
Bab IV 

Analisa Data. 

 

A. Identitas Sosial Masyarakat Dawan Amarasi. 

 

Terlepas dari Tabua Ma Tnek Mese sebagai salah satu identitas sosial masyarakat Dawan 

Amarasi, maka sebelum penulis memamparkan kalimat Tabua Ma Tnek Mese ini sebagai salah 

satu identitas sosial masyarakat Dawan Amarasi, terlebih dahulu penulis memaparkan bentuk 

atau corak lain yang khas dan yang menunjukan keAmarasian (identitas) setiap orang Dawan 

Amarasi baik secara individu maupun secara kelompok. 

Ada berbagai bentuk dan corak yang diperlihatkan oleh masyarakat Dawan Amarasi, untuk 

menunjukan keAmarasian mereka, salah satu di antaranya adalah motif tenun ikat.  

 Jika seseorang tau atau mau mempelajari motif-motif tenun ikat di NTT, khususnya di 

daerah daratan Timor mulai dari ujung timur pulau Timor hingga ujung barat pulau Timor, maka 

akan dijumpai pula berbagai macam ragam motif yang dibentuk pada tiap-tiap helai kain tenun 

yang ditenun dan motif yang ada di setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Di Amarasi sendiri 

terdapat lebih dari 20 jenis motif kain tenun yang memang jenis tersebut hanya terdapat di 

Amarasi, baik di Amarasi Timur, Barat dan Selatan. Adapun orientasi  motif tenun ikat di 

Amarasi tersebut merupakan corak yang diambil dari dan yang terdapat pada motif kulit ular 

piton, dalam bahasa Dawan Amarasi disebut (riuksaen).  

Kenapa demikian?, karena berangkat dari mitologi masyarakat Dawan Amarasi yang menyebut 

dan menganggap ular piton/riuksaen sebagai Uis MetO’ atau Tuhan yang berdaulat atas alam 



daratan, kata Uis dari kata Usi’ atau Usif yang berarti Tuan atau Tuhan dan kata Meto’ berarti 

Darat/Kering yang menggambarkan eksistensi Uis Meto’ ini sebagai sosok yang berdaulat atas 

daratan atau didarat. Sedangkan Tuhan yang berdaulat atas air (sungai, danau dan laut), disebut 

Uis Oe. dari kata Usi’ seperti yang sudah dijelaskan di atas dan kata Oe berarti Basah/Air yang 

menggambarkan eksistensi Uis Oe sebagai sosok yang berkuasa atas alam air.  

Walupun demikian, sejauh yang penulis amati dan pahami dari perspektif identitas sosial, oleh 

masyarakat Dawan Amarasi, mereka tidak memiliki corak atau motif tenun ikat yang 

menggambarkan sosok buaya atau Uis Oe. Entah kenapa! Dan oleh karena karya ilmiah ini tidak 

mengkaji dan membicarakan motif tenun ikat, maka tulisan di atas hanya sekedar untuk 

memperlihatkan identitas sosial yang lain pada masyarakat Dawan Amarasi, selain kalimat 

Tabua Ma Tnek mese. 

 

B. Tabua Ma Tnek Mese’ Sebagai Identitas Sosial Masyarakat Dawan Amarasi. 

a. Lahir Tanpa Kepastian Sejarah. 

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya dalam tulisan 

ini, bahwa oleh masyarakat Dawan Amarasi, tidak ada kepastian, kapan konsep 

ini mulai ada dan dipraktekkan. Tetapi ada dugaan oleh penulis berdasarkan cerita 

tetua yang menuturkan tentang perang antar sub-suku atau antar klen, dan ini 

menjadi titik terang untuk menarik benang merah terkait dengan sejarah lahirnya 

konsep Tabua Ma Tnek Mese ini. Para tetua tidak mengetahui  persisnya perang 

itu terjadi, tetapi mereka menuturkan bahwa yang berperang adalah kakek 

mereka, jauh sebelum zaman Nipon (Jepang) dan saat berperang, mereka 

menggunakan Senapan Tumbuk (senjata api buatan Portugis). Dan ini  berarti 



dapat diperkirakan perang itu terjadi pada pertengahan hingga akhir ahun1800an. 

