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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Secara sederhana perkawinan adalah suatu hubungan secara lahir batin antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan.1 Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1, 1974 

menyebutkan bahwa ‘Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita seperti suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 

kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.2  

Dilanjutkan lagi pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa 

‘Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.3 Berdasarkan defenisi perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebuah perkawinan dalam kehidupan manusia tidak saja merupakan suatu hubungan 

lahir batin antara individu yang disebut laki-laki dan perempuan tetapi perkawinan itu 

dibingkai juga dalam hubungan dengan Tuhan dan tradisi atau hukum positif adat dalam 

suatu komunitas masyarakat. 

 Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya sehingga ketika kita berbicara 

tentang perkawinan yang dibingkai dalam hubungan dengan Tuhan dan tradisi atau hukum 

positif adat, sudah pasti masing-masing daerah memiliki perbedaan di dalam pelaksanaanya 

yang menjadi keunikan tersendiri. Misalnya tradisi perkawinan di Papua-Biak, mas kawin 

yang sampai saat ini masih dipakai adalah jenis-jenis piring porselin, jenis-jenis piring makan 

dan uang4, sedangkan di Timor salah satu syarat barang bawaan wajib yang harus disertakan 

                                                        
1R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1967), 471. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4Yosina O. Wosparik, Peranan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Biak-Numfor (Salatiga: Fakultas 

Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 1999), 19. 
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dalam prosesi peminangan adalah ‘pinang’. Hal ini menunjukan bahwa kebudayaan Papua 

dan Timor memiliki perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan perkawinan secara adat. 

Syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum adat berbeda-beda menurut daerah.5 

 Berbicara mengenai adat perkawinan di Timor, maka ada tiga prosesi penting yang 

harus dilalui oleh kedua mempelai yakni Peminangan atau dikenal dengan istilah ‘masuk 

minta’. Di dalam tahap ini keluarga mempelai laki-laki datang membawa barang-barang yang 

diletakan di atas dulang untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk 

penghormatan dan sekaligus meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menikahkan 

mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Lalu dilanjutkan dengan pemberkatan dan 

resepsi perkawinan. Setelah itu, tahap kedua yang dikenal dengan istilah Kaus Nono Ma 

Tsaeba’ Nono. Di sini nama dari mempelai perempuan diganti dengan nama baru dari marga 

suaminya.6 Mempelai perempuan akan di bawa ke rumah keluarga mempelai laki-laki pada 

prosesi ini.  Lalu prosesi terakhir yang harus dilalui adalah Tel Nobin atau ‘menutupi jejak’. 

Dalam tahap ini, mempelai laki-laki dan perempuan kembali ke rumah orang tua mempelai 

perempuan setelah ± 1 minggu perkawinan mereka. Tel Nobin adalah semacam acara 

mendinginkan jejak kaki setelah mereka mereka membawa mempelai perempuan keluar dari 

keluarga besarnya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua dan keluarga kedua belah pihak dapat 

mengunjungi anak mereka di rumah sang suami tanpa risiko kematian.7 

Di dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai prosesi dalam perkawinan 

Timor. Tetapi penulis akan melakukan pembatasan dan akan membahas secara mendalam 

salah satu prosesi yang harus dilalui yakni ritus ‘Kaus Nono Ma Tasaeba’ Nono’ atau 

‘penurunan marga’. Ritus ‘Kaus Nono merupakan salah satu dari rangkaian upacara adat 

dalam perkawinan Timor dan dikenal secara harafiah sebagai ritus ‘penurunan marga’.  

                                                        
5 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1981), 37. 
6 Dr. Eben Nuban Timo, Foni Bil Metan (Maumere: Ledalero, 2007), 97. 
7 Ibid. 
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Ritus Kaus Nono hanya diberlakukan untuk kaum perempuan saja. Setiap perempuan 

Timor yang akan menikah harus melakukan ritus ini. Marga asli yang diperoleh perempuan 

Timor berdasarkan garis keturunan sang ayah diturunkan dan menaikan marga laki-laki yang 

akan menjadi suaminya. Hal ini dilakukan melalui percakapan lisan dan diikuti oleh beberapa 

perbuatan simbolis seperti keluarga laki-laki memberi ‘sirih pinang’ sebagai tanda 

dimulainya percakapan antar juru bicara dari masing-masing keluarga. Setelah selesai 

dilakukan pembicaraan, mempelai perempuan akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dan 

sesampainya di sana mempelai perempuan akan dijemput oleh saudara perempuan mempelai 

laki-laki atau ibu mempelai laki-laki sebagai simbol penurunan marga. Setelah melewati 

tahap ini, barulah perempuan tersebut dinyatakan telah sah menjadi milik sang suami dan 

dianggap sebagai bagian dari keluarga besar suami.  

