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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Ritus Kaus Nono terdapat di dalam proses perkawinan orang Timor. Sistem 

perkawinan biasanya diatur berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu 

kelompok kekerabatan. Kaus Nono dalam perkawinan, berbicara mengenai nama marga 

dalam salah satu kelompok kekerabatan yang ada, yakni klen. Oleh karena itu, dalam bab 

II ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai teori klen. 

 Perkawinan memiliki beragam tata cara di berbagai tempat dengan latar belakang 

budaya yang berbeda. Semuanya dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang ada di tiap-

tiap daerah. Pakar-pakar konsep struktur sosial seperti A.R. Radclife-Brown dari British 

Social Anthropologists atau Josselin de Jong dari aliran Leiden berpendapat bahwa orang 

harus mempelajari susunan-susunan hubungan antara individu-individu yang 

menimbulkan adanya bentuk dan sistem masyarakat.1 

Untuk mengetahui dengan jelas bentuk dan sistem perkawinan dalam suatu 

masyarakat tentu perlu dibahas mengenai hubungan antar individu yang terbentuk 

melalui kelompok kekerabatan yang ada. Beberapa istilah kelompok kekerabatan yang 

ada dalam masyarakat yakni: keluarga (istilah ini digunakan dengan arti terbatas kepada 

orang kerabat terdekat: kakak, adik, orang tua), lineage (kelompok kerabat unilateral 

(unilineal) yang mencakup warga kerabat yang masih dapat ditelusuri hubungannya saja), 

klen (kelompok kerabat tradisional, unilateral dan eksogam), gens (sama dengan klen. 

Ada saran untuk menggunakan gens bagi kelompok kerabat patrilinear, dan istilah klen 
                                                             

1 Dr.Hans J.Daeng, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  
89. 
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bagi kelompok kerabat matrilinear). 2 Selain itu, terdapat juga beberapa istilah lainnya 

dalam kelompok kekerabatan seperti: fratri (belahan-belahan yang unilateral dan 

eksogam dari suatu suku; tidak selalu tetapi dapat terdiri dari sejumlah klen), moiety atau 

paruh masyarakat (istilah ini mengacu kepada belahan suku yang eksogam yang tidak 

terbagi dalam keln), suku atau stam (kesatuan yang tertinggi yang mempersatukan 

kelompok-kelompok kerabat seperti lineage, klen, fratri).3 Semua kelompok kekerabatan 

ini memiliki peranan penting di dalam membentuk sistem masyarakat pada suatu daerah 

tertentu. Dan dalam bab ini, penulis akan membahas lebih mendalam mengenai klen. 

A. KLEN 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klen merupakan kesatuan genelogis 

yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukan adanya integrasi sosial; 

kelompok kekerabatan yang besar; kelompok kekerabatan yang berdasarkan asas 

unilineal.4 

F.A.W. van Wouden berpendapat bahwa, klen adalah kelompok kerabat 

tradisional, unilateral, dan eksogam. “Eksogam karena perkawinan dalam klen tidak 

dibenarkan. Unilateral karena garis keturunan diperhitungkan melalui garis patrilinear 

saja atau matrilinear saja. Tradisional karena klen ini juga meliputi warga kerabat yang 

tidak lagi dapat ditelusuri hubungannya”.5 

                                                             
2 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 

(Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), 5. 
 

3 Ibid. 
4 http://kamusbahasaindonesia.org/klan/mirip, diunduh pada hari Rabu 30 Mei 2012, pukul 15.07 

WIB 
5 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 5. 
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Fischer mengatakan bahwa suatu turunan adalah sekelompok orang yang merasa 

dirinya bersama-sama sebagai keturunan dari sepasang nenek moyang yang bersifat mite. 