Pada saat itulah muncul semacam ide atau konsep untuk menyatukan dan 

membakar semangat para pejuang, ataupun mereka yang ingin ikut dalam 

peperangan. Ide atau konsep itulah lalu disebut Tabua Ma Tnek Mese’. Tabua Ma 

Tnek mese’ untuk mempertahankan batas tanah suku/klen, tetapi juga Tabua Ma 

Tnek Mese untuk memperluas batas tanah suku/klen pada saat itu. Sekali lagi ini 

hanyalah perkiraan penulis tetapi juga disetujui oleh tetua kampung di Buraen.   

Maka dengan demikian berarti konsep ini lahir saat itu untuk menjawab 

persaingan dan perebutan Tanah. Dan tentu berbeda dengan prakteknya saat ini. 

Dengan demikian maka, ditemukan bahwa konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini 

bukanlah sebuah akulturasi. Oleh generasi selanjutnya, hal Tabua Ma Tnek Mese’ 

ini kemudian terus dipertahankan dan dijalankan dengan praktekan kerja gotong 

royong.  

Hal ini tentu sangat sinkron dengan teori identitas sosial sebagaimana yang telah penulis 

paparkan dalam bab sebelumnya dalam tulisan ini, bahwa identitas sosial merupakan produk 

kognitif manusia. ia terbentuk dari proses-proses kognitif dalam mengklarifikasikan dunia sosial 

(kategori sosial), melalui pengkategorisasian diri pada prototipe suatu kategorisasi atau 

kelompok sosial tertentu, serta dipelihara dan dikembangkan lewat suatu perbandingan sosial 

yang bias. 

b. Terus Ada dan Dipertahankan Walaupun Tanpa Pendidikan Dalam Kelompok 

(Paguyuban). 

Secara keseluruhan para responden mengagumi kalimat filosofis Tabua Ma Tnek 

Mese ini sebagai bagian dari hidup orang Dawan Amarasi, yang ada dan 



dipertahankan walaupun tidak ada semacam kelompok sosial (paguyuban) yang 

bertugas mendidik generasi muda terkait dengan kalimat filosofis tersebut.  

Didikan kepada generasi muda terkait dengan kalimat filosofis ini hanya terjadi 

secara kecil-kecilan dalam kehidupan berumah tangga, itupun tidak semua dan 

tidak dapat dipastikan apakah diajarkan atau tidak. karena diakibatkan oleh faktor 

ekonomi masyarakat setempat. Kenapa demikian?, karena mayoritas kehidupan 

dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat sebagai petani dan peternak dengan 

sistem bertani dan beternak mereka yang berbeda dengan masyarakat lain pada 

umumnya, yang mana kebun atau ladang dan ternak mereka sangat jauh dari 

perkampungan, dan ini menuntut setiap kepala keluarga harus tinggal jauh di 

kebun/ladang bersama ternak mereka. Kalaupun mereka harus kembali ke 

perkampungan berarti mereka harus menempuh jarak yang jauh. Perjalanan yang 

melelahkan menyebabkan keletihan (begitu tiba di rumah, langsung tidur, dan 

besok pagi-pagi buta sudah berangkat kembali keaktifitasnya). Akibatnya, 

interaksi dalam keluarga, khususnya dengan anak-anak tidak seperti kehidupan 

berkeluarga lain pada umumnya. Dan hal ini tentu berakibat pula dalam hal 

pendidikan terkait dengan konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini. Itulah sebabnya 

penulis tidak dapat memastikan bahwa di setiap keluarga, Tabua Ma Tnek Mese 

ini diajarkan. 

 

c. Dibawa dan Dipraktekkan Dalam Kehidupan Di luar Amarasi Sebagai Jati Diri 

Dan KeAmarasian Masyarakat Dawan Amarasi. 



Ternyata konsep ini tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat Dawan di 

Amarasi saja. Konsep Tabua Ma Tnek Mese ini juga dilakukan atau dipraktekkan 

dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat Dawan Amarasi di luar Amarasi. 

Hal ini dapat diamati dalam kehidupan di kampung Amarasi Maulafa, kota 

Kupang-NTT. Bentuk Tabua Ma Tnek Mese’ dipraktekkan persis seperti yang 

biasa dilakukan di Amarasi. Dalam hal pembangunan rumah, acara pernikahan, 

dan kematian. Bahkan dalam prakteknya melibatkan masyarakat dari suku lain 

diluar Amarasi. 

d. Bersifat Universal. 

