
Bab III 

Isi Hasil penelitian. 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian. 

Untuk lebih mengenal lingkungan penelitian, maka pada bagian pertama pada bab ini, 

penulis akan memaparkan beberapa hal sebagai latarbelakang daerah penelitian. Hal-hal yang 

dimaksud adalah keadaan geografis dan demografis, keadaan sosial budaya dan struktur 

masyarakat. 

1. Kelurahan Buraen. 

(a) Keadaan Geografis dan Demografis 

Kelurahan Buraen merupakan salah satu kelurahan dari 2 kelurahan dan 3 desa yang 

terdapat di kecamatan Amarasi Selatan. Kecamatan Amarasi Selatan sendiri merupakan satu dari 

4 kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan induk yang dahulu disebut kecamatan Amarasi. 

Adapun 4 kecamatan tersebut yaitu kecamatan Amarasi Induk, lalu kecamatan Amarasi Timur, 

kecamatan Amarasi Barat, dan kecamatan Amarasi Selatan. Walau demikian penulis dan setiap 

orang “Amarasi” yang berada di rantau atau di luar wilayah Amarasi, biasanya secara umum 

dikenal, memperkenalkan diri dan menyebut diri atau mengakui identitas sebagai orang Amarasi 

secara umum, tidak secara spesifik menyebut atau memperkenalkan diri sebagai orang “Amarasi 

Selatan, Amarasi timur atau Amarasi Barat” hal ini karena keempat kecamatan secara umum 

yang dahulu hanya ada satu kecamatan tersebut memiliki satu kesatuan budaya, etnis dan suku, 

yaitu suku Dawan di Amarasi. Kelurahan Buraen sendiri berada pada jarak 54 km di selatan kota 



Kupang, ibu kota propinsi NTT. Sementara, penulis lebih suka menggunakan kata “Dawan 

Amarasi”, karena sebagaian besar suku Dawan yang ada dipulau Timor, hanya orang-orang dari  

“wilayah Timor bagian Amarasi saja yang memiliki dialek bahasa Dawan berbeda, yakni pada 

penekanan huruf R pada tata bahasa Dawan”. Jadi di Amarasi secara keseluruhan, bahasa 

Dawannya tidak mengenal atau menggunakan huruf “L” sebagaimana bahasa Dawan pada suku 

Dawan di tempat lain pada umumnya. Salah satu contoh penekanan hurf “R” pada bahasa Dawan 

dialek Amarasi jika dibandingkan dengan bahasa Dawan di tempat lain pada umunya di Timor 

yaitu: kata “Leko” dalam bahasa Dawan di So’E, sedangakan bahasa Amarasinya huruf “L” pada 

kata tersebut menjadi “R” dengan bunyi pelafalannya yaitu “Reko”, yang berarti “baik”. Di 

Amarasi sendiri terdapat dua dialek bahasa, yakni dialek Kotos dan dialek Ro’is. Penulis secara 

pribadi dan dalam kehidupan keluarga, selalu munggunakan dialek Ro’is. 

Kelurahan Buraen dipimpin oleh Drs. Julius Ratu Kore sebagai kepala kelurahan, dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah 2896 jiwa, terdiri dari laki-laki 1478 jiwa, dan 

perempuan 1418 jiwa. Sedangakn spesifikasi dari jumlah penduduk sementara tidak di dapat 

diperoleh (bdk wawanacara dengan bapak Gaspar (KASSI HUMAS) Kepala Seksi Hubungan 

Masyarakat Kelurahan Buraen).
1
 Dengam demikian maka pada pemaparan ini penulis 

menggunakan data lama yang tersedia dalam tulisan skripsi Martin Y. B. F Soreninu S.Si Teol.  

