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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 Dalam Bab III ini, penulis akan membahas hasil penelitian yang dimulai dengan 

pembahasan tentang daerah penelitian yaitu Niki-Niki di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 

kemudian di lanjutkan dengan pembahasan tentang makna marga di dalam ritus Kaus Nono. 

A. Gambaran Umum tentang wilayah Niki-Niki di Timor Tengah Selatan 

A.1. Keadaan Geografis  

Niki-Niki merupakan ibu kota dari kecamatan Amanuban Tengah yang terletak di Kabupaten 

Timor Tengah Selatan dengan letak astronomis 9'26' - 10'10' Lintang Selatan dan 124'49'01" - 

124'04'00" Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Kupang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor. 1 

Wilayah ini memiliki struktur tanah yang bergunung-gunung, yang lebih banyak penampang 

daratannya dengan tingkat kemiringan 40º. Posisi wilayah dengan ketinggian lebih dari 500mdpl 

menyebabkan udara menjadi sejuk. Bulan Desember hingga bulan Maret adalah rentang waktu 

yang efektif sebagai musim penghujan, sedangkan bulan lainnya sangat jarang mendapati adanya 

hujan.2 

 

                                                             
1http://ttskab.go.id/webtts2011/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=31.website, 

diunduh pada hari  Minggu 29 Juli 2012, pukul 14.06 WIB. 
2Ibid.  
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A.2. Keadaan Sosial Budaya 

 Wilayah Niki-Niki, dihuni oleh orang meto. Orang Timor lebih suka menyebut diri 

mereka dengan sebutan Atoni Pah Meto. Atoni adalah manusia (laki-laki) dan Pah Meto adalah 

tanah kering3, maksudnya di sini adalah mereka merupakan manusia yang tinggal di darat. Bapak 

Samuel Sabat menjelaskan bahwa dahulu orang meto belum mengenal peta dunia, oleh karena 

itu, mereka mengira bahwa satu-satunya daratan (tempat yang kering) ialah tempat yang mereka 

huni itu, mereka tidak mengetahui bahwa di seberang laut akan ada lagi daratan atau daerah lain. 

Oleh karena itu mereka menyebut diri sebagai satu-satunya kelompok manusia yang tinggal di 

tanah yang kering (darat).4   

 Sejak dulu, orang meto mendirikan rumah dan perkampungan di puncak-puncak gunung. 

Perkampungan itu dikelilingi dengan dinding batu dan semak berduri. Setiap kampung biasanya 

didiami sekelompok kerabat dengan seorang kepala. Jumlah anggota kelompok antara 50-60 

orang. 5 Perkampungan di gunung, tempat mereka menetap disebut dengan istilah kuan.6 Kuan 

bagi orang meto merupakan daerah tempat tinggal pertama orang-orang satu marga (kanaf) yang 

tinggal bersama dalam waktu yang lama sebelum mereka menyebar ke berbagai penjuru.7 

Pola perkampungan asli orang meto adalah sebuah kelompok adat dengan rumah serta 

kandang ternak yang diberi pagar keliling. Rumah asli mereka adalah rumah bulat dengan atap 

hampir mencapai tanah dengan penghuni satu keluarga batih. Di dalam rumah itu, mereka 

makan, bekerja, menerima tamu. Bagi kaum perempuan, rumah itu digunakan untuk menenun, 
                                                             

3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, (Kupang: 
UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2007), 10. 

4 Wawancara dengan Bapak Samuel Sabat, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal  20 Juli 2012.  
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur, (Jakarta: 

Proyek Inventarisasi dan Dokumnetasi Kebudayaan Daerah, 1984), 75.  
6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, 19. 
7 Eben Nuban Timo, Pemberita Firman Pencinta Budaya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 96. 
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memasak, dan menyimpan hasil ladang.8 Selain itu, rumah ini juga digunakan untuk 

menjalankan upacara-upacara keagamaan asli yang berhubungan dengan klen mereka.9 

Kelompok-kelompok kekerabatan yang dikenal dalam kehidupan orang meto, yakni10 : 

1. Keluarga batih atau Ume yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

2. Kelompok keluarga luas atau Puknes yang terdiri dari beberapa keluarga batih tetapi 

belum merupakan suatu klen. 

3. Klen kecil atau Kuanes yang anggotanya merupakan gabungan dari kelompok keluarga 

luas yang masih merupakan keturunan dari satu nenek sampai cicitnya. 

4. Klen besar atau Kanaf yang para anggotanya mengaku bahwa mereka merupakan 

keturunan dari satu nenek moyang yang terbagi-bagi dalam klen kecil. Klen besar ini di 

pahami sebagai suku. Mereka bersikap tabu terhadap totemnya. 

Bagi orang meto, suku adalah unit kekerabatan sosial yang sangat penting yang di sebut 

dengan istilah nonot. Setiap nonot memiliki identitas yang khas, antara lain11 : 

1. Wilayah territorial atau tanah kekuasaan (In naijan in pah ma in nifu) 

2. Rumah adat yaitu sonaf leu bagi usif dan uim leu bagi amaf. 

3. Sumber air yang dikeramatkan (Oela atau Oe Makana) 

4. Pohon dan tempat keramat (Hau Le’u dan Bale M’nasi Leu) 

5. Bukit batu dan Gunung batu (Fatu Makana dan Nun Makana) 

                                                             
8 Ibid. 
9 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1975), 207. 
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur, (Kupang: UPTD 

Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisinal Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2007), 108-109. 
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, 17-18. 
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6. Aturan atau tata cara adat (Nono atau Tusi) 

7. Larangan atau pantangan (Nuni) 

8. Cap atau tanda suku (Malak) juga Hetis yang merupakan cap atau tanda yang di kenakan 

pada hewan dengan cara memotong telinga.  

Di dalam nonot terdapat kanaf yang dikenal dengan istilah marga, dengan sistem 

kekerabatan yang bercorak patrilinear. Amaf (ayah) sebagai pemimpin nonot. Amaf di dalam 

kepemimpinannya dibantu oleh atoin amaf (saudara laki-laki sulung dari isteri atau ibu)  yang 

merupakan pemimpin kanaf dalam melindungi dan menjaga para anggota suku (kolo-manu). 

Pewarisan kepemimpinan nonot bersifat genealogis berdasarkan keturunan, maksudnya ialah 

anak dari seorang pemimpin dengan sendirinya otomatis dianggap sebagai pemimpin.12 

 Niki-Niki di kenal sebagai wilayah swapraja (kerajaan) yang ada di Timor Tengah 

Selatan. Dahulu pusat ibu kota Kerajaan Amanuban yang terakhir berpindah ke Niki-Niki dari 

Pilli pada saat pemerintahan raja Luis III. Raja (Usif) yang paling berpengaruh dan terkenal di 

dalam pemerintahan Kerajaan Amanuban hingga saat ini adalah dinasti Nope.13  

Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan tersebut, Usif atau raja merupakan penanggung 

jawab tertinggi di dalam kerajaan. Ada juga Amaf atau Kato (permaisuri) sebagai penasehat raja. 

Di dalam berkomunkasi dengan rakyat (Too) atau bawahan, Usif mempercayakannya pada Oof 

sebagai perantara. Temukung, Lopo dan Mnasi Kuan sebagai kepala kampung bertanggung 

jawab kepada Oof atas kesejahteraan rakyat. Ada juga Mafefa yang merupakan tua-tua adat 

kampung yang diangkat menjadi perangkat kerajaan sebagai juru bicara kerajaan yang 

                                                             
12 Ibid, 20-21. 
13 Ibid, 117. 
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bertanggung jawab terhadap Usif. Dan di dalam struktur kerajaan, ada juga dewan militer yang 

menjamin keamanan di dalam dan luar wilayah kerajaan yang disebut sebagai Meo.14 

Selain itu orang meto memiliki beberapa upacara-upacara adat yang berlangsung dalam 

hidup seseorang dari kelahiran sampai kematiannya ,seperti upacara masa sebelum hamil yang di 

sebut dengan istilah Lais Toit Li Ana, upacara masa kehamilan yang di sebut Lais Toet Manik Oe 

Matete, upacara kelahiran dan masa bayi atau Lasi An Kon Aufnao, upacara pada saat seseorang 

memasuki masa kanak-kanak yang di sebut dengan Lasi Eo Na Funu’, upacara menjelang 

dewasa atau Lais Ketos, upacara perkawinan yang di dalamnya ada ritus Kaus Nono Ma’ Tsaeba 