Mereka masih menganggap diri mereka sebagai sekelompok dengan suatu nama 

persekutuan, nama turunan, dan berbicara dengan logat yang sama dan mempunyai suatu 

adat yang mengingatkan mereka kepada nenek moyang dari persekutuannya. Kelompok 

ini dikenal dengan istilah klen.6  

Marga disebut dengan istilah klen oleh Emile Durkheim. Durkheim berpendapat 

bahwa karakter marga terlihat pada saat individu-individu yang menjadi anggotanya 

merasa terikat oleh hubungan kekeluargaan, tapi ikatan ini sangat khas. Hubungan 

kekeluargaan ini bukan lahir karena memiliki hubungan darah yang jelas dan baku; 

mereka ini satu ikatan hanya karena memakai nama yang sama. Dalam karakter ini, 

dikatakan oleh Durkheim selanjutnya bahwa marga tidak berbeda dari gens dalam 

masyarakat Roma atau Yevos dalam masyarakat Yunani, karena hubungan kekeluargaan 

diantara para gentile lahir dari kenyataan bahwa seluruh anggota gens menyandang nama 

yang sama (nomen gentilicium).7 

Fischer, mengatakan juga bahwa klen itu berhubungan dengan nenek moyang 

atau leluhur yang bersifat mite. Dengan kata lain, bahwa klen itu pun mengandung unsur 

sakral. Pendapat ini, di dukung oleh apa yang dikatakan Emile Durheim bahwa setiap 

marga memiliki totem yang hanya khusus untuknya. Para leluhur pada saat yang sama 

dihadirkan kepada masyarakat dalam bentuk mitos sebagai bagian dari marga dan 

sekaligus berubah menjadi totem normal yaitu telah mengambil bentuk binatang atau 
                                                             

6 H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1952), 
80. 

7 Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 154, 
155. 
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tetumbuhan.  Bahkan menurut Durkheim, kadang kala sekelompok leluhur atau seorang 

leluhur juga dijadikan sebagai totem. Dalam kasus ini, totem tidak diberi nama dengan 

sesuatu yang riil, tapi dengan sesuatu yang murni yang bersifat mitis.8 

Dari penjelesan di atas, dapat terlihat bahwa suatu klen itu bersentuhan dengan 

hal-hal mistis yang berhubungan dengan para nenek moyang dan leluhur mereka, 

sehingga anggota-anggota klen berusaha untuk tetap mempertahankan eksistensi nama 

marganya. Dan hal ini dinyatakan melalui tindakan-tindakan nyata manusia. Tindakan-

tindakan manusia ini bisa terlihat  (dalam hal ini totem) seperti yang dikatakan Durkheim, 

manusia tidak hanya meletakan lambang-lambang mereka kepada benda-benda yang 

dimilikinya, tapi juga memperlakukannya sebagai pakaian; mereka menatokan gambar 

tadi di tubuh mereka dan menjadi bagian dari dirinya. Durkheim melanjutkan lagi bahwa 

pada dasarnya setiap anggota marga berusaha memperlihatkan totemnya masing-masing.9 

  C.S. Song berpendapat bahwa sebuah nama menunjukan totalitas si penyadang 

nama, dan di pihak lain menunjukan kuasa si pemberi nama atau totalitas si pemilik nama 

itu.10 Klen yang berhubungan dengan keberadaan suatu nama marga menunjukan 

pentingnya identitas dalam keberadaan suatu klen. Kesamaan identitas antar anggota klen 

menunjukan totalitas anggota klen sebagai suatu kesatuan yang memiliki hak dan 

kekuasaan untuk menjalankan aturan-aturan klen yang berlaku.  

 Sampai saat ini, belum ada yang dapat memastikan dengan jelas tentang asal-usul 

klen. Fischer berpendapat bahwa ada orang menyangka bahwa matriachat harus dianggap 

                                                             
8 Ibid, 159. 
9Ibid, 173. 
10 C.S. Song, Sebutkanlah Nama-Nama Kami, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1989), 6. 
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sebagai bentuk perkerabatan yang paling tua.11 Hal ini didasarkan pada kehidupan masa 

lalu manusia yang belum mengenal perkawinan. Para ahli antropologi tua dari 

pertengahan abad ke-19 seperti J. Lubbock, J.J Bachofen, J.F. McLennan, dan 

G.A.Wilken berpendapat bahwa manusia pada mulanya hidup serupa, sekawan, dan 

berkelompok. Laki-laki dan perempuan bersetubuh melahirkan keturunannya tanpa 

ikatan. Kelompok keluarga batih pada waktu itu belum ada. 12 Laki-laki dan perempuan 