Tabel komposisi penduduk desa Buraen, menurut perkampungan dan jenis kelamin tahun 2001 

No Perkampungan Jenis Kelamin Jumlah 

  Pria Wanita Anak-  

                                                           
1
 Gaspar sebagai Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS) dikelurahan Buraen menyebutkan bahwa sejak 

tahun 2002 hingga kini belum ada sensus dengan alasan “tidak jelas”. (kenapa tidak ada sensus?, Gaspar 

mengatakan bahwa memang belum ada sensus). 



anak 

1 

2 

3 

Buraen 

Suit 

Tuatuka 

566 

392 

391 

197 

296 

301 

155 

98 

146 

918 

786 

839 

 Jumlah 1349 795 399 2543 

 

Keterangan: Sumber dari dokumen Balai desa Buraen, tanggal 19 Desember 2001
2
. 

 Seperti daratan Timor pada umumnya,  Amarasi memiliki struktur tanah yang kurang 

menguntungkan untuk sektor pertanian, kecuali sektor peternakan. Sejak jaman penjajahan, 

Timor dijadikan daerah sektor ternak, hal ini didukung oleh sistem ternak masyarakat lokal di 

Timor yakni sistim gembala. 

Walau demikian, untuk mensejahaterakan rakyatnya raja Amarasi H. A Koroh pada tahun 1926-

1951 merubah sistem ternak tersebut, yakni dengan membagi wilayah yang ada yaitu wilayah 

ternak dan wilayah tanaman dengan dibatasi oleh pagar panjang. Daerah tanaman ini ditanami 

dengan pohon Petes (Lamtoro, Lucaena Leuchocephala), sebagai pakan ternak, tetapi juga untuk 

mencegah bahaya erosi yang mengancam setiap daerah di Amarasi. Selain ditanami Lamtoro 

sebagai pakan ternak, wilayah tanaman ini juga ditanami dengan Pisang, Kelapa dan Pinang, 

untuk menyokong perekonomian masyarakat. Dengan metode semacam ini, telah menghantar 

rakyat Amarasi menuju suatu tingkat kehidupan yang lebih baik. Keadaan Amarasi yang 

dahulunya sangat memprihatinkan kini menjadi tempat yang subur dan menjadi gudang makanan 
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Martehn Y. B. F. Soreninu, Uis Neno Dalam Rintiu dan Allah Bapa Dalam Kekristenan. Skripsi Fakultas Teologi 

UKSW, 2002. 23. 



bagi penduduk kota Kupang dan sekitarnya
3
. Hal ini tentu terjadi juga secara khusus dalam 

lingkungan masyarakat kelurahahan Buraen. 

(b) Keadaan Sosial Budaya dan Struktur Masyarakat. 

Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal. Artinya kebudayaan selalu 

berlangsung di dalam suatu masyarakat dan masyarakat merupakan jaringan kelompok-

kelompok manusia yang mengaku kebudayaan itu serta menjadi wadah daripadanya
4
. Dalam 

bahasa yang sederhana penulis berpendapat bahwa tiada masyarakata tanpa budaya. 

Untuk memahami latar belakang sosial budaya dari suatu masyarakat, terlebih dahulu patut 

dikemukakan beberapa unsur universal yang dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan 

sekaligus merupakan isi daripada kebudayaan. Unsur-unsur yang pokok atau besar daripada 

kebudayaan, lazimnya disebut cultur universal. Istilah ini menunjukan bahwa unsur-unsur itu 

bersifat umum, artinya dapat ditemui pada setiap kebudayaan dimanpun juga. Unsur-unsur 

universal tersebut sejauh ini tidak ada kesepakatan bersama oleh para antropolog terhadap hal 

apa saja yang dijadikan patokan universal atau yang ditemukan diberbagai kelompok 

masyarakat.  

Seorang antropolog C. Kluckholn di dalam sebuah hasil karyanya telah menguraikan 

ulasan-ulasan para sarjana itu. Dikatakan bahwa pendapat-pendapat para sarjana itu menunjuk 

kepada tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universals yaitu :  

1) Sistem peralatan hidup (tehnologi).  

2) Sistem mata pencaharian hidup  
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3) Sistem kemasyarakatan.  

4) Bahasa.  

5) Kesenian.  

6) Sistem pengakuan, dan  

7) Religi
5
. 