Nono, bahkan terdapat juga upacara adat untuk kematian.15 

A.3. Keadaan Ekonomi 

 Mata pencaharian masayarakat pada umumnya adalah bercocok tanam di ladang atau 

kebun. Tanah yang akan dijadikan ladang ada dua macam yaitu tanah hutan dan tanah datar yang 

berumput.16 Selain bercocok tanam, beternak juga merupakan salah satu mata pencaharian yang 

ditekuni oleh orang meto. Ternak yang dipelihara adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan 

ternak unggas. Ternak sapi sering diperjual belikan atau ditukarkan dengan muti salak atau 

sejenis perhiasan atau bisa juga ditukarkan dengan mata uang perak.17 Orang meto juga 

mengenal berburu binatang seperti berburu rusa dan kerbau liar18. Bapak Samuel Sabat 

                                                             
14 Ibid, 112. 
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur, 129-130. 
16 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, 208. 
17 Ibid, 209. 
18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur, 41. 
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menjelaskan bahwa, orang meto pun membuat kerajinan-kerajinan seperti tenunan yang bisa 

diperjual belikan.19 

A.4. Sistem Kepercayaan20 

 Kepercayaan asli orang meto berpusat pada Uis Neno Mnanu sebagai Raja Langit yang 

tinggi. Uis Neno Mnanu memiliki beberapa gelar yang biasa disebutkan oleh orang meto seperti 

aneot ma ahafaot (pelindung dan penaung), apinat ma akhalat (yang menyala dan membara), 

amo’et ma apakaet (pembuat dan pencipta), alikin ma ape’en (pengeram dan penetas), afafat ma 

amnaifat (pemangku dan pengayom), apaot ma apanat (penunggu dan penjaga), ahaot ma afatis 

(penyuap dan pemberi makan). Dari hal ini, dipahami bahwa Uis Neno Mnanu merupakan pusat 

dari segala kehidupan yang berlangsung. 

 Orang meto juga percaya tentang dunia para arwah. Mereka meyakini bahwa leluhur 

mereka berdiam di dunia arwah. Leluhur bagi mereka adalah peletak dasar hukum adat, tradisi, 

dan kepercayaan dalam suatu klen atau nono, oleh karena itu, mereka pun menghormati dan 

memahami arwah para leluhur sebagai Uis Neno Pala (Tuhan langit yang lebih rendah atau yang 

berada di bawah Uis Neno Mnanu). Uis Neno Pala diyakini berada dekat dengan Uis Neno 

Mnanu sehingga jika orang meto berdoa memohon sesuatu kepada Uis Neno Mnanu seringkali 

memakai Uis Neno Pala sebagai perantara. 

 Selain Uis Neno Mnanu dan Uis Neno Pala, orang meto juga menghormati yang 

namanya Uis Pah (penguasa bumi) atau Pah Tuaf (pemilik bumi). Uis Pah dihormati dan 

                                                             
19 Wawancara dengan Bapak Samuel Sabat, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal  20 Juli 2012. 
20 Welfrid Fini Ruku, “Tragedi Menara Babel dalam Perspektif masyarakat Atoin Meto di Timor – Studi 

Exegese Tehadap Kejadian 11:1-9”, (Jogjakarta: Program Pasca Sarjana-Magister Teologi UKDW), Juni 2003, 24-
26. 
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disegani karena di anggap bahwa ia mampu memelihara hubungan mistis dengan penguasa air 

maupun penguasa darat. 

Orang meto juga percaya terhadap keberadaan makhluk-makhluk halus yang mendiami 

tempat-tempat tertentu seperti pohon, hutan, mata air, juga sungai.21 Bapak Sameul Sabat juga 

mengatakan bahwa orang meto menyegani binatang-binatang yang dianggap totem oleh suatu 

klen.22 

A.5. Latar Belakang Nama dan Sejarah 

 Nama Niki-Niki, memiliki mitosnya tersendiri. Dikisahkan bahwa pada saat putra raja 

Boti melakukan perjalanan bersama pengawal-pengawalnya dengan dua ekor anjing pemburu 

dari Tunbes ke Boti, mereka sampai ke suatu tempat untuk beristirahat. Pada saat beristirahat, 

kedua ekor anjing tersebut menghilang secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, salah seekor anjing 

muncul dari dalam hutan dan mengahampiri tuannya. Anjing tersebut tidak menggonggong tetapi 

ia mengelilingi tuannya dan menjilat-jilat tuannya serta menyuarakan kata ‘Nik-Nik’. Setelah itu, 

anjing tersebut kembali berlari masuk ke dalam hutan. Putra raja dan pengawalnya mengikuti 

anjing tersebut, dan di dalam hutan, mereka menemukan anjing itu sedang duduk menjaga 

mangsanya yang telah mati diterkam. Dari peristiwa inilah, sejak itu putra raja Boti memberi 

nama tempat itu dengan sebutan ‘Nik-Nik’ yang artinya menjilat-jilat, melihat-lihat ke belakang. 

Lama-kelamaan penyebutan itu berubah menjadi Niki-Niki sampai sekarang. 23 

Niki-Niki sendiri, dulunya merupakan daerah Kerajaan. Niki-Niki dahulu menjadi pusat 

ibu Kota Kerajaan Amanuban. Pada tahun 1709, Raja Luis III, memindahkan ibu kota Kerajaan 
                                                             

21 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, 217. 
22 Wawancara dengan Bapak Samuel Sabat, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal  20 Juli 2012. 
23 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, 116. 
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Amanuban dari Pilli ke Niki-Niki. Alasan yang mendasari pusat kekuasaan Kerajaan Amanuban 

berpindah ke Niki-Niki 24 : 

1. Abad ke 18 penjualan kayu cendana dan lilin mencapai harga tertinggi yang ditangani 

Usif kepada Portugis di Niki-Niki. 

2. Letak Niki-Niki sangat startegis untuk benteng pertahanan maupun sebagai tempat 

penumpukan kayu cendana dan lilin dari rakyat untuk raja. 

Setalah Raja Luis III wafat, kekuasaan jatuh ditangan anaknya bernama Baki Nope. Nama Nope 

sendiri dipahami sebagai ‘awan’. Jadi Nope dipahami sebagai anak dari langit atau anak sang 

penguasa. Oleh karena itu, Nope secara resmi digunakan untuk marga atau klen raja-raja 

Amanuban selanjutnya.25   

Pada saat pemerintahan Bill Nope, ia dikalahkan dan gugur dalam peperangan dengan 

Belanda di Niki-Niki. Sejak saat itu Belanda berkuasa dengan leluasanya. Atas persetujuan 

Belanda, Noni Nope yang merupakan saudara dari Bill Nope diangkat menjadi Raja Amanuban 

dan dilantik di daerah Neke, akan tetapi kerajaan Amanuban tetap berada di bawah kekuasaan 

Belanda, tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda.26 Pusat kekuasaan 

Kerajaan Amanuban yang terkakhir terletak di Niki-Niki, itulah sebabnya Niki-Niki lebih di 

kenal sebagai daerah kerajaan hingga saat ini. Sonaf atau kerajaan tempat Usif atau raja menetap 

pun masih bisa kita temui hingga sekarang di wilayah kompleks Gereja Sonhalan Niki-Niki. 

 

                                                             
24 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, 115. 
25 Ibid, 119. 
26 Ibid, 119-120. 
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B. Makna Marga dalam Kaus Nono 

Kaus Nono merupakan suatu ritus di dalam perkawinan adat orang meto, oleh karena itu, 

pembahasan mengenai Kaus Nono akan dimulai dengan pembahasan tentang perkawinan orang 

meto. 