bebas membangun suatu hubungan. Pada masa itu, tiap-tiap orang tahu siapa ibunya, 

tetapi tidak ada yang tahu siapa bapanya. Oleh karena itu timbul suatu masyarakat yang 

matriakhal. Bentuk perkerabatan patriakhal  mungkin barulah kemudian terjadi, 

sedangkan famili yang bilateral sesudah itu pula baru memperoleh arti.13 

 Akhirnya, ada lagi yang mengira bahwa klen-klen patrilinear dan matrilinear itu 

berasal dari bentuk perkawinan patrilokal dan matrilokal. Di tempat-tempat yang 

mempunyai kebiasaan bahwa wanita itu tinggal di rumah atau di desa suami 

(patrilokalitet), persekutuan itu seolah-olah dengan sendirinya akan mendapat suatu 

watak patrilineal, sedangkan dalam hal matrilokalitet terjadi persekutuan yang bercorak 

keibuan.14 

Didalam klen itu sendiri, terdapat istilah klen kecil dan klen besar. 

a. Klen kecil merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan 

keluarga yang luas yang merasakan dirinya berasal seorang nenek moyang, dan 

yang satu dengan yang lain terikat melalui garis-garis keturunan laki-lakinya saja, 

                                                             
11 H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, 85. 
12 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 75. 
13 Dr. H. TH. Fischer, Pengantar Antropolgi Kebudayaan Indonesia, 85. 
14 Ibid, 85-86 
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ialah garis patrilineal, atau melalui garis keturunan wanitanya saja, ialah 

matrilineal. Adat menetapkan bahwa seseorang menjadi warga klen ayah kalau 

adat itu berdasarkan prinsip patrilineal, atau sebaliknya apabila adat itu 

berdasarkan prinsip matrilineal. Semua orang juga hanya bisa menjadi warga satu 

klen, artinya klen kecil bersifat ekskusif.15 

Fungsi dari klen kecil ialah 16:  

1. Memelihara sekumpulan harta pusaka atau hak milik komunal atas harta 

produktif, tanah dengan segala hal yang ada pada tanah itu. 

2. Melakukan usaha produktif dalam lapangan mata pencaharian hidup sebagai 

kesatuan. 

3. Melakukan segala macam aktivitas gotong royong sebagai suatu kesatuan, 

mengatur perkawinan dengan memelihara adat exogami (kawin di luar batas 

suatu lingkungan tertantu. 

b. Klen besar merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua 

keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis 

keturunan sejenis, ialah keturunan warga-warga laki-laki maupun perempuan. 

Nenek moyang dari suatu klen besar itu sudah hidup berpuluh-puluh angkatan 

yang lalu, maka tidak dikenal lagi secara konkret, tetapi hanya sebagai seorang 

tokoh leluhur yang sering sudah dianggap keramat dan yang dilukiskan dengan 

suatu kompleks ciri-ciri laur biasa.17 

Fungsi klen besar ialah 18:  

                                                             
15 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, 114-115 
16 Ibid. 
17 Ibid, 116-117. 
18 Ibid. 
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1. Mengatur perkawinan, Menyelenggarakan kehidupan keagamaan dari seluruh 

kelompok sebagai kesatuan. 

2. Merupakan rangka bagi hubungan-hubungan antara kelas-kelas berlapis dalam 

masyarakat. 

3. Menjadi dasar organisasi politik. Para anggotanya tidak saling tahu-menahu 

dan bergaul satu dengan yang lain secara terus-menerus. Klen besar bukan 

suatu kelompok kekerabatan berkorporasi. 