Tentu unsur-unsur tersebut kemudian diuraikan dalam studi masing-masing, namun sesuai 

dengan kajian yang dikaji oleh penulis, maka penulis hanya akan mengemukakan satu unsur 

terkait dengan kajian ini yaitu  sistem kemasyarakatan sebagai unsur sosial budaya. 

Masyarakat Amarasi adalah masyarakat penganut budaya patrilinear. Dengan demikian, Setiap 

orang Amarasi akan menjadi warga berdasarkan clen patrilinear. Di kelurahan Buraen terdapat 

kurang lebih tujuh klen semacam itu. Masing-masing klen itu disebut menurut benda-benda 

sucinya. Benda-benda suci tersebut dinamakan Nono, sehingga dengan gampang dapat 

dibedakan kewargaan seseorang pada klen tertentu berdasarkan namanya
6
. Misalkan penulis 

yang bermarga Nufninu maka dalam kewargaan klen biasanya disebut Am Niti untuk laki-laki 

dan In Niti bagi perempuan. Niti sendiri dalam bahasa setempat berarti gelang, secara mitologi, 

klen ini mungkin mengaanggap gelang sebagai benda suci atau benda pamali. 

Klen tersebut diperoleh melalui garis keturunan bapak, namun juga bisa diperoleh melalui garis 

keturunan ibu ataupun adopsi. Adopsi dalam budaya setempat disebut An Kahu’ (anak angkat). 

Walaupun menganut kebudayaan patrilinear, pada masyarakat setempat, tidak selamanya klan 

ibu dihilangkan, dalam sebuah keluarga biasanya salah satu anggota keluarga (salah satu anak), 

nama belakang atau klanya disamakan dengan klan asal ibunya. Kasus semacam ini biasanya 
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oleh masyarakat Amarasi disebut “nanje” “”ditinggal (harfiah), yaitu dikenai klan ibu atau klan 

ibu disandangkan baginya. Pada kasus ini anak tersebut  akan mendapat warisan dari keluarga 

ibu (saudara laki-laki ibu). Jika dalam sebuah keluarga hanya ada seorang anak (anak tunggal) 

maka akan juga dikenakan klan ibu, namun klan ibu tidak disebutkan dalam Akta Kelahiran, 

Surat Baptis dan lainya kecuali dengan adanya berbagai pertimbangan. Oleh masyarakat 

setempat, hal semacam ini dilakukan agar keluarga dan anggotanya terhindar dari sakit penyakit 

yang diyakini berasal dari Roh Leluhur ibu. Sementara bila dalam kehidupan keluarga yang 

mandul (tidak memiliki anak), maka keluarga tersebut bisa mengadopsi anak, dari pihak 

manapun, baik dari keluarga istri atau keluarga suami, atau bahkan dari suku lain, maka anak 

tersebut tetap diberikan nama belakang/klan berdasarkan klan bapak dalam kasus ini oleh 

masyarakat Dawan Amarasi disebut Arken, (semacam adopsi, dan dimiliki secara mutlak). 

Namun dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, terkadang klan dari anak hasil adopsi 

tersebut tidak akan dihilangkan. 

 

B. Data Penelitian 

1) Penjelasan Tentang Instrumen Yang Digunakan. 

 Analisa data pada bagaian ini penulis akan terlebih dahulu menguraikan instrumen yang 

digunakan. Dalam upaya pengumpulan data, penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian 

yang disusun dalam bentuk angket dan wawancara. Sementara angket dan wawancara yang 

digunakan ditujukan kepada masyarakat, yakni masyarakat Kelurahan Buraen, yang masih tetap 

menjalankan konsep Tabua Ma Tnek Mese. Pada tahap wawancara ini penulis tidak secara 

menyeluruh mewawancarai seluruh lapisan masyarakat yang ada, melainkan hanya beberapa 



orang yang dianggap mewakili komponen atau lapisan masyarakat yang ada, di antaranya, tetua 

kampung, tokoh adat/tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemuda kelurahan, Adapun 

pertanyaan pada angket yang disiapkan dalam waancara tersebut adalah: bagi tokoh adat/tokoh 

masyarakat berjumlah 19 pertanyaan, tokoh pemuda dan pemuda kelurahan masing-masing 

berjumlah 19 pertanyaan, Angket yang disiapkan terdiri dari dua bagian yaitu: 

 Pertama terdiri dari : Nama, jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan 

pekerjaan. 

