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BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III    

KEPERCAYAAN MASYARAKKEPERCAYAAN MASYARAKKEPERCAYAAN MASYARAKKEPERCAYAAN MASYARAKAT AT AT AT DENGKA DAN DENGKA DAN DENGKA DAN DENGKA DAN     

MAKNA MAKNA MAKNA MAKNA PERAYAAN LIMBEPERAYAAN LIMBEPERAYAAN LIMBEPERAYAAN LIMBE    BAGI MASYARAKAT DENGBAGI MASYARAKAT DENGBAGI MASYARAKAT DENGBAGI MASYARAKAT DENGKA MULAKA MULAKA MULAKA MULA----MULAMULAMULAMULA    

    

III.1 III.1 III.1 III.1 Rote NdaoRote NdaoRote NdaoRote Ndao    

Rote-Ndao merupakan pulau terluar Indonesia bagian Selatan, yang selama 

sepuluh tahun telah menjadi kabupaten baru dalam propinsi Nusa Tenggara Timur 

berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2002. Pada 11 Maret 2002 Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna telah mengukuhkan Undang-Undang 

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao sebagai satu kabupaten baru di Nusa 

Tenggara Timur (NTT) yang dipisahkan dari Kabupaten Kupang.1 

Penamaan terhadap pulau Rote yang terkesan unik sebenarnya memiliki 

beberapa versi. Versi yang sering diceritakan oleh banyak nara sumber yang 

mendasarkan pemahaman mereka pada syair-syair Rote menyebut Rote dengan 

istilah “Rote do Kale”. Syair tersebut mengisyaratkan bahwa nama pulau Rote 

awalnya disebut Rote do Kale, yang mana merupakan nama dua orang moyang 

Rote yang adalah penemu dan penata masyarakat Rote mula-mula, yaitu Rote Nes 

dan Kale Lino. Sebelum dikenal dengan istilah tersebut, orang yang mula-mula itu 
                                                           

1 Andre Soh & Maria Indrayana, Rote Ndao Mutiara dari Selatan, Jakarta: Yayasan 

Kelopak, 2008, hal. 2 
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memberi nama Nes do Linok yang artinya kosong dan sunyi, ada juga yang 

menyebut Lolo Neo do Tenu Hatu yang berarti gelap.2 Setelah adanya masyarakat 

atau pendatang yang mula-mula, maka nama tersebut diubah menjadi Nusa 

Dahena yang berarti pulau manusia, karena sudah terdapat banyak manusia di 

dalamnya.3 

Versi lain tentang asal usul nama pulau Rote didasarkan pada sejarah yang 

mengisahkan bahwa sebutan Rote berawal dari kedatangan pedagang-pedagang 

Portugis. Dalam sebuah cerita digambarkan di sebelah utara Timur Laut pulau 

Rote muncul kapal-kapal Portugis yang berlabuh. Pada saat itu mereka bertemu 

dengan salah seorang penduduk asli pulau tersebut dan bertanya, “Tempat apakah 

ini?”, dan dengan tidak mengerti apa yang dimaksud, orang tersebut menjawab 

dengan menyebut namanya sendiri, “Rote”, yang mana dipahami oleh pendatang 

Portugis sebagai nama dari tempat tersebut. Pembenaran dari cerita tentang asal 

mula nama Rote ini didukung dengan adanya penduduk asli yang terdapat di Rote 

Timur, yang juga memiliki marga “Rote”.4 Selanjutnya, Rote dikenal dengan 

sebutan yang beragam. Dalam literatur Belanda, Rote mengalami perubahan 

dalam dialek melayu menjadi “Rotti” dengan tiga ejaan yang berbeda ”Rotti”, 

                                                           

2 Andre Soh & Maria Indrayana, Rote Ndao..., hal. 2 
3 Hasil diskusi dengan sejarawan Rote, Paul A. Haning, pada hari Jumat, 15 Juni 2012. 
4 Andre Soh & Maria Indrayana, Rote Ndao..., hal. 11 
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”Rotty” dan ”Rottij”.5 Namun pada akhirnya sampai saat ini nama pulau tersebut 

kembali pada sebutan awal yakni Rote yang telah menjadi nama resmi dalam 

sistem pemerintahan Indonesia.   

