatkan posisi
tanah milik suku yang berada dalam kesetaraan dengan manusia pengguna atau penarik manfaat
darinya.
Pemberian izin juga diikat dengan ketentuan dan disahkan dalam ritual-ritual tradisional.
Penyelenggaraan ritual-ritual bertujuan untuk menjalin kembali relasi setara atau sepadan antara
manusia dengan alam sekitar. Lewat darah hewan kurban dalam penyelenggaraan ritual hubungan
manusia dengan alam sekitarnya dijembatani secara simbolis. Rumusan doa ritual menyiratkan
permohonan utnuk menempatkan kembali alam dengan manusia dalam kedudukan yang serasi,
sejajar dan sepadan.
Kesepadan antara manusia dengan lingkungan fisik juga terbina antara manusia dengan
lingkungan spiritual yang dihuni oleh para wujud spiritual. Aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan
tanah milik suku tidak hanya merupakan aktivitas fisik semata, tetapi juga merupakan aktivitas
spiritual. Kedua aktivitas ini merupakan jaminan keberhasilan kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan yang dilakukan. Oleh sebab, sosok spiritual merupakan sosok perlu dihormati dan
ditakuti karena dapat memberikan berkat dan dapat pula memberikan kutukan.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane yang menuntut kesepadanan antara manusia dengan
sosok-sosok spiritual nampak terutama dalam pelaksanaan berbagai ritual selama pengelolaan
dan pemanfaatan tanah milik suku. Pelaksanaan ritual merupakan tindakan religius simbolis yang
menempatkan kembali manusia kepada kesepadannya dengan lingkungan spiritual. Oleh karena,
dalam berbagai kegiatan selama pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku, manusia telah
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menempatkan dirinya sebagai subyek yang memberdayakan alam, termasuk alam spiritual maka
perlu dilakukan ritual.
Ritual dengan berbagai benda dan tindakan simbolis berfungsi untuk menempatkan lagi
manusia dan alam spiritual dalam jalinan yang setara atau yang harmonis. Keduanya: manusia
dan rupa spiritual, sama-sama bergiat selama pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manusia menggarap dan mendayagunakan
lahan, rupa spiritual menjaga dan memberi berkat kesuburan, kesehatan dan menjauhkan bencana.
Jalinan kerja sama antara keduanya menjamin keberhasilan. Ritual mengikat hal itu dan ungkapan
Nah Ane, Seklah Nek Ane menampakkannya.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane juga membentuk jalinan relasi timbal balik dalam
pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku. Ketika masyarakat mengambil sesuatu dari
lingkungan, mereka harus memberikan kembali secara setimpal apa yang telah mereka ambil
tersebut. Pengembaliaan tersebut dilakukan secara tidak langsung dalam bentuk benda maupun
tindakan simbolis. Proses pengembalian ini terwujud dalam tindakan pemberian Pah Sufan kepada
Tobe, dalam pelaksanaan ritual-ritual, dalam pergiliran kegiatan penggembalaan dan sebagainya.
Keharusan seperti ini merupakan jaminan akan balasan yang akan diberikan oleh alam sekitar
kepada mereka. Hasil panenan yang berlimpah, jumlah ternak yang banyak dan sehat serta hasil
hutan yang banyak merupakan jaminan timbal balik atas pengelolaan dan pemanfaatan alam dengan
asas timbal balik. Sebaliknya, jika tidak ada pengembalian, murka dan amarah alam diyakini akan
datang mengganggu kehidupan.
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku dengan ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane
juga berhubungan secara langsung dengan kemampuan para penarik manfaat dan pengelolanya.
Ini adalah asas kemampuan fisik dari pengolah tanah milik suku. Asas ini menjadi faktor pembatas
penggunaan tanah milik suku, entah untuk aktivitas pertanian, peternakan, ataupun pemanfaatan
hasil hutan. Kemampuan fisik yang terbatas membatasi luasan lahan yang akan digunakan untuk
kegiatan pertanian, membatasi kemampuan menggunakan padang penggembalaan dan membatasi
pengambilan hasil hutan. Selain itu, kemampuan finansial terutama yang berkaitan dengan
kemampuan menyediakan materi ritual termasuk hewan kurban, kemampuan membalas budi
kepada Tobe atau Pah Sufan atas izin untuk mengelola tanah milik suku juga menjadi pembatas
aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku.
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku, entah untuk kegiatan pertanian, peternakan
dan pemanfaatan hasil hutan, menurut ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane berkiatan dengan
penghormatan dan pengakuan terhadap tugas dan fungsi dari struktur kepemimpinan tradisional.
Asas penghormatan dan pengakuan ini terutama tertuju kepada Tobe sebagai pihak yang bertugas
mengatur dan pengelola tanah milik sukunya.