Kelompok-kelompok kekerbatan unilineal biasanya berupa klen besar, fratri, atau 

paroh masyarakat. 19 Di tempat dijumpainya kelompok kekerabatan yang unilateral, akan 

terlihat bahwa mereka akan menguasai hidup di pelbagai lapangan. Dengan kata lain, ada 

territoir-klen -daerah tempat anggota-anggota suatu klen tertentu-, dan mereka 

merupakan pemilik tanah itu, melaksanakan hak-hak kekuasaan, dan jika ada pesta-pesta 

klen yang religius mereka menghimpun anggota-anggota klen itu dalam menghormati 

nenek moyang bersama.20 Mahjunir dalam bukunya menyebut dengan istilah ‘territorial 

ale-genealogische gemeenschap’ yang berdasar pada ikatan wilayah dan keturunan 

(genealogis). Dengan ini dimaksudkan sejumlah orang yang bersamaan susunan 

kebudayaan, diam dalam lingkungan wilayah yang sama, berbahasa yang sama, 

sedangkan anggota-anggotanya merasa (menganggap) dirinya sebagai turunan 

(genealogis) dari leluhur tertentu.21 Ikatan tempat tinggal bersama dan milik bersama 

(kolektif) atas tanah serta ikatan keluarga diantara sesama mereka, yang berjalan 

                                                             
19 Ibid, 126. 
20H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia,  86. 
21 Drs. Mahjunir, Mengenal Pokok-Pokok Antropologi dan Kebudayaan, (Jakarta: Bhratara, 1967), 

137. 
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sepanjang riwayat pergaulan hidup mereka merupakan pranata masyarakat yang 

penting.22 

Ikatan klen itu kuat atau lemahnya bergantung kepada situasi setempat. Ada 

kalanya fungsi klen hanya bersifat simbolis atau tradisionil belaka, adakalanya masih 

kuat fungsi ekonominya, misalnya dalam soal hak milik atas tanah, sawah, dll. Semua 

tanah dan sawah serta harta benda lainnya adalah hak milik klen sebagai suatu kesatuan. 

Anggota-anggota klen hanya mempunyai hak pakai. Tetapi dalam praktek, hak milik klen 

itu dibagi-bagikan kepada sejumlah keluarga yang merupakan warga dari klen 

bersangkutan.23 

 Klen itu adalah bagian turunan dan bagi kelanjutan hidupnya membutuhkan 

persentuhan dengan klen-klen lain. Oleh sebab itu, perhubungan perkerabatan, 

perhubungan perkawinan antara sesama klen juga sangat besar artinya bagi pengertian 

masyarakat semacam itu.24 Bertolak dari hal itu, dapat dipahami bahwa klen berbicara 

tentang suatu kelompok kekerabatan yang terjadi melalui perkawinan, oleh karena itu 

akan dibahas tentang perkawinan klen. 

B. CROSS COUSIN DAN PARALEL COUSIN 

 Saudara sepupu adalah anak-anak dari dua pria, dua wanita atau seorang pria dan 

seorang wanita yang merupakan saudara kandung. Yang pertama dan kedua masing-

masing disebut parallel cousin dan cross cousin. Seringkali perkawinan antara parallel 

                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid, 141. 
24 H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, 86-87. 
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cousin tidak dibenarkan sedangkan antara cross cousin diizinkan.25 Berkenaan dengan 

perkawinan antara saudara-saudara sepupu (cousins), pendapat sangat berbeda-beda. Ada 

bangsa yang langsung memperbolehkannya, bahkan ada pula yang menganjurkannya, 

sementara pada yang lain terlarang. 26 

Perkawinan antara anak-anak dua orang bersaudara laki-laki atau perempuan 

disebut parallel cousin, sedangkan perkawinan antara anak seorang saudara laki-laki dan 

anak saudara perempuannya disebut cross cousin. Dalam hal perkawinan cross cousin 

ada kalanya pilihan pihak pria terbatas kepada anak gadis saudara laki-laki ibunya. Ini 

disebut perkawinan cross cousin yang ekslusif. Jika ia boleh juga menikah dengan anak 

gadis saudara perempuan bapaknya, disebut perkawinan cross cousin biasa.27 

Skema di bawah, menerangkan perbedaan parallel cousin dengan cross cousin 28: 

Klen A          Klen B    Klen C 

 

♀       ♀       ♂       ♂         ♀        ♀        ♂       ♂                  ♀         ♀       ♂       ♂ 