B.1. Perkawinan Orang Meto 

 Perkawinan dalam kalangan orang meto dikatakan sangat khas. Bapak Jusuf Boimau 

mengatakan bahwa perkawinan orang meto bukan hanya sekedar perkara hubungan antara laki-

laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan tetapi lebih kepada melibatkan dua 

keluarga besar yang akan menjadi satu melalui perkawinan seorang laki-laki dan perempuan.27 

Perkawinan orang meto memperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan 

yang merupakan anak dari saudara laki-laki ibunya. Bapak Jaconias Telnoni, mengatakan bahwa 

perkawinan seperti ini dikenal dengan istilah Fe’ Lanan dan Mo’e Lanan atau isteri rumah dan 

suami rumah.28 Bapak Jusuf Boimau memperjelas bahwa seorang laki-laki meto hanya boleh 

mengambil isteri dari Feto Mone-nya. Maksudnya di sini adalah seorang laki-laki meto hanya 

boleh mengambil isteri dari klen yang telah ditentukan sebagai klen pemberi isteri untuk 

keluarga laki-laki tersebut. Jadi di dalam perkawinan orang meto, berlaku juga istilah klen 

pemberi isteri dan klen penerima isteri yang dikenal dengan Feto Mone.29 

 Bapak Jusuf Boimau menjelaskan lagi bahwa ada dua alasan utama orang meto, 

memberlakukan perkawinan yang demikian, yakni30: 

                                                             
27 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
28 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
29 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
30 Ibid. 



29 
 

1. Spiritual: mempererat tali persaudaraan. Jika tali persaudaraan tetap terjaga, maka tradisi-

tradisi leluhur dapat terus dipertahankan secara turun-temurun karena adanya kesatuan. 

2. Material: harta kekayaan keluarga tidak keluar ke tangan klen lain. Barang-barang rumah 

tangga, hewan, tanah yang dimiliki melalui perkawinan tentu akan tetap berada di dalam 

kekuasaan suatu klen jika perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan dalam Feto 

Mone.  

Walaupun demikian, tidak ada larangan bagi laki-laki meto untuk berhubungan dengan 

perempuan yang bukan Fe’ Lanan-nya. Bapak Jaconias Telnoni mengatakan bahwa walaupun 

seorang laki-laki meto harus mengambil isteri dari Feto Mone-nya tetapi jika Tuhan tidak 

berkehendak maka proses ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perkawinan 

dengan Fe’ Lanan-nya bukanlah merupakan suatu kewajiban.31 

B.2. Proses Perkawinan Orang Meto 

Menurut Bapak Jaconias Telnoni, setelah seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk 

melakukan perkawinan, maka laki-laki akan datang ke rumah perempuan untuk membicarakan 

rencana perkawinan kepada keluarga perempuan. Pertemuan tersebut akan dipandu oleh seorang 

juru bicara yang disebut dengan istilah Mafefa dari masing-masing keluarga. Mafefa yang di 

pilih adalah mereka yang pandai berbicara Na’ Toni atau tuturan puisi adat dan menguasai 

dengan benar alur jalannya perkawinan adat meto. 32 

Di awal pertemuan dan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, pemberian Oko’ 

Mama (pemberian sirih pinang) merupakan hal utama. Oko Mama dipahami orang meto sebagai 

bentuk penghargaan dan tanda persahabatan. Menurut Bapak Jusuf Boimau, dahulu, orang meto 
                                                             

31 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
32 Ibid. 
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tidak mengenal berjabat tangan jika berjumpa dengan orang lain, tanda dimulainya percakapan 

antar dua orang atau lebih, ditandai dengan pemberian Oko Mama. Oleh karena itu pertemuan-

pertemuan di dalam acara perkawinan pun biasanya didahului dengan Oko’ Mama, barulah 

kemudian jubir dari masing-masing keluarga dapat berbicara untuk mengutarakan maksud.33 Dan 

pertemuan awal antara ke dua pihak keluarga inilah yang akan menghasilkan kesepakatan untuk 

melakukan peminangan. 

Di dalam acara peminangan pihak laki-laki datang dengan membawa ‘Puah Makuke 

Maun Makuke’ atau pinang muda dan sirih muda kepada keluarga perempuan, yang menurut 

Bapak Jusuf Boimau ‘Puah Makuke Maun Makuke’ ini ditujukan hanya sebatas kepada saudara 

laki-laki atau atoin amaf (saudara laki-laki sulung dari ibu mempelai perempuan yang akan di 

pinang). ‘Puah Makuke Maun Makuke’ yang dibawa biasa berupa uang ataupun barang 

berharga.34 

 Bapak Jaconias Telnoni juga mengatakan bahwa dalam peminangan, laki-laki akan 

membawa Bunuh Haunok kepada perempuan yang akan dipinang berupa barang anting, kalung 

atau gelang. Bunuh Haunok yang diberikan merupakan barang yang dapat disentuh dan dapat 

terlihat jelas oleh mata manusia sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang dan 

akan dijadikan isteri oleh seorang laki-laki. Pemberian laki-laki ini harus dibalas dengan selimut 

atau barang berharga lainnya dari pihak perempuan.35 Itulah sebabnya laki-laki yang sudah 

pandai berkebun dan perempuan yang sudah pandai menenun sajalah yang boleh melakukan 

perkawinan. 

                                                             
33 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
34 Ibid. 
35 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
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Setalah peminangan terlaksana, kedua orang tua atau kedua keluarga besar akan 

berunding untuk mencari kesepakatan kapan perkawinan akan dilaksanakan, di mana dan 

bagaimana pelaksanaannya. Dalam perundingan tersebut, pihak laki-laki akan membawa Puah 

Mnasi’ Maun Mnasi’ atau pinang tua dan sirih tua kepada keluarga perempuan, yang menurut 

Bapak Jaconias Telnoni diberikan kepada orang tua dan anggota keluarga yang dituakan.36 

Bapak Jusuf Boimau mengatakan bahwa anggota keluarga yang dituakan disebut dengan istilah 

Peut Uf dan Beun Uf yaitu kakek dan nenek dari perempuan.  Puah Mnasi’ Maun Mnasi’ yang 

diberikan berupa uang atau barang berharga.37 Selain itu, pihak laki-laki akan membawa Oe’ 

Maputu- Ai Malala’ yang lebih dikhusukan kepada ibu si perempuan sebagai bentuk 

penghormatan dan ungkapan terima kasih karena telah melahirkan dan merawat si perempuan 

hingga dewasa.38 

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pesta perkawinan yang didahului dengan 

pemberkatan oleh Pendeta di Gereja. Bapak Silas Benu menjelaskan bahwa pesta perkawinan di 

lakukan secara besar-besaran. Hewan berupa sapi, babi, ayam, dibunuh dan dijadikan hidangan 

pesta. Semua keluarga besar kedua mempelai laki-laki dan perempuan, para kenalan, sahabat, 

handai tolan dan para tetangga diundang untuk turut serta merayakan kebahagiaan kedua 

keluarga besar. Pesta perkawinan bisa berlangsung hingga pagi hari, orang-orang akan menari 

bersama-sama, bersukacita merayakan ‘hari baik’ bagi kedua mempelai karena dianggap 

perkawinan adalah sekali seumur hidup.39 

                                                             
36 Ibid. 
37 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
38 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
39 Wawancara dengan Bapak Silas Benu (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 21 Juli 2012. 
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Bapak Jaconias Telnoni mengatakan bahwa, ada beberapa pihak yang dianggap penting 

di dalam perkawinan orang meto, yakni40: 

1. Mnasi (orang tua kandung), atoin amaf (saudara laki-laki sulung dari ibu), An-Mone 

(anak laki-laki), An-Feto (anak perempuan), dan Peut Uf - Beun Uf  (kakek, nenek 

atau tokoh yang dianggap senior atau dituakan dalam keluarga). Pihak inilah yang 

akan selalu didahulukan kepentingannya di dalam perkawinan meto. 

2. Mnasi Kuan yang secara harafiah artinya adalah ‘tua kampung’. Mereka dipandang 

sebagai orang yang pertama kali menempati suatu tempat atau kampung (kuan) dan 

dianggap sebagai yang tertua dalam suatu tempat atau kampung (kuan).  

3. Mafefa (juru bicara). Mafefa inilah yang betugas untuk menyampaikan suatu maksud 

dari kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan yang dituturkan secara 

‘tonis’ atau puisi-puisi adat. 

4. Majelis, yang mewakili Gereja. Berhubungan dengan pemberkatan. 

5. Pemerintah, yang dalam hal ini berhubungan dengan pencatatan sipil. 

Setelah seluruh rangkaian acara perkawinan selesai dilakukan, perempuan akan dibawa 

ke rumah keluarga laki-laki dan tibalah saatnya masuk di dalam tahap yang disebut Kaus Nono’ 

Ma Tsaeba Nono. Menurut Bapak Lukas Bako, sebelum perempuan dibawa ke rumah laki-laki, 

Kaus Nono atau menurunkan marga asli sudah dilakukan perempuan di rumahnya, dan setibanya 

di rumah laki-laki, perempuan akan Nasaeba’ Nono suami atau menerima marga suami lagi. 