Penghormatan dan pengakuan ini menyata dalam permintaan izin dan pemberian balas jasa
kepada Tobe serta permintaan untuk memimpin setiap ritual selama kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan tanah milik suku. Kehadiran dan keterlibatan Tobe merupakan penghargaan dan
penghormatan terhadap sisi kepemimpian dalam struktur adat tradisional dan otoritasnya dalam
suatu komunitas suku tertentu.
Ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane juga menempatkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah
milik suku sebagai tindakan penghormatan kepada wujud atau rupa spiritual; sang pencipta yang
tertinggi dan mengatasi segalanya atau Afinit Ma Aneset, para leluhur dan roh-roh yang berdiam
di alam sekitar. Dengan demikian, asas spiritual religius juga menjadi pegangan masyarakat
dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku. Bentuk penghormatan ini diwujudkan
dalam pelaksanaan ritual-ritual tradisional dengan aneka perkataan dan tindakan simbolis di
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dalamnya. Sekalipun tidak kelihatan rupanya, tetapi para wujud spiritual ini diyakini memiliki
pengaruh terdapat dunia kelihatan dan segala aktivitas di dalamnya termasuk aktivitas pengelolaan
dan pemanfaatan tanah milik suku. Keyakinan ini menjadi tali pengikat masyarakat untuk tidak
bertindak sewenang-wenang dalam usaha pengelolaan dan pemanfaatan alam karena akan
mendatangkan amarah dan murka wujud spiritual tersebut.
C. PENUTUP
Interpretasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam milik suku masyarakat
Atoin Meto di kampung Loel, seturut teori Toledo tentang K-C-P Complex, menegaskan bahwa
ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane terbentuk sebagai Etnoscape atau suatu konstruksi sosial
budaya. Ungkapan ini hadir dari interaksi antara Mindscape sebagai Kosmos, Knowscape sebagai
Corpus dan Technoscape sebagai Praxis.
Dalam kegiatan pertanian, ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane sebagai Etnoscape hadir oleh
interaksi antara keyakinan akan keterlibatan wujud-wujud spiritual dalam kegiatan pengelolaan
dan pemanfaatan tanah milik suku. Kegiatan pertanian, peternakan dan pemanfaatan hasil hutan
bukan hanya kegiatan manusia di dunia fisik semata. Kegiatan ini juga merupakan aktivitas dunia
spiritual. Keterlibatan ini diyakini sebagai keterlibatan yang merestui dan memberkati, serentak
dapat pula mengutuk dan mendatangkan marah bahaya. Keyakinan seperti ini menjadi latar
belakang mindscape masyakakat Atoin Meto di kampung Loel di balik hadirnya ungkapan Nah
Ane, Seklah Nek Ane dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku.
Aspek mindscape ini berinterkasi dengan pengetahuan masyarakat tentang keharmonisan
alam yang harus terus terpelihara. Pemeliharaan ini tidak bersifat tertutup melainkan terbuka
dengan beberapa ketentuan. Penggunaan alam untuk kegiatan pertanian harus dilakukan dengan
penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan pengguna. Keterlibatan Tobe sebagai
pengatur dan pengelola tanah milik suku juga tidak dikesampingkan. Hal-hal ini menjadi latar
belakang knowscape di balik terbentuknya lagi makna baru atas ungkapan Nah Ane, Seklah Nek
Ane. Aspek mindscape dan knowscape berinteraksi dengan aspek technoscape sebagai perwujudan
pengetahuan dan keyakinan yang nampak secara dominan dalam tindakan pergantian setimpal
secara simbolis. Bentuk simbolis ini nampak dalam pemberian Pah Sufan kepada Tobe dan
pergiliran penggembalaan ternak, pilihan penebangan pohon dan juga dalam pelaksanaan aneka
ritual tradisional.
Dalam ungkapan Nah Ane, Seklah Nek Ane yang dikonstruksi sesuai pemahaman, keyakian
dan praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik suku di kampung Loel ini, dapat
ditemukan karakter ekologis masyarakat Atoin Meto di kampung tersebut. Karakter itu adalah asas
tanggung jawab, asas keharmonisan dengan alam dan dengan Sang Pencipta, asa timbal balik, asas
kemampuan fisik, asas penghormatan dan pengakuan terhadap struktur kepemimpinan tradisional
dan asas penghormatan kepada wujud spiritual.
Untuk dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan di pulau
Timor Provinsi NTT dapat menggunakan pendasaran pada karakter ekologis masyarakat tradisional
dalam mengelola dan menanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Sumber daya alam bukannya
tidak boleh digunakan, karena dari pengolahan sumber daya alam, semua kebutuhan manusia
dipenuhi. Akan tetapi aspek tanggung jawab, keharmonisan, hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan, pengakuan dan penghormatan terhadap pemilik tanah dan tanggung jawab kepada
pencipta tetap harus menjadi prioritas pertama di samping aspek ekonomi. Dengan mengindahkan
karakter ekologis ini pula, keutuhan budaya tradisional dapat tetap terjaga dan terpelihara sampai
nanti.
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