1        2        3        4                       5         6         7        8                   9         10      11      12 

 

           

         ♀      ♂    ♀       ♂     ♀         ♂     ♀      ♂        ♀         ♂     ♀    ♂ 

         13    14   15     16                17        18    19     20        21        22    23     24 

Skema ini menggambarkan jenis saudara sepupu laki-laki dan perempuan berdasarkan 

tiga klen garis keturunan yang bersifat patrilinear. 3 dan 6, 4 dan 5, masing-masing 

                                                             
25 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 6. 
26 H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, 91. 
27 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 7. 
28 H.TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia,  94. 
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merupakan pasangan. 13 dan 14 merupakan parallel cousin dengan 15 dan 16. Mereka 

adalah anak-anak dari dua bersaudara (3 dan 4).29 Demikian juga hubungan antara 17, 18 

dengan 19, 20 serta hubungan antara 21, 22, dengan 23, 24 merupakan parallel cousin. 

Dalam skema ini bisa kita lihat lebih lanjut lagi. Anak-anak 13, 14, 15, dan 16 merupakan 

cross cousin dengan 17, 18, 19 dan 20. Demikian pula halnya dengan 21, 22, 23 dan 24.30  

Perkawinan antara anak-anak dua orang bersaudara laki-laki atau perempuan 

(parallel-cousins, cousin-sejajar) ternyata tidak diperbolehkan, sedangkan sebaliknya 

perkawinan antara anak seorang saudara laki-laki dengan anak saudara perempuan 

(cross-cousins, cousin-silang) diperbolehkan.31 Skema diatas menjelaskan bahwa 

perkawinan antara laki-laki 14 dan 16 dari klen A dengan perempuan 17 dan 19 dari klen 

B diperbolehkan. Demikian halnya dengan perkawinan antara laki-laki 18 dan 20 dari 

klen B dengan perempuan 21 dan 23 dari klen C. Klen bersifat unilateral. Hal ini 

mengandung arti bahwa klen-klen itu eksogam, karena senantiasa berasal dari klen yang 

lain dari klen bapa. Perkawinan antara dua orang dari klen yang sama terlarang sekali.32 

Hal inilah yang menyebabkan perkawinan parallel cousin yang masih berada dalam klen 

yang sama tidak diperbolehkan. 

 Perkawinan cross cousin bukan hanya merupakan bentuk perkawinan yang 

populer dalam lingkungan yang sempit dari para sanak kerabat melainkan merupakan 

pernyataan yang logis dari lalu lintas perkawinan yang bersistem antara kelompok-

kelompok sosial yang lebih besar. Kelompok sosial ini semula adalah klen. Perkawinan 

dengan anak gadis dari saudara laki-laki pihak ibu, seperti telah dinyatakan, merupakan 
                                                             

29 Ibid, 95. 
30 Ibid. 
31 Ibid, 91. 
32 Ibid. 
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kelanjutan dari hubungan antara kelompok dalam hal perkawinan. 33 Jadi dapat dipahami 

bahwa lalu lintas perkawinan cross cousin yang diatur ini, sepertinya bertujuan untuk 

menjaga suatu hubungan kekerabatan yang ada dan memperjelas status atau kedudukan 

seseorang sehingga tercipta keseimbangan di dalam klen. 

Sebagai konsekuensi suatu sistem lengkap dari hubungan perkawinan yang 

didasarkan pada kesepihakaan, maka semua klen dalam sebuah suku berhubungan karena 

adanya rangkaian yang tertutup dari hubungan-hubungan perkawinan.34 Hal demikian 

yang menimbulkan suatu istilah dengan sebutan ‘konubium’. 

C. KONUBIUM 

 Konubium adalah hubungan perkawinan yang tetap di antara dua kelompok 

kerabat atau lebih. Disebut simteris jika dua kelompok kerabat terikat oleh hubungan 

perkawinan yang timbal balik; dan berulang-ulang; anggota pria maupun wanita dari 

kelompok yang satu dapat menikah dengan anggota wanita dan pria dari kelompok lain. 