 Kedua terdiri dari : Pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana konsep Tabua Ma 

Tnek Mese dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keseluruhan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tertuang dalam 

angket yang ada berdasarkan pertanyaan dalam angket tersebut. 

2) Data Hasil Penelitian. 

 Data hasil penelitian ini akan dikerjakan dengan dua metode, yang metode tabulasi dan 

metode analisa verbal. Penyajian dalam bentuk tabulasi yaitu untuk memaparkan data dalam 

bentuk tabel berdasarkan jawaban responden melalui formulir angket. Sedangkan analisa verbal 

dimaksud adalah untuk menginterpretasikan keseluruhan hasil penelitian, yang disesuaikan 

dengan jawaban responden. Untuk memahami secara jelas maka berikut penulis memaparkan 

variabel yang termuat dalam angket/wawancara. 

A. Identitas Responden (Nara Sumber) 

 Bagian yang dijelakan dalam identitas responden terdiri dari : Usia, pedidikan, status 

nikah dan Pekerjaan.  



 Jumlah responden laki-laki 6 orang, dengan usia antara 34 hingga 80 tahun, pendidikan 

antara SLTP hingga SLTA, dengan pekerjaan sebagai petani, pensiunan dan wiraswasta. 

Dengan status nikah, satu di antaranya belum menikah.  

 Jumlah responden perempuan 6 orang, dengan usia antara 38 hingga 58 tahun, 

pendidikan SLTA hingga Sarjana Strata satu (S1), dengan pekerjaan sebagai wiraswata, 

dan ibu rumah tangga. Dan status nikah, satu di antaranya belum menikah. 

 

B. Konsep Tabua Ma Tnek Mese. 

 Bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana dan dalam bentuk apa konsep Tabua Ma 

Tnek Mese dijalankan. Tetapi terlebih dahulu penulis menguraikan pemaknaan Tabua Ma Tnek 

Mese ini berdasarkan pemahaman masyarakat Dawan Amarasi selatan di Buraen (narasumber). 

Tabua Ma Tnek Mese memiliki arti harafiah: bersatu dan sehati untuk mencapai sebuah tujuan, 

secara bersama-sama. Arti harafiah ini bertolak dari empat kata yakni: 

 Tabua: Berkumpul atau bersatu, 

 Ma: Dan, untuk, serta dan lain-lain (tergantung bunyi kalimat), 

 Tnek: Kehendak atau keinginan hati, 

 Mese’: Satu, sebuah, tetapi (tergantung bunyi kalimat). 

 

1. Bentuk-bentuk Dan Praktek Konsep Tabua Ma Tnek Mese. 

 Manusia pada umumnya adalah makluk sosial yan tidak bisa terlepas dan melepaskan diri 

dari pihak lain, artinya dalam menjalani kehiduan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan 

manusia yang lain. Mungkin uraian semacam ini yang dapat dijadikan pintu masuk menuju 



bentuk-bentuk konsep Tabua Ma Tnek Mese ini dijalankan atau dipraktekkan dalam kehidupan 

masyarakat Dawan di Amarasi. Sama halnya dengan deskripsi di atas, pada masyarakat Dawan 

Amarasi pun selalu membutuhkan jamahan atau pertolongan orang lain dalam melangsungkan 

hidupnya. Dalam hal membutuhkan jamahan atau pertolongan orang lain inilah, maka perlahan-

lahan konsep ini terbentuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dawan Amarasi.  tidak 

ada kepastian sejak kapan konsep atau kalimat Tabua Ma Tnek Mese ini  lahir. Tapi dapat dipastikan 

bahwa ketika manusia ini ada dan saling membutuhkan itulah konsep ini kemudian lahir di kalangan 

masyarakat Timor di Amarasi
7
. Bentuk-bentuk nyata dari konsep ini atara lain: Tabua Ma Tnek 