Selain adanya banyak pemahaman mengenai nama pulau Rote, terdapat juga 

banyak penafsiran tentang asal usul penduduk Rote. Tidak adanya sumber-sumber 

tertulis yang dapat dipakai sebagai bukti sejarah dari masa lampau pulau Rote, 

maka pencarian atas gambaran pulau ini hanya dapat didasarkan pada tulisan dari 

luar negeri serta cerita rakyat yang bersumber dari Manehelo atau penyair adat, 

sebab apa yang dituturkan oleh manehelo senantiasa ditaati dan diterima sebagai 

kebenaran.  

Dari tuturan para manehelo diketahui bahwa pulau Rote awalnya 

merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Seiring berjalannya waktu datanglah 

salah satu suku bangsa yang menurut cerita berasal dari Lain do ata atau tanah 

atas/utara. Fox menyinggung persamaan antara penduduk Rote dengan orang-

orang yang berasal dari Ceylon. Persamaan tersebut terutama pada nama-nama 

tempat, cara orang Ceylon menyadap lontar, serta pola kekerabatannya. Namun 

hal tersebut belum dapat membuktikan bahwa orang Rote berasal dari Ceylon.6 

                                                           

5 Muhammad Ali Ismail, http://waraskita.net/serba-serbi/profil-masyarakat-rote-nusa-

tenggara-timur, diakses pada tanggal 1 April 2011. 
6 Andre Soh & Maria Indrayana, Rote Ndao..., hal. 36. 
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Pemikiran lain datang dari F.Y. Ormeling yang berpendapat bahwa ada 

kemungkinan orang Rote berasal dari pulau Seram. Dari tuturan cerita rakyat 

dikatakan bahwa penduduk perdana orang Rote berasal dari Pulau Seram dari 

suatu tempat yang bernama Dai Laka.7 Haning menambahkan bahwa menurut 

tuturan manahelo, Sera Sue do Dai Laka atau Seram adalah tempat asal usul nenek 

moyang orang Rote. Moyang pertama yang datang dari Seram bernama Dae Dini 

dan mengikutsertakan keluarganya, yang mula-mula menyinggahi Pulau Timor 

dan tinggal secara nomaden. Perpindahan itu terjadi sekitar abad pertama Masehi. 

Kemudian sekitar permulaan abad ke-4 Masehi keturunan Dae Dini yaitu Rote 

Nes hijrah ke Pulau Rote.8 

Setelah masyarakat mula-mula mulai berkembang dan bertambah banyak, 

maka timbullah kehidupan berkelompok berdasarkan cabang-cabang keturunan. 

Cabang-cabang keturunan ini mendiami daerah-daerah tertentu yang disebut 

“nusak”. Nusak berasal dari kata “nusa” yang mengandung beberapa pengertian, 

yakni (1) bila dilihat dari segi kepemilikan tanah, maka berarti tanah suku / tanah 

ulayat; (2) bila dilihat dari segi komunitas maka secara tersirat berarti 

suku/bangsa; (3) bila dilihat dari segi ketatanegaraan, maka berarti oraganisasi 

                                                           

7 Ibid., hal. 37. 
8 Hasil diskusi dengan sejarawan Rote, Paul A. Haning, pada hari Sabtu, 16 Juni 2012. 
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pemerintahan atau negara; dan (4) bila dilihat dari segi geografis, maka berarti 

wilayah atau pulau.9  

Sejak tahun 1800 Rote telah tercatat memiliki 19 kerajaan atau nusak 

(Gambar 3.2.). Proses terbentuknya nusak-nusak di Rote berjalan dalam rentang 

waktu sejarah yang panjang. Fox10 sendiri mengatakan bahwa sebelum kedatangan 

Belanda di Rote telah ada aktifitas nusak di sana,11 namun nusak tersebut belum 

mendapat pengakuan secara luas dan formal. Kehadiran Belandalah yang 

melahirkan pengakuan secara umum terhadap keberadaan nusak tersebut. 

Kehadiran nusak secara formal, yang diakui Belanda di Rote dapat ditelusuri 

melalui kontrak-kontrak perjanjian yang dilakukan Belanda dengan para penguasa 

lokal di Rote.12  menurut Fox, sampai dengan