Ketika konsep ini dipraktekkan, katakanlah Tabua dalam pembangunan rumah,  

siapapun boleh berpartisipasi. Masyarakat setempatpun tidak pernah 

mempertimbangkan untuk menerima atau tidaknya kehadiran dan partisipasi 

seseorang dalam praktek konsep ini. Satu hal yang dikatakan unik oleh penulis 

adalah jika salah satu anggota masyarakat sering tidak mengambil bagian dalam 

praktek konsep Tabua Ma Tnek Mese ini, maka anggota masyarakat tersebut tidak 

akan disukai dalam kelompok masyarakat tersebut, sekalipun anggota masyarakat 

tersebut adalah anggota kerabat dekat pada komunitas yang ada. Sementara, jika 

orang lain dari suku yang berbeda justru berprilaku dan bertindak layaknya orang 

Dawan Amarasi (dalam hal menerima dan turut menjalankan konsep Tabua Ma 

Tnek Mese), maka ia akan lebih dihargai dan diterima dibanding mereka yang 

adalah orang Dawan Amarasi tetapi tidak setia dalam kalimat Tabu Ma Tnek 

Mese’ ini. Dan bahkan oleh masyarakat Dawan Amarasi, orang yang demikian 



akan dibenci dalam komunitas mereka, baik dalam klan tertentu, ataupun dalam 

komunitas secara umum. 

e. Mempertahankan Persatuan Antar Klan (kerabat). 

Secara historis, masyarakat Dawan Amarasi memiliki perbedaan dalam hal 

penyemayaman jenazah (jenazah disemayamkan). Menurut tuturan para tetua 

kampung, dizaman dahulu, jika seseorang anggota masyarakat meninggal, maka 

jenazahnya akan dibiarkan hingga beberapa tahun. Dituturkan bahwa dahulu, 

jenazah akan dibiarkan selama tiga kali musim tanam, dan tiga kali musim panen, 

yang setara dengan tiga tahun, dan dijaga secara bergilir. Untuk menghindari bau 

busuk/bau mayat, maka jenazah akan diasap (se’I), sementara diasap (se’I), 

jenazah akan diberi mantra agar baunya berpindah ketempat lain yang sangat 

jauh. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, umur jenazah yang tadinya tiga 

tahun, barulah dimakamkan, diubah dengan batas waktu tiga bulan. Dengan cara 

perawatan yang sama. Dari tiga bulan tersebut diubah menjadi 3 hari. Perjalanan 

tiga tahun usia jenazah diasapi, ke tiga bulan dan berubah menjadi tiga hari, 

sesunggunya dilakukan untuk memepertahankan tradisi kekerabatan (Tabua). 

Hingga hari ini, konsekuensi dan alasan jenazah dibiarkan selama tiga hari 

barulah dimakamkan, ini hanya semata untuk menanti kerabat yang berada 

ditempat yang jauh, agar dapat berkumpul (Tabua). Sementara perawatan jenazah 

saat ini dirubah, dengan cara disuntikkan formalin (pengawet jenazah). Hal ini 

pernah disaksikan oleh penulis, yang mana, seorang bidan harus bekerja keras 

menyuntikkan formalin kebagian tubuh mayat sebanyak mungkin (saat itu penulis 

menghitung jumlah suntikan, lebih dari 60 kali suntikan dengan setiap suntikan 



berisi 3-6 ML Formalin). Dan ini hanya semata untuk mempertahankan tradisi 

Tabua Ma Tnek mese’, sebagai identitas sosial mereka (masyarakat Dawan 

Amarasi, khusunya di Buraen). 

f. Sesuatu yang menonjol dan berbeda. 

Tabua Ma Tnek Mese’ ini membentuk kehidupan Setiap orang Amarasi sehingga 

terlihat berbeda teristimewa dalam menghadapi peristiwa kematian, pesta 

pernikahan maupun kematian, tetapi juga dalam hal pekerjaan kebun, ladang atau 

sawah. Hal ini berarti kekuatan dari Tabua Ma Tnek Mese ini terlihat sangat 

menonjol melalui tiga peristiwa diatas. Sementara penulis merasa bahwa 

sesungguhnya ada dimensi kehidupan lain yang bersifat universal/luas yang perlu 

dijalani oleh orang Amarasi dengan berpijak pada kalimat Tabu Ma Tnek Mese’. 

Contohnya; dimensi kehidupan politik, dan ekonomi. 

 