Mese dalam membangun rumah (rumah dengan desain tradisional), atau awal pembangunan 

rumah, jika rumah tersebut dibangun dengan menggunkan desain modern, atau pada tahap akhir 

pembangunan rumah seperti pemasangan kap rumah dan atap, sedangakan jika rumah yang 

dibangun bentuknya tradisional (Ropo)
8
,  maka keseluruhan badan rumah akan dikerjakan secara 

bersama “tabua”. Bentuk lainnya adalah menghadapi kematian; kebiasaan yang ada dalam 

masyarakat Dawan Amarasi adalah, ketika menghadapi kematian, masyarakat yang ada selalu 

terbagi menjadi 2 bagian: bagian yang pertama bertugas sebagai penerima dan penjamu 

tamu/pelayat, merapikan jenazah, dan mempersiapkan jenazah selama sebelum diadakan 

pemakan. “masyarakat Dawan Amarasi dalam menghadapi kematian agak berbeda dengan 

masyarakat lain pada umumnya. Jika seseorang meninggal, maka akan diadakan Veset/Pesta 

kematian”. Dan selama pesta tersebut berlangsung, terus menerus disembelih hewan seperti sapi, 

dan babi, sambil menuggu kerabat yang jauh, mungkin juga dari seberang pulau, dan biasanya 

hal semacam ini berlangsung beberapa hari. Di sinilah kelompok pertama bertugas. Dalam 
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bahasa masyarakat setempat biasa disebut Kabitin Uim hana’ Kapao Tunuf/bagian dapur/para 

pekerja didapur). Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok penggali liang kubur, atau yang 

menyiapkan pemakaman termasuk pembuatan peti jenazah, kelompok ini biasanya didominasi 

oleh kaum pria dan biasanya yang hadir adalah para pemuda dan tetua. Dalam bahasa 

masyarakat Dawan Amarasi disebut Ka Hain Nopu, Kamoe’ Peti/Penggali Kubur, Pembuat Peti. 

Kebanyakan orang Dawan Amarasi pada saat ini dimakamkan dengan kondisi liang 

kubur/dinding serta dasar makam diberi semen atau bahkan keramik, dan setelah usia jenazah 40 

hari/setahun, barulah bagian permukaan/atas makam  tadinya ditutupi seadanya (kecuali dalam 

dan dasarnya), baru dikerjakan atau diberi semen atau keramik, sesuai kesepakan keluarga 

almarhum/mah). Hal sepeti ini juga terjadi dalam peristiwa pernikahan, yaitu kelompok yang 

memasak (Ka Hant/kapao tunf), dan kelompok penyedia daging (Karor Mui’It/ka mo’E tener) 

kelompok penyembelih hewan/kelompok pembuat tenda. Bentuk lain lagi dimana konsep ini 

dijalankan adalah pada kegitan bertanam atau menuai. 

Dalam bertani teristimewa saat memanen atau menuai, mereka sangat merasakan keringanan yaitu 

melalui Tabua/kebersamaan tersebut. Di siang hari mereka menanam atau memanen bersama, sore hari 

mereka saling berpisah untuk mengurusi ternak mereka masing-masing, sedangkan malam hari mereka 

berkumpul lagi sambil mempersiapkan benih  yang mereka tanami atau membereskan hasil panen selama 

sehari memanen, di Lumbung/loteng yang sudah tersedia
9
.  