Namun tentang pelaksanaan Kaus Nono itu sendiri, ada yang dilakukan satu kali serentak di 

                                                             
40 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
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rumah mempelai perempuan, tapi ada juga yang melakukan Kaus Nono setibanya di rumah 

mempelai laki-laki.41 

Pada saat perempuan dibawa ke rumah keluarga laki-laki, pihak perempuan juga harus 

membawa ‘antaran’ sebagai bekal hidup rumah tangga, yang menurut Bapak Yustus Loin akan 

digunakan secara bersama-sama nantinya.42 Beberapa ‘antaran’ yang dibawa, berupa: 

1. Ike Suti: Ike Suti sendiri menurut Bapak Jaconias Telnoni diartikan sebagai alat 

pemintal benang. Sehingga dapat dipahami bahwa barang-barang yang dibawa 

sebagai Ike Suti adalah selimut atau sarung.43 Atau menurut Bapak Jusuf Boimau 

sebagai alat-alat kerajinan.44 

2. Na’ Fafi Na’ Asu: diartikan satu pasang babi dan satu pasang anjing. Jadi di pahami 

bahwa barang bawaan perempuan adalah berupa hewan atau binatang. Bapak 

Jaconias Telnoni menjelaskan bahwa tujuan dari Na Fafi Na’ Asu adalah sebagai 

bekal jika ada suka atau duka di pihak keluarga perempuan, rumah tangga baru ini 

memiliki sesuatu yang bisa dibawa, tidak datang dengan tangan hampa.45 Selain 

hewan atau binatang, Bapak Lukas Bako mengatakan bahwa antaran yang dibawa, 

ada juga yang berupa tanah yang nantinya akan dikelola dan menghasilkan sesuatu 

yang akan dibawa juga ketika ada peristiwa suka atau duka di pihak keluarga 

perempuan.46 

3. Na’I Ma Fane: diartikan sebagai piring periuk (peralatan dapur) atau disebut sebagai 

parang pecah belah oleh Bapak Jusuf Boimau. Setelah masuk di dalam rumah tangga, 

                                                             
41 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
42 Wawancara dengan Bapak Yustus Lois, (Tokoh Masayarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
43 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
44 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
45 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
46 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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perempuan akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi semua urusan rumah 

tangga termasuk urusan dapur. Na’I Ma Fane ini merupakan barang-barang yang 

akan digunakan sebagai peralatan dapur atau alat jamuan bagi tamu.47 

Bapak Petrus Benu mengatakan bahwa barang atau antaran yang dibawa oleh pihak 

perempuan, bisa dibalas oleh pihak keluarga laki-laki, bisa juga tidak. Terkadang pihak laki-laki 

hanya membalas dengan memberi sejumlah uang, bahkan dengan nilai Rp.100.000,00 pun tidak 

menjadi masalah.48 

Setelah perempuan dibawa ke rumah laki-laki, menurut Bapak Yohanis Loin, orang tua 

boleh menngunjungi anaknya empat hari setelah perkawinan49, namun menurut Bapak Silas 

Benu, hal ini tergantung kesepakatan ke dua keluarga sebelumnya. Si perempuan tidak bisa 

berkunjung ke rumah orang tuanya, jika belum dikunjungi oleh kedua orang tuanya terlebih 

dahulu50 atau dalam bahasa meto di sebut bapak Jusuf Boimau sebagai Seni Nobif 

(mendingingkan jejak).51 

B.3. Makna Marga dalam Kaus Nono 

 Bapak Jusuf Boimau mengatakan bahwa budaya orang meto merupakan suatu sistem 

yang tersusun rapi yang mengandung nilai-nilai leluhur yang bersifat baku dan mendarah daging. 

Oleh karena itu, budaya orang meto harus tetap dijaga melalui tingkah laku orang meto. Jika 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai adat, maka dapat menimbulkan bencana 

tertentu.52 Kaus Nono sendiri merupakan suatu nilai adat yang harus dijaga dan dilestarikan oleh 

                                                             
47 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
48 Wawancara dengan Bapak Petrus Benu (Tokoh Adat), pada tanggal 15 Juli 2012. 
49 Wawancara dengan Bapak Yohanis Loin (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
50 Wawancara dengan Bapak Silas Benu (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 21 Juli 2012. 
51 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
52 Ibid. 
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orang meto. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi orang meto untuk melakukan Kaus 

Nono dalam perkawinan. 

Menurut Bapak Lukas Bako, arti Kaus Nono sendiri sesungguhnya berasal dari kata 

‘Kasu’ yang artinya lepas dan Nono yang dalam arti sebenarnya adalah tanaman yang menjalar 

atau yang berbelit. Akan tetapi Nono dipahami secara umum berkaitan dengan nama marga atau 

kanaf. Jadi marga itu bersifat menjalar atau turun-temurun.53 Bapak Jusuf Boimau mengatakan 

bahwa, ‘Kasu’ mengandung arti melepaskan dan Nono mengandung arti tradisi atau turun-

temurun yang di dalamnya ada pantangan dan kewajiban yang patut dilakukan. Beliau 

mengatakan bahwa Nono sendiri menyangkut satu klen.54 

Jadi Nono itu menyangkut keberadaan suatu klen dengan tradisi yang terus menjalar 

turun-temurun yang di dalamnya terdapat pantangan-pantangan dan kewajiban-kewajiban yang 

patut untuk diperhatikan. Di dalam suatu klen tentunya terdapat anggotan-anggota klen yang 

memiliki nama marga atau kanaf.55 Klen berarti marga itu sendiri, jadi arti Kaus Nono 

sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun temurun baik pantangan maupun kewajiban-

kewajiban yang patut dilakukan dari suatu nama marga (kanaf) atau klen. 

Kaus Nono merupakan suatu ritus yang ada di dalam perkawinan adat orang meto. 

Menurut Bapak Johanis Loin, Kaus Nono akan dilakukan jika ke dua mempelai melakukan 

perkawinan adat.56 Hal ini diperjelas oleh Bapak Lukas Bako bahwa jika kedua mempelai hanya 

melakukan nikah gereja atau pemerintah (catatan sipil), maka kedua mempelai tidak 

                                                             
53 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
54 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
55 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan, 18. 
56 Wawancara dengan Bapak Yohanis Loin (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
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diperkenankan melakukan Kaus Nono.57 Bapak Yusuf Tino menjelaskan lagi bahwa perkawinan 

adat itu dianggap penting karena sebelum melakukan perkawinan secara adat kedua mempelai 

belum sah menjadi suami isteri menurut pandangan adat. Perkawinan adat itu sendiri merupakan 

tanda bahwa kedua orang tua telah memberi restu kepada kedua mempelai untuk menempuh 

hidup baru.58 

 Istilah perkawinan adat yang paling utama dan dianggap penting dalam hal ini, di 

sebutkan Bapak Lukas Bako dengan istilah Oe’ Maputu- Ai Malala’ yang secara harafiah di 

artikan sebagai air panas dan bara api yang panas. Oe’ Maputu- Ai Malala’ ini merupakan 

penghormatan yang diberikan kepada ibu yang telah melahirkan, yang menderita air panas dan 

panasnya bara api di Hal Nu’ut (tempat panggang).59 Bapak Anderias Tlonaen menjelaskan 

bahwa semua perempuan meto setelah melahirkan, mereka akan dipanggang di panasnya bara 

api, juga dimandikan dengan air panas selama 40 hari. Mereka tidak diperkenankan keluar 

dengan bayi yang baru dilahirkan selama 40 hari karena bayi tersebut di anggap berasal dari 

dunia lain. Bayi serta ibunya diizinkan keluar jika telah melaksanakan ritus Napoitan Liana 