Berdasarkan adat di Timor Tengah Selatan, suku Amanatun dan Amanuban memiliki 

persepsi yang berbeda mengenai waktu ritus Kaus Nono itu dilakukan. Menurut tradisi 

Amanatun, Kaus Nono dilakukan serentak dengan peminangan, sedangkan menurut tradisi 

Amanuban ritus ini diadakan ketika mempelai perempuan tiba di rumah sang suami.8 

Penurunan marga perempuan Timor mengikuti marga laki-laki dalam ritus Kaus Nono 

menunjukan suatu tatanan masyarakat yang patriakhal. Pada masyarakat partiakhis, laki-laki 

diposisikan superior terhadap perempuan.9 Dan budaya inilah yang melekat dan 

mempengaruhi cara hidup serta pandangan hidup masyarakat Timor. Ritus Kaus Nono 

memang tidak secara utuh menghapuskan marga perempuan Timor dalam tingkat sosial 

masyarakat melainkan hanya menurunkan marga perempuan serta menaikan marga laki-laki. 

Dalam hal ini ada marga laki-laki yang didahulukan dalam nama perempuan. Dengan kata 

lain penurunan marga menunjuk pada pemberian identitas kepada perempuan agar bisa diakui 

                                                        
8 Ibid. 
9Muhadjir Darwin dan Tukiran (editor), Menggugat Budaya Patriarkhi (Yogyakarta: Pusat Penelitian 

Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2001), 4. 
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sebagai kelompok insider dalam keluarga suaminya, sehingga ketika si perempuan 

melahirkan anak, anak-anaknya sah mengikuti marga suami atau marga dari garis keturunan 

laki-laki. Prosesi-prosesi yang ada dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral dan perlu untuk 

dilakukan, jika tidak maka akan mendatangkan berbagai malapetaka bagi rumah tangga baru 

yang terbentuk. 

 

B. Pokok Permasalahan 

 Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa ritus Kaus Nono merupakan suatu hal yang 

dianggap penting dan perlu untuk dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan Timor walaupun 

tidak secara utuh menghapus marga atau identitas mempelai perempuan dalam tingkatan 

sosial-masyarakat. Tetapi, mengapa sebuah ‘nama marga’ dalam budaya Timor yang 

dipengaruhi oleh budaya patriakhal dianggap sangat penting, sehingga pemberian nama 

marga dalam ritus Kaus Nono itu harus dilakukan? 

 

C. Rumusan Masalah 

 1. Apa itu ritus Kaus Nono? 

 2. Apa makna penurunan marga dalam ritus Kaus Nono? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 1. Mendeskripsikan apa itu ritus ‘Kaus Nono. 

2. Mendeskripsikan makna penurunan marga dalam ritus Kaus Nono. 
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E. Batasan Masalah 

 Tulisan ini hanya dibatasi pada pemahaman masyarakat Timor tentang apa arti nam 

marga sehingga pemberian nama marga dalam ritus Kaus Nono dianggap penting oleh 

masyarakat Timor. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 - Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

arti marga dalam ritus Kaus Nono bagi masyarakat, khususnya masyarakat Timor agar dapat 

memahami dengan jelas budaya dan adat istiadat daerahnya sendiri. 

 - Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah mengenai pemberian 

nama marga  dalam ritus Kaus Nono bagi masyarakat khususnya masyarakat Timor. 

 

G. Metode Penelitian 

 - Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Gaya penelitian 

kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian 

kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.10 Ritus Kaus Nono 

merupakan suatu realitas yang terjadi dalam proses kehidupan masyarakat Timor sehingga 

diperlukan metode kualitatif untuk dapat mengkaji lebih dalam makna ritus tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                        
10http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF_Revisi-

ybs.pdf, diunduh pada hari Kamis 16 Februari 2012, pukul 18.25 WIB. 
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- Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah interview atau wawancara. 

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan atau 

tatap muka secara langsung dengan informan kunci yang dengan jelas mengetahui secara 

pasti ritus Kaun Nono Ma Tsaeba’ Nono dalam perkawinan masyarakat Timor. 

-Pemilihan Lokasi 

Sasaran lokasi penelitian adalah daerah Niki-Niki (Swapraja)- Kabupaten Timor Tengah 

Selatan – Nusa Tenggara Timur. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan 

 Latar belakang, Pokok permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Batasan 

masalah, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan. 

Bab II. Landasan Teori  

 Landasan Teori yang dipakai untuk mendukung penulisan ini adalah Teori Klen. 

Bab III. Hasil Penelitian 

Bab IV. Analisa 

Bab. V. Penutup 

 

 

 

 

 

 

 