Dalam hal bertani, baik menanam atau menuai, konsep ini sangat kelihatan dan benar-benar 

berlaku, hal ini dimaklumi oleh penulis karena didukung oleh mata pencaharian masyarakat 

Dawan Amarasi di Buraen yang rata-rata bertani dan beternak. Pada perspektif pemerintahan, 

Tabua Ma Tnek Mese ini juga berlaku, seperti Tabua/bersama, gotong royong membuka jalan 
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baru antar desa atau bahkan antar kecamatan, memang dalam  membangun jalan yang dimaksud, 

merupakan program raja Koroh pada jaman sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, 

namun hal ini kemudian menjadi semacam kebiasaan yang kemudian diteruskan oleh pemerintah 

daerah khsusunya kecamatan Amarasi secara keseluruhan, dengan cara; masyarakat dari 

beberapa desa akan dikumpulkan melalui kepala desa masing-masing, kemudian dikerahkan 

pada satu tempat yang terlebih dahulu disurvei, untuk membuka jalan baru sebagai penghubung 

satu kampung dengan kampung lain, untuk membenahi jalan antara kampung yang rusak akibat 

hujan, banjir, atau longsor hal ini dikenal dengan istilah Ka Meup Ran’na’E
10

. dengan demikian 

maka untuk sementara penulis menyimpulkan bahwa konsep ini tidak hanya berlaku dalam 

kehidupan masyarakat antar warga sekampung, namun juga dalam partisipasi pembangunan 

yang diprogramkan oleh pemerintah (antar kampung). Inilah praktek atau bentuk dari konsep 

Tabua Ma Tnek Mese’ dijalankan yaitu dalam bentuk persekutuan (bersatu/bersama: Tabua). 

Begitupula dalam gereja. Tabua Ma Tnek Mese’ ini sangat dirasakan dalam pekerjaan pelayanan 

di gereja, baik dalam peribadatan maupun pekerjaan fisik dilingkungan Gereja, ketika gedung 

gereja direnovasi, maka hanya dibutuhan beberapa tukang inti saja sebagai pengawas atau 

pengarah, sedangkan buruhnya akan dikerjakan oleh jemaat karena dibakar oleh semangat Tabua 

Ma Tnek Mese
11

. 

2. Tabua Ma Tnek Mese Sebagai Pemersatu (Menurut tokoh masyarakat dan tokoh 

pemuda). 

 Selain sebagai wadah untuk meringankan beban seseorang yang telah menjadi bagian 

dari kebudayaan masyarakat, Tabua Ma Tnek Mese ini juga sekaligus sebagai pemersatu 

                                                           
10

Wawancara E. B, tanggal 25 April 2012. 
11

 Wawancara A. M. N, tanggal 29 April 2012. 



“Tabua”, yang terus menerus dipertahankan dan ini artinya tidak mungkin hilang selagi manusia 

di muka bumi ini masih ada. Walaupun demikian, harus diilhamipula bahwa dengan kemajuan 

dan perkembangan globalissasi yang bergerak cukup cepat dan pesat ini, mungkin pada akhirnya 

aktifitas Tabua Ma Tnek Mese’ tersebut akan luntur dan bahkan punah. 

Tabua Ma Tnek Mese ini tidak mungkin hilang sampai kapanpun, selagi masih ada masyarakat 

Amarasi, karena ini sudah terlanjur diajarkan dan tertanam dalam setiap jiwa orang Amarasi, 

bahwa  kita pasti saling membutuhkan dalam menjalankan hidup ini
12

. Hal semacam ini perlu 

diperhitungkan juga dari perspektif globalisasi. Dengan dampak globalisasi yang semakin 

meresap dalam diri masing-masing individu tentunya akan menimbulkan sikap egois dalam diri. 

Hal ini membuat sikap acuh tak acuh kepada sesama dan merasa mereka berhak melakukan 

apapun demi tercapainya tujuan dari globalisasi yaitu bersaing sekuat tenaga untuk mendapatkan 

hasil maksimal dalam persaingan yang semakin ketat
13

. Pada bagian ini penulis berasumsi bahwa 

jika konsep ini terus dijalankan dan tetap dipelihara maka identitas masyarakat Dawan Amarasi 

yang menjunjungtinggi kekerabatan akan tetap terpelihara. Mungkin saja jika konsep ini 

terpelihara oleh masyarakat konteks, maka ancaman globalisasi yang justru disisi lain berdampak 

negatif terhadap masyarakat akan dapat dibendung. 