(mengeluarkan anak).60 

 Oe’ Maputu- Ai Malala’ harus dilaksanakan dalam perkawinan meto. Bapak Lukas Bako 

menjelaskan bahwa nilai dasar dari Oe’ Maputu - Ai Malala’ adalah satu botol sopi dan satu 

keping perak. Sebelum perempuan melaksanakan Kaus Nono, ritus ini harus diberlakukan 

sebagai bentuk penghargaan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan si perempuan, 

terutama ibu yang telah melahirkan si perempuan atau ibu yang telah melahirkan ‘nono’. Jadi 

pemberian dalam Oe’ Maputu- Ai Malala’ bukan berarti membayar jasa ibu tetapi orang meto 
                                                             

57 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
58 Wawancara dengan Bapak Yusuf Tino (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 21 Juli 2012. 
59 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
60 Wawancara dengan Bapak Anderias Tlonaen (Tokoh Adat), pada tanggal 18 Juli 2012. 
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lebih memahami itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan besar atas jasa dan 

pengorbanan ibu. Setelah tahap Oe’ Maputu- Ai Malala’ dalam perkawinan adat ini 

dilaksanakan, barulah Kaus Nono boleh diberlakukan.61 

 Penetapan pelaksanaan Kaus Nono biasanya disesuaikan dengan kondisi, tempat dan 

suku. Suku Amanatun misalnya, pelaksanaan Kaus Nono dilakukan serentak dengan 

peminangan.62 Namun di daerah tempat penulis meneliti, pelaksanaan Kaus Nono itu sendiri 

biasanya berlangsung setelah seluruh acara pesta perkawinan dilakukan, artinya pada saat 

perempuan akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Bapak Silas Benu menjelaskan lebih 

lanjut lagi bahwa Kaus Nono bisa dilakukan di rumah mempelai perempuan sebelum perempuan 

dibawa ke rumah sang suami, bisa juga dilakukan setibanya di rumah mempelai laki-laki.63 

 Pada saat pelaksanaan Kaus Nono, Mafefa dalam hal ini juru bicara memiliki peranan 

penting. Saat Kaus Nono dilakukan, Mafefa dari ke dua mempelai maupun keluarga besar ke dua 

mempelai biasanya akan memakai pakaian adat lengkap. Tetapi bisa juga tidak, tergantung 

situasi dan kesepakatan keluarga. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi mempelai perempuan. 

Perempuan yang akan melakukan Kaus Nono harus memakai pakai adat resmi dengan hiasan 

tangan (Niti atau Gelang), hiasan telinga (Falo), hiasan dada (Muti), dan hiasan kepala (Kil Noni 

berupa sisir atau tusuk konde yang terbuat dari tanduk kerbau atau perak / emas).64 

 Tentang pelaksanaan Kaus Nono itu sendiri, penulis menemukan beberapa versi Kaus 

Nono itu dilakukan secara simbolis: 

                                                             
61 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
62 Dr. Eben Nuban Timo, Foni Bil Metan, 97. 
63 Wawancara dengan Bapak Silas Benu, (Tokoh Masayarakat), pada tanggal 21 Juli 2012. 
64 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
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1. Menurut Bapak Lukas Bako65: 

Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih 

dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan Na 

Tonis atau tuturan adat secara berbalas-balasan dari masing-masing Mafefa yang isinya 

meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya 

untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakan 

uang perak di atas kepalanya lalu uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung 

kaki lalu uang perak tersebut akan diberikan kepada ayah si perempuan. Pada saat uang 

perak diserahkan kepada sang ayah, Mafefa dari si laki-laki akan berkata dalam Na Tonis 

bahwa marga dari bapak telah dilepaskan dari mempelai perempuan. 

Setelah itu, perempuan akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dengan ditutupi 

selimut agar terlindungi dan terhindar dari roh-roh jahat karena si perempuan saat ini 

dianggap dalam keadaan kosong (tidak ada yang mendiami dirinya, tidak memiliki 

status). Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah / ibu/ saudara 

atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan 

lingkungannya lagi.  

Setibanya di rumah laki-laki, si perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara 

perempuan dari suaminya. Bisa dengan cara digendong, bisa juga si perempuan berjalan 

masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Ibu atau saudara 

perempuan yang harus menerima si mempelai perempuan karena perempuanlah yang 

menangani urusan menjamu tamu dalam suatu rumah tangga orang meto. Oleh karena itu 

ibu atau saudara perempuan yang harus menerima kedatangan mempelai perempuan. 

                                                             
65 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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Di rumah laki-laki, perempuan akan menerima uang perak dan kemudian 

perempuan akan Nasaeba’ Nono suami (menerima marga suami) dengan cara menarik ke 

atas uang perak tersebut dari ujung kaki sampai ke atas kepala sebagai tanda bahwa ia 

telah menerima nama marga suami di dalam dirinya yang didahului oleh Na Tonis dari 

Mafefa. Kemudian uang perak tersebut akan diberikan kepada mempelai perempuan 

sebagai tanda atau bukti nyata bahwa, ia sekarang merupakan bagian dari keluarga besar 

suami.  

2. Menurut Bapak Jaconias Telnoni66: 

Kaus Nono menurut bapak Jaconias Telnoni bisa dilakukan di rumah mempelai 

perempuan, bisa juga dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Artinya melepaskan marga 

dan menerima marga suami dilakukan satu kali serentak di rumah mempelai perempuan 

atau setibanya di rumah mempelai laki-laki saja. Mafefa dalam hal ini kembali 

memegang peran penting. 

Percakapan antara ke dua Mafefa didahului dengan pemberian Oko Mama, 

kemudian dari pihak perempuan akan meletakan uang perak di atas meja, Mafefa dari 

keluarga perempuan menyatakan kesediaannya untuk melepas marga dalam Na Tonis 

kemudian pihak laki-laki akan menerima uang perak tersebut dengan balasan dalam Na 

Toni sebagai tanda bahwa perempuan telah menjadi milik suami.  

3. Menurut Bapak Jusuf Boimau67: 

Bapak Jusuf Boimau juga sependapat dengan Bapak Jaconias Telnoni  bahwa 

Kaus Nono itu, satu kali serentak dilakukan di rumah mempelai perempuan atau 

setibanya di rumah mempelai laki-laki. 

                                                             
66 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni, (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
67 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
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Pelaksanaan Kaus Nono selalu didahului dengan pemberian Oko Mama, setelah 

itu Mafefa dari keluarga perempuan berbicara dalam Na Tonis akan kesediannya mereka 

melepas marga asli si perempuan, diikuti oleh pembuangan koin perak ke arah belakang. 

Setelah itu, Mafefa dari pihak laki-laki akan berbicara juga dalam Na Tonis sambil 

mengalungkan muti satu daun ke leher mempelai perempuan sebagai tanda bahwa pihak 

laki-laki telah menerima keberadaan si perempuan sebagai bagian dari keluarga besar 

mereka. 

Demikian terlampir contoh tuturan puisi adat (Na Tonis) pada saat pelaksanaan Kaus 

Nono dari pihak laki-laki68: 

Mafefa Penyambung (keluarga laki-laki) 

Ak he ma Usi kau mne Matua kau 

Neu bae lekom ne Beun leko 

Pua mnasi ne Manus mnasi 

Oke na la lianam ne Ta finit talalien 

Oe maputu m ne Ai malala 

Oke nalalie nma ne Tafinit talalibu 

Mes he tipu oka fanim ne Hi oka fain 

Mes nok lkein ne Poh eki 

Feot nai puin mes am ne Nak mese 

Es maut he kaus onim ne Nui ain 

Ho nono m ne Ho leu 

Ho kanaf an me Ho bonif 

                                                             
68 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako (Tokoh Adat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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He neti feot nai fufen sonam ne Ben sonu 

He ho nono kaisan futum ne Am heu 

Kais’ na nekum ne Na temi 

Sok mab mu neo lek lekom ne Mu hafo lek leko 

Sio lanan eut ne Lanan 

Nok ao min am ne Ao leko 

Tia bale m ne Ume 

Nak ao min am ne Ao leko 

Setelah pihak laki-laki menuturkan niat untuk meminta keluarga perempuan melepaskan 

marga, pihak perempuan akan menjawab dengan Na Tonis yang menyatakan 

kesediaannya untuk melepaskan marga perempuan. Demikian terlampir69: 

Mafefa Penyambung (keluarga perempua ) 

Ak he tut ko bae lekom ne Beun leko 

Kaus mu lail au nonom ne Au kanaf 

Nono mufani kaum ne Mu noot kau 

Maut he unim ko lek lekom u haof ko ne Lek leko 

He m etu lanan mam pio ne Lanan 

Fuf lanan ma beu ne Lanan 

Manaf kais an toman ma tani kaisa ne Tomak 

Nao lek leok talan mtia ho sonaf am ne Ho pano 

Nok ao min am ne Ao leko 

 

                                                             
69 Ibid. 
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Di dalam Kaus Nono, koin perak selalu dijadikan simbol utama. Menurut Bapak Anderias 

Tlonaen, koin perak tersebut dahulu dianggap sebagai barang berharga. Pada zaman penjajahan, 

koin perak hanya bisa diperoleh melalui barter hewan atau hasil bumi dengan pihak penjajah. 