Jadi merupakan pertukaran saudara laki-laki dan wanita. Disebut asimetris jika hubungan 

perkawinan itu sepihak: kelompok yang satu menikahkan anggota wanitanya dengan 

anggota pria kelompok yang lain, akan tetapi hal yang sebaliknya dilarang, jadi disini 

pertukaran saudara laki-laki dan wanita dilarang.35 

 Jumlah klen dalam hal ini tidak penting, artinya sekurang-kurangnya harus ada 

tiga klen: klen satu memperistri wanita dari klen dua, klen dua mengambil isteri dari klen 

tiga, dan klen tiga dari klen satu. Agar sistem ini, dapat berfungsi secara teratur, tiap-tiap 

                                                             
33 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 84. 
34 Ibid, 85. 
35 Ibid, 6. 
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klen ego mempunyai satu klen-pasangan yang menyediakan isteri dan satu klen-pasangan 

lain yang menerima isteri.36 

 Namun, sebaiknya jumlah klen sekurang-kurangnya empat dan selalu genap: klen 

1 mengambil istri dari klen 2, 2 dari 3, 3 dari 4, 4 dari 1 lagi. Disini terlihat klen 1 dan 3, 

2 dan 4 berpasangan merupakan kelompok eksogam, jadi paruhan suku yang eksogam.37 

 Gambaran ‘konubium’ :          A 

            D                       B 

  C 

Demikianlah dalam gambaran tersebut, klen A pengambil anakdara B dan pemberi anak 

pemberi anakdara D, klen B pemberi anakdara A dan pengambil anakdara C.38 Gambaran 

tersebut juga menjelaskan bahwa setiap klen ego berdiri sebagai dirinya sendiri atau 

klennya sendiri, tetapi di saat yang sama, klen ego bisa berdiri sebagai klen penerima 

wanita maupun klen pemberi wanita, tergantung partner klen mana yang di hadapinya. 

Jadi, setiap klen memiliki tiga unsur penting di dalamnya yakni sebagai klen ego atau 

dirinya sendiri, sebagai klen pemberi wanita dan sebagai klen penerima wanita. Hal inilah 

yang disebut Van Wooden dengan istilah ‘tri tunggal’.39 

  Tritunggal: klen ego, kelompok pemberi wanita, dan kelompok penerima wanita 

merupakan unsur sosial yang sangat berarti. Dilihat dari sudut klen ego (ego-clan) ketiga 

kelompok ini membentuk suatu kesatuan sosial yang sempurna. Semua kegiatan 

                                                             
36 Ibid, 85. 
37 Ibid. 
38 Dr. H. TH. Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia,  93. 
39 F.A.W. van Wouden, Klen, Mitos dan Kekuasaan, Struktrur Sosial Indonesia Bagian Timur, 86. 
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kemasyarakatannya dapat berkembang sepenuhnya dalam hubungannya dengan kedua 

klen pasangannya. Dalam hubungannya dengan kelompok penerima wanita, klen ego 

menempati posisi yang berwibawa; terhadap kelompok pemberi wanita kedudukannya 

lebih rendah.40 

  Dari tritunggal-tritunggal yang telah disebut-sebut, untuk setiap individu dua klen 

tertentu merupakan kelompok eksogam. Dalam pengelompokan patrilineal, bagi seorang 

wanita (dalam pengelompokan matrilineal bagi seorang pria) ini adalah klen ayah dan 

klen ibu. Kecuali dalam klennya sendiri, dalam hal yang pertama seorang laki-laki tidak 

boleh menikah dalam klen suami saudara perempuannya; dalam hal kedua seorang 

wanita tidak boleh menikah dalam klen istri saudara laki-lakinya.41 

  Demikian, pembahasan mengenai teori klen. Berdasarkan teori yang ada, penulis 

akan membahas secara mendalam tentang makna nama marga suatu klen pada ritus Kaus 

Nono yang terdapat dalam perkawinan orang Timor. Hal tersebut akan dijelaskan secara 

mendalam pada bab selanjutnya yaitu bab III. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

40 Ibid. 
41 Ibid, 87. 