 Karena globalisasi mengancam semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam interaksi 

sosial maka perlu adanya peran serta dalam menangani masalah tersebut. Kita dituntut terampil 

dalam menyikapi persoalan yang ada untuk memberikan saran kepada seluruh komponen 

masyarakat tetang pentingnya memahami apa yang sebernarnya terjadi pada masyarakat kita 

ditengah-tengah adanya globalisasi yang terjadi. Solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan 
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oleh pemerintah dan masyarakat adalah dengan melakukan peningkatan integritas dalam 

masyarakat dengan cara memupuk jiwa nasionalisme bagi seluruh bangsa Indonesia
14

. Memupuk 

jiwa nasionalisme bagi seluruh bangsa indonesia dimaksud, oleh penulis dipahami dengan 

asumsi “pemeliharaan identitas, baik secara lokal, maupun secara nasional”. 

3. Tabua Ma Tnek Mese Sebagai Pemelihara Kekerabatan (menurut pemangku adat). 

 Konsep ini pada tingkat desa/kelurahan ataupun dalam hidup bertetangga, seperti yang 

dibahas di atas yaitu sebagai pemersatu, konsep ini juga sebagai pemelihara kekerabatan, 

contohnya: jika seorang anggota masyarakat setempat meninggal, maka dengan konsep ini, 

masyarakat sekitar tidak serta merta memakamkan jenazah, jenazah akan dibiarkan sembari 

menuggu kerabat yang berada ditempat lain, hingga tiba. Di sinilah konsep Tabua  sangat 

nampak, yakni Tabuaba’/mempersatukan kerabat yang tersebar di tempat lain yang jauh, baik di 

dalam pulau maupun di luar pulau. 

 Kenapa Tabua Ma Tnek Mese ini juga dikatakan sebagai pemelihara kekerabatan? 

Katakalah ada orang meninggal, maka dengan Tabua ini, semua keluarga akan dihimpun, dengan 

cara; jenazah tidak akan dimakamkan selama keluarga yang berada ditempat yang jauh belum 

tiba ditempat duka. Dengan cara seperti ini, kerabat yang berada jauhpun merasa terikat dan 

diikat dengan semangat tabua ini, bayangkan jika seseorang meninggal, katakanlah yang  meninggal 

adalah seorang  tetua yang memilki anak cucu yang tersebar dimana-mana. Jika pada saat meninggal dan 

saat itu juga dimakamkan, lalu keluarga dari jauh dengan alasan jenazah telah dimakamkan dan tidak 

perlu bersusah payah ke sana, maka kami sebagai kerabat yang ditinggal, mungkin tidak akan bertemu 
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dan tidak akan saling kenal dengan kerabat yang kebetulan berada di tempat jauh. Ini artinya secara 

perlahan-lahan, ikatan kekerabatan dalam klen ataupun antar klen akan hilang
15

. 

4. Tabua Ma Tnek Mese Sebagai Identitas Orang Dawan Amarasi (menurut tokoh pemuda 

dan tokoh masyarakat). 

 Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan 

kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik yang memelihara kesinambungan arti masa 

lampaunya sendiri bagi diri sendiri dan orang lain; kesatuan dan kesinambungan yang 

mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang 

diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam 

hubungan dengan diri sendiri dan orang lain
16

. Pada masyarakat Dawan Amarasi, secara 

menyeluruh baik pada kalangan muda hingga yang tua, kaliamat Tabua Ma Tnek Mese’ 

memiliki makan yang cukup mendalam dan mencakup seluruh lapisan masyarakat khususnya 

masyarakat Dawan Amarasi di Buraen. 

Bagi masyarakat Amarasi secara umum dan khususnya di Buraen, kalimat ini menjadi bagian 

dari keAmarasian masyarakat setempat yang mana orang Amarasi menyebutnya sebagai bagian 

dari hidup atau identitas orang Amarasi. Orang Amarasi dimanapun, bahkan di rantau sekalipun 

selalu bersatu oleh karena memiliki identitas Tabua Ma Tnek Mese ini. Ketika telah terkumpul 

Tabua, maka disana akan muncul kepedulian, saling mengisi, dan saling membantu “Mafit”
17

. 