Oleh karena itu di dalam perkawinan meto pemberian barang berharga ditandai dengan 

pemberian koin perak seharga satu ringgit.70 Dahulu sebelum orang meto mengenal koin perak, 

mereka menggunakan sapi atau kerbau sebagai barang berharga yang dibawa dalam 

perkawinan.71 

Koin perak pun, dipakai di dalam Kaus Nono sebagai bukti yang dapat bertahan seumur 

hidup dan turun temurun, tidak mudah rusak yang bisa ditunjukan kepada anak, cucu atau 

generasi selanjutnya bahwa seorang perempuan telah sah menjadi anggota dari klen suami dan 

mengikuti segala bentuk tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai leluhur sang suami.72 

 Kalau dilihat lebih dalam, pelaksanaan Kaus Nono dalam perkawinan orang meto selalu 

berpusat kepada kedudukan laki-laki sebagai yang utama. Menurut Bapak Lukas Bako, Kaus 

Nono berarti nama marga dari seorang perempuan dilepas atau dicabut supaya mendapat nama 

marga baru dalam hal ini nama marga laki-laki yang akan menjadi suaminya.73 Hal ini diperkuat 

dengan pendapat bapak Anderias Tlonaen dan Bapak Jaconias Telnoni yang mengatakan bahwa 

Kaus Nono yang diberlakukan bagi perempuan meto dalam perkawinan menjadikan perempuan 

meto sebagai milik sah dari sang suami, berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab suami 

secara penuh. 

                                                             
70 Wawancara dengan Bapak Anderias Tlonaen, (Tokoh Adat), pada tanggal 18 Juli 2012. 
71 Wawancara dengan Bapak Yohanis Loin, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
72 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni, (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
73 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Aadat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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 Bapak Petrus Benu mengatakan bahwa jika seorang perempuan meto telah melakukan 

Kaus Nono, ini berarti bahwa perempuan tersebut sudah tidak lagi berada di dalam kekuasaan 

dan tanggung jawab keluarganya, dia sudah berada di dalam kekuasaan penuh laki-laki yang 

menjadi suaminya. Dan dikatakan lebih lanjut lagi bahwa Kaus Nono ini berlaku sampai si 

perempuan meninggal. Dengan kata lain, perempuan berada di dalam kekuasaan laki-laki sampai 

ia meninggal.74 

 Pemahaman lainnya tentang Kaus Nono dalam perkawinan dikatakan Bapak Jusuf 

Boimau dengan istilah ‘melepas tradisi’. Setelah seorang perempuan telah melaksanakan ‘Kaus 

Nono’ berarti perempuan tersebut meninggalkan kebiasaan atau tradisi lama dari orang tuanya 

termasuk pantangan-pantangan maupun kewajiban-kewajiban dari tradisi orang tua dan 

mengikuti atau beradaptasi dengan tradisi turun-temurun dalam keluarga atau klen sang suami.75 

 Laki-laki dilihat sebagai pusat dalam Kaus Nono, sedangkan perempuan seakan-akan 

berada di bawah kedudukan laki-laki. Bapak Anderias Tlonaen mengatakan dengan tegas bahwa 

memang laki-laki harus dianggap paling utama karena laki-laki yang ‘memberi’ kehidupan, laki-

laki yang memberi ‘benih’ bagi keberlangsungan suatu nono atau marga. Tanpa peranan laki-

laki, maka keberlangsungan suatu nono tidak bisa berlanjut.76 Hal ini didukung pula oleh 

pernyataan Bapak Jusuf Boimau bahwa laki-laki meto merupakan penyambung marga, penentu 

mata rantai suatu marga. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang akhirnya dipegang secara 

turun-temurun oleh orang meto.77 

                                                             
74 Wawancara dengan Bapak Petrus Benu, (Tokoh Adat), pada tanggal 15 Kuli 2012. 
75 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
76 Wawancara dengan Bapak Anderias Tlonaen, (Tokoh Adat), pada tanggal 18 Juli 2012. 
77 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
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Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam segala hal. Selain itu, menurut Bapak Jusuf 

Boimau, orang meto menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah karena tidak mampu 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah seperti berburu, bertani, berkebun yang 

mendukung keberlangsungan hidup keluarga. Perempuan hanya mampu bekerja di dapur. Oleh 

karena itu, laki-laki merupakan pemimpin di dalam keluarga.78 

Bapak Jusuf Boimau mengatakan bahwa kedudukan laki-laki yang superior ini, dapat 

terlihat melalui kedudukan Lopo orang meto yang terletak di depan dan lebih tinggi yang 

melambangakan laki-laki dibandingkan dengan Uma Bubu’ yang terletak di belakang Lopo dan 

lebih rendah kedudukannya, yang melambangkan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa 

memang perempuan menempati posisi di bawah laki-laki dan membutuhkan peranan laki-laki 

untuk menuntun serta melindungi.79 

Dengan pemahaman-pemahaman bahwa laki-laki dianggap sebagai yang utama dalam 

hidup manusia, maka Kaus Nono di dalam perkawinan mengharuskan seorang perempuan 

tunduk terhadap yang ‘utama’ itu dan perempuanlah yang diharuskan melepaskan nama marga 

dengan tradisi aslinya kemudian mengikuti nama marga dan tradisi laki-laki sebagai suami.80 

Seorang perempuan yang telah melakukan Kaus Nono dianggap telah menjadi hak penuh 

laki-laki. Bapak Petrus Benu bahkan dengan tegas menjelaskan bahwa jika seorang perempuan 

telah melakukan Kaus Nono, ia akan diperlakukan seperti tamu ketika ia datang berkunjung ke 

rumah orang tuannya, ia dan suaminya akan disambut dengan Oko Mama yang biasanya di 

berikan oleh orang meto kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Ia tidak boleh mengerjakan 

sesuatu jika tidak diminta oleh ke dua orang tuanya karena sudah dianggap sebagai orang lain. 
                                                             

78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Bahkan jika orang tua melakukan kesalahan yang fatal yang membuat marah dan tersinggung 

sang suami, suami bisa membawa istri dan anaknya tanpa mengizinkan mereka kembali lagi 

untuk berkunjung. Dan jika ingin kembali berdamai, keluarga perempuan harus membayar denda 

berupa uang, hewan atau barang berharga disertai dengan Oko Mama kepada keluarga laki-laki.81 

Tak sampai di situ, bapak Yustus Loin menjelaskan lagi bahwa pada saat si perempuan 

meninggal dan peti akan ditutup, koin perak yang dipegang oleh perempuan pada saat Kaus 

Nono dalam perkawinan dikembalikan kepada ayah si perempuan dengan Na Toni oleh Mafefa, 

untuk memberi hak dan izin kepada saudara laki-laki atau Atoin Amaf si perempuan memukul 

paku pertama untuk menutup tutup peti. Tetapi setelah itu, pihak laki-laki bisa saja mengurusi 

urusan pembuatan rumah kubur (metsel kubur) tanpa harus memberi tahu terlebih dahulu kepada 

orang tua dan keluarga perempuan.82 

Walaupun demikian, kedudukan perempuan tetaplah dihormati oleh orang meto. Terbukti 

bahwa dalam perkawinan adat yang berlangsung terdapat ritus Oe’ Maputu- Ai Malala’ yang 

merupakan bentuk penghargaan, penghormatan dan rasa terima kasih kepada perempuan atau 

dalam hal ini ibu si mempelai perempuan. Bapak Lukas Bako mengatakan bahwa setelah 

melewati tahap perkawinan adat inilah, Kaus Nono boleh diberlakukan. Jadi, perempuan pun 

sebenarnya dihargai perananannya di dalam kehidupan orang meto.83 

Perempuan bagi orang meto disebut Bapak Jusuf Boimau sebagai Oe’ Mata’. Oe’ 

Maputu- Ai Malala’ didahulukan sebelum Kaus Nono dilaksanakan karena ibu adalah Oe’ Mata’ 

atau sumber air. Ibu atau perempuan adalah akar pohon dari satu tanaman yang merambat atau 

Nono Alaba’. Perempuanlah yang menurunkan keluarga, perempuanlah yang melahirkan nono 
                                                             

81 Wawancara dengan Bapak Petrus Benu, (Tokoh Adat), pada tanggal 15 Juli 2012. 
82 Wawancara dengan Bapak Yustus Loin, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
83 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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atau marga yang merambat itu. Perempuan merupakan pohon induk dari suatu nono atau sumber 

dari keturunan.84 

Beliau menjelaskan lagi bahwa kekayaan utama orang meto adalah anak-cucu bukan 

emas atau perak. Dan ibu atau perempuan adalah sumber kekayaan itu. Uang, hewan, tanah, 

perhiasan yang dibawa oleh mempelai laki-laki di dalam‘Puah Makuke Maun Makuke’ ataupun 

Bunuh Haunok di dalam peminangan tidak sebanding dengan nono atau marga, atau keturunan 

yang di lahirkan oleh ibu atau perempuan.85 Hal inilah yang menurut Bapak Lukas Bako sebagai 

hal yang mendasari Oe’ Maputu- Ai Malala’ menjadi suatu ritus yang harus dilakukan sebelum 

seorang perempuan harus melepaskan nono atau marganya melalui Kaus Nono.86 

Kaus Nono sesungguhnya merupakan penghargaan bagi perempuan. Bapak Yohanis Loin 

mengatakan bahwa hanya perempuan yang melakukan Kaus Nono sajalah yang diizinkan dan di 

percayakan untuk bisa menaiki lumbung (tempat menyimpan makanan) di dalam Lopo untuk 

mengambil makan.87 Bapak Jusuf Boimau mengatakan Lopo merupakan sentral dari semua hal 

yang ada di dalam rumah, jadi perempuan yang telah melakukan Kaus Nono sesungguhnya telah 

dilantik sebagai bendahara dalam rumah tangga. Dengan kata lain bahwa Kaus Nono merupakan 

bentuk penghargaan kepada perempuan sebagai pemimpin rumah tangga.88  

. Kaus Nono sesungguhnya memberi identitas kepada si perempuan bahwa ia memiliki 

posisi yang penting di dalam lingkungan klen suami, Kaus Nono memberikan identitas kepada si 

                                                             
84 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
85 Ibid. 
86 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
87 Wawancara dengan Bapak Yohanis Loin, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 14 Juli 2012. 
88 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
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perempuan bahwa ia pun merupakan anggota klen suami dan berhak ikut ambil bahagian di 

dalam hal-hal yang paling sentral di dalam tradisi-tradisi lingkungan klen suami.89 

Sebaliknya, perempuan yang tidak melakukan Kaus Nono justru akan dianggap 

membawa sial di dalam keluarga. Setelah perkawinan berlangsung, perempuan tentunya akan 

tinggal di lingkungan suaminya, dan menurut Bapak Lukas Bako, walaupun perempuan tidak 

melakukan ritus Kaus Nono, ia tetap mengikuti marga suami karena laki-laki adalah kepala atau 

pemimpin dalam budaya patriakhal yang sangat kental dianut orang meto.90 

Jika si perempuan tidak melakukan Kaus Nono, menurut Bapak Jaconias Telnoni ia 

dianggap memikul beban berat, karena memikul nilai-nilai leluhur dua marga sekaligus. 

Maksudnya di sini adalah setelah ia masuk di dalam lingkungan suami, tentu ia berinteraksi 

dengan kebiasaan dan tradisi suami, jika Kaus Nono tidak dilakukan, berarti ia hidup di antara 

tradisi asli orang tuanya dan juga tradisi klen suami yang bertentangan nilai-nilai leluhurrnya.91 

Bapak Anderias Tlonaen mengatakan bahwa tradisi dan nilai-nilai leluhur orang meto, 

mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Orang meto percaya bahwa jika Kaus Nono tidak 

dilakukan maka kehidupan mereka tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.92 

Contoh-contoh yang disebutkan Bapak Lukas Bako seperti tidak bisa mendapatkan keturunan, 

anak yang dilahirkan bisa sakit-sakitan bahkan bisa meninggal, istri bisa sakit-sakitan bahkan 

bisa sampai meninggal juga, keluarga tidak tentram kehidupannya. Kebutuhan makanan di dalam 

rumah tidak akan bertahan lama, karena istri yang naik ke lumbung makanan di Lopo dianggap 

                                                             
89 Ibid. 
90 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
91 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni, (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
92 Wawancara dengan Bapak Anderias Tlonaen, (Tokoha Adat), pada tanggal 18 Juli 2012. 
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mengambil makanan untuk dua marga atau dua klen sehingga persediaan makanan akan cepat 

habis.93 

Dengan memperhatikan sanksi yang diperoleh jikalau tidak melakukan Kaus Nono, orang 

meto dituntut untuk tetap mempertahankan nilai adat yang telah di tanamkan para leluhur agar 

terhindar dari bencana berat di dalam kehidupan mereka. Bapak Jusuf Boimau mengatakan 

bahwa, Kaus Nono yang diberlakukan bagi perempuan bukan hanya sekedar membawa 

perempuan menyatu dengan klen keluarga besar suami yang masih hidup, tetapi juga membawa 

perempuan menyatu dengan para leluhur yang sudah meninggal, yang telah menanamkan tradisi 

serta nilai-nilai adat pertama kalinya kepada nama marga atau klen sang suami. Sehingga jika 

Kaus Nono tidak dilakukan, maka perempuan tersebut akan dianggap sebagai orang asing.94 

Jika Kaus Nono begitu penting di dalam hidup orang meto maka dapat dipahami bahwa 

keberadaan suatu nama marga di dalam klen (nono) pun mendapat kedudukan yang sama penting 

sehingga menjadi suatu keharusan bagi orang meto untuk melakukan Kaus Nono bagi perempuan 

sebelum masuk dan beradaptasi dengan tradisi serta nilai-nilai leluhur dari nama marga atau klen 

(nono) sang suami.95 

Bagi orang meto, nama marga berhubungan dengan keberadaan suatu klen yang disebut 

orang meto sebagai nono. Bapak Jusuf Boimau mengatakan bahwa orang meto sangat 

menjunjung tinggi nono, karena hal tersebut menyangkut harga diri yang berhubungan tradisi 

                                                             
93 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
94 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
95 Ibid. 
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dan nilai-nilai leluhur suatu nono. Orang meto bahkan rela mengorbankan segala-galanya untuk 

mempertahankan keberadaan suatu nono.96 

Bapak Lukas Bako bahkan dengan tegas mengatakan peranan penting nono di dalam 

kehidupan orang meto sebagai suatu kehebatan orang meto yang membedakan orang meto 

dengan suku lainnya. Menurut beliau nono merupakan suatu identitas diri yang memperat 

kekerabatan orang meto. Tanpa nono, orang tidak akan pernah mengetahui keberadaan mereka 

sebagai satu darah dari satu nenek moyang, orang bisa saling kawin-mawin tanpa mengetahui 

aturan-aturan adat yang berlaku dalam suatu nono, orang tidak bisa mengetahui pantangan-

pantangan di dalam nono mereka.97 

Orang meto percaya terhadap Uis Neno Pala yang merupakan arwah para leluhur mereka. 