Itulah sebabnya di manapun orang Amarasi berada, selalu mencari dan mengumpulkan sesama 

orang Amarasi, kecuali memang di daerah tersebut tidak terdapat orang Amarasi yang lain. 

                                                           
15

Wawancara Bapak R.T, tanggal 25 april 2012. 
16

http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/ dalam idharma putra. Diunduh pada tanggal 11 

agustus 2012. 
17

Wawancara O.T,  tanggal  18 april 2012. 

http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/


5. Tabua Ma Tnek Mese Sebagai Penyemangat (menurut tokoh pemuda). 

 Keterikatan setiap individu manusia dengan individu manusia lainnya sangat dibutuhkan, 

bahkan ketika keterikatan itu telah ada, nampaknya masih kurang. Setiap orang yang ada 

terkadang membutuhkan dukungan psikologis dari orang banyak agar lebih terbakar 

semangatnya. Ibarat penonton pertandingan sepak bola, bila sekelompok kecil bersorak-sorai 

menyemangati timnya, maka secara spontan sesama pendukung tim yang sama akan terdorong 

secara psikologis untuk turut bersorak. Begitulah kira-kira ketika terjadi kegiatan-kegiatan masal 

seperti gotong royong memulai pembangunan sebuah rumah warga, menghadapi peristiwa 

duka/kematian, dalam menghadapi urusan perkawianan, orang akan dengan sendirinya turut 

mengambil bagian ketika para sesepuh mengungkapkan kalimat ini dengan tekanan suara yang 

agak keras
18

.  

Pada masyarakat Dawan Amarasi Di Buraen, jika ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang 

membutuhkan orang lain seperti awal pembanguan rumah (fondasi), akan selalu ada 

teriak/sapaan ajakan oleh orang-orang yang terlebih dahulu hadir pada pengerjaan tersebut, yang 

tadinya telah diberitahukan/diundang  oleh pemilik pekerjaan (yang empunya rumah nanti). 

Masyarakat setempat dengan sendirinya akan terus berpartisipasi, mengambil bagian dalam 

kegiatan-kegiatan masal yang selalu terjadi. Salah satu kegiatan yang ada adalah pembagnunan 

Gereja. Jemaat selalu bergilir mengambil bagian dalam kegiatan pengerjaan yang dilakukan. 

Mulai dari pengerjaan fondasi hingga pembanguan dinding gedung. Jemaat terus menerus 

bergilir untuk mengambil bagian dalam pengerjaan yang ada
19

. Lain sisi misalnya pada 

pelaksanaan ibadah rumah tangga, atau ibadah tingkat rayon pada jemaat setempat pada 
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masyarakat konteks, ketika para jemaat mendengar suara nafiri/terompet yang terbuat dari 

tanduk kerbau dibunyikan, maka seperti ada semangat yang tiba-tiba muncul untuk menghadiri 

ibadah dimaksud, layaknya pemain bola voly yang diberi tepuk tangan, akan lebih 

bersemangat
20

.   

6. Tabua Ma Tnek Mese Sebagai Penyelesai Sengketa (menurut pemangku adat dan tokoh 

pemuda). 

 Tabua Ma Tnek Mese ini bisa dikatakan memiliki unsur iman, yaitu damai. Damai 

dengan siapa saja pada masyarakat yang ada, baik yang tua maupun yang muda. Katakanlah 

ketika terjadi peselisihan antara dua orang karena ternak milik pihak yang satu merusak tanaman 

milik pihak lain. Tentu pihak yang memiliki tanaman akan sangat marah. Dan akan  naik 

banding/Natrak pada tingkat desa/kelurahan. Namun ketika para sesepuh mengatakan konsep ini 

maka akan reda juga amarah dari pihak yang empunnya tanaman
21

. Jika terjadi konflik antara 

dua orang pemuda akibat tersinggung karena merasa disindir atau bahkan rebutan pacar, maka 

mereka kemudian akan berdamai ketika dinasehati oleh sesepuh dengan konsep Tabua Ma Tnek 

Mese ini
22

. 
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