Di sini terlihat bahwa orang meto begitu menghargai para leluhur. Bagi orang meto, tanpa sosok 

para leluhur sebelumnya, keberadaan suatu nono dengan tradisi dan peri kehidupan tidak 

mungkin ada di dalam kehidupan mereka hingga saat ini. Oleh karena itu, bagi orang meto, nono 

itu berhubungan dengan alam gaib atau para leluhur mereka yang sudah meninggal, sehingga 

nono dipandang sebagai sesuatu hal yang sakral di dalam kehidupan mereka.98 

Bapak Anderas Tlonaen bahkan mengatakan dengan jelas bahwa, jikalau seorang anak 

lahir tanpa ada pertanggung jawaban dari sang ayah karena hubungan gelap, anak tersebut harus 

tetap memakai nono dari ayahnya, karena menurut beliau, nono akan mencari darah dagingnya 

sendiri, leluhur akan mencari anggota nono-nya sendiri. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan, 

                                                             
96 Ibid. 
97 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
98 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
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maka anak tersebut akan sakit-sakitan, kehidupannya tidak tentram, atau bahkan bisa meninggal 

karena nono meminta darah dagingnya, leluhur meminta nono-nya tetapi tidak terpenuhi.99 

Jadi dipahami bahwa, keberadaan suatu nono begitu penting di dalam kehidupan 

orang meto karena berhubungan langsung dengan para leluhur mereka. Setiap Nono yang 

diperoleh para leluhur orang meto dahulu, memiliki mitosnya tersendiri sesuai dengan pribadi, 

nama tempat, situasi atau kondisi saat itu. Menurut Bapak Jaconias Telnoni,  pada awalnya orang 

meto tidak memilki nama. Mereka hanya memiliki nama julukan dalam bahasa daerah yang di 

sesuaikan dengan kondisi, nama tempat atau sesuatu hal yang dilakukan oleh para leluhur (Kan 

Nitun) . Julukan-julukan itulah yang kemudian, secara turun-temurun dilekatkan kepada satu 

pribadi (leluhur) sampai kepada anak-cucu dan keturunan-keturunannya. Nama julukan itulah 

yang kemudian, dipahami sebagai nama marga secara umum yang tidak dapat dipisahkan dari 

keberadaan para leluhur terdahulu yang sudah meninggal.100 

Bapak Lukas Bako menyebutkan beberapa nono orang meto yang diperoleh berdasarkan 

pribadi, tempat atau kondisi para leluhur waktu dahulu, misalnya101: 

1. Maunino : Nino memiliki arti cermin raja. Leluhur dari nono Maunino dianggap 

sebagai orang yang memecahkan cermin raja, oleh karena itu mereka disebut sebagai 

Maunino yang artinya yang memecahkan cermin raja. Sapaan ini akhirnya diberikan 

kepada Maunino sampai ke pada keturunan selanjutnya.  

Hal ini dipahami bahwa bagi orang meto, nono merupakan hakikat. Nono menunjuk 

kepada pribadi, sikap atau perilaku seseorang yang melekat di dalam dirinya.  

                                                             
99 Wawancara dengan Bapak Anderias Tlonaen, (Tokoha Adat), pada tanggal 18 Juli 2012. 
100 Wawancara dengan Bapak Jaconias Telnoni, (Tokoh Adat), pada tanggal 11 Juli 2012. 
101 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
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2. Ruku : Nono ini berasal dari suatu tempat yang bernama Oe’ Luku-Nununamat di 

Timor Tengah Selatan. Tetapi di dalam kehidupan, leluhur Ruku membuat persoalan 

besar, dan mereka melarikan diri di daerah Amarasi. Dialek orang Amarasi lebih 

banyak menggunakan konsonan ‘R’, oleh karena itu penyebutan Ruku dipakai oleh 

orang Amarasi bagi leluhur Ruku sesuai dengan tempat asal mereka Oe’ Luku.  

Hal ini dipahami bahwa nono menunjuk pada otoritas atau kekuasaan si pemberi 

nama. 

3. Nope : Secara harafiah,  nono Nope berarti awan. Dikisahkan bahwa Raja Amanuban 

saat itu tidak memiliki anak. Suatu ketika saat permaisuri raja sedang menenun, 

muncul seseorang dengan jubah putih membawa dua botol sopi dengan pesan bahwa 

dua botol sopi itu harus diberikan kepada raja untuk diminum. Setelah itu, orang yang 

berjubah putih tersebut, berubah menjadi burung dan terbang ke atas. Setelah 

kejadian ini berlangsung, permaisuri mengandung dan melahirkan seorang anak yang 

diberi nama Nope yang berarti awan. Nono Nope memahami bahwa yang mereka 

sembah berada di atas awan. Dengan pemahaman inilah, nono Nope dianggap sebagai 

anak penguasa dan nono Nope dianggap sebagai raja tertinggi atau terbesar dalam 

kerajaan Amanuban selamanya. 

Hal ini dipahami bahwa di dalam nono terkandung sejarah, yang menyatukan masa 

lalu, masa kini dan masa depan. 

4. Kaes Metan : Nono ini berasal dari daerah Kusi di bagian Amanuban Selatan. Untuk 

menyeberang ke daerah Timur, dikisahkan bahwa nono Kaes Metan, menumpang 
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pada seekor kepiting. Oleh karena itu, totem nono ini adalah kepiting. Mereka 

dilarang memakan kepiting.102 

Hal ini menunjukan bahwa di dalam nono terdapat peri kehidupan yang mengatur 

perilaku hidup suatu nono. 

Dari beberapa contoh nono yang disebutkan, dapat di pahami bahwa dalam nono orang meto 

mengandung berbagai makna yang mendalam. Nono yang diturunkan turun-temurun oleh leluhur 

merupakan suatu hal yang melekat di dalam diri dan aturan kehidupan orang meto. Dengan 

demikian dapat dipahami tentang pentingnya nono di dalam kehidupan orang meto. Nono di 

pandang orang meto sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dan dipertahankan 

kewibawaannya.103 

 Dengan demikian, bapak Jusuf Boimau mengatakan bahwa Kaus Nono bagi seorang 

perempuan meto sangatlah diperlukan. Nono dari seorang perempuan memiliki nilai dan tradisi 

leluhur yang berbeda dengan nilai dan tradisi leluhur sang suami.  Kaus Nono ada untuk 

memberi kuasa kepada perempuan agar dapat mengambil bahagian di dalam tradisi-tradisi 

leluhur nono sang suami. Dalam Kaus Nono, pantangan-pantangan serta kewajiban hidup dalam 

tradisi asli dilepaskan agar perempuan diakui sebagai anggota nono suami yang menyatu dengan 

para leluhur nono suami. Perempuan dengan leluasa dapat menjalankan tradisi dalam nono suami 

tanpa takut mendapatkan pamali sebagai orang luar yang tidak dikenal oleh leluhur nono 

suami.104  

 Bapak Lukas Bako pun mengatakan bahwa Kaus Nono di dalam perkawinan meto 

dianggap penting karena dengan Kaus Nono juga seorang perempuan dapat memberikan 

identitas kepada anak-anak dan keturunannya sebagai bagian dari nono suaminya. Koin perak 

                                                             
102 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 



53 
 

yang di berikan kepada perempuan sampai ia meninggal menjadi bukti nyata turun-temurun yang 

tidak pernah rusak termakan usia bahwa perempuan tersebut merupakan bagian dari nono suami, 

sehingga anak-anak dan keturunan yang dilahirkan adalah milik sah dari  keberadaan suatu 

nono.105 

 Jadi arti Kaus Nono di dalam perkawinan sesungguhnya bukan untuk merendahkan hak 

perempuan tetapi memberi identitas kepada perempuan menjadi bagian yang menyatu dengan 

keluarga besar serta leluhur suami dan memberi kuasa kepada perempuan untuk menjalani nilai 

dan tradisi leluhur nono suami agar terhindar dari pamali yang membawa bencana dalam hidup 

rumah tangga.106 

 Jadi melepaskan marga di dalam Kaus Nono bukan berarti menghilangkan sepehuhnya 

nama marga perempuan di dalam akun si perempuan tetapi ‘melepaskan’ di sini dikatakan Bapak 

Jusuf Boimau sebagai melepas tradisi leluhur dari marga asli dan menerima serta melakukan 

tradisi leluhur dari marga suami. Terbukti bahwa di dalam penulisan nama perempuan, marga 

perempuan tetap disertakan tetapi didahului oleh marga suami.107 

 Demikian hasil penelitian yang dipaparkan penulis dalam bab III ini. Melalui hasil 

penelitian tersebut, penulis akan menganalisa data penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian 

dan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Semuanya akan di bahas di dalam bab selanjutnya 

yakni bab IV. 

 

 

                                                             
105 Wawancara dengan Bapak Lukas Bako, (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 12 Juli 2012. 
106 Wawancara dengan Bapak Jusuf Boimau, (Pengamat Kebudayaan TTS), pada tanggal 17 Juli 2012. 
107 Ibid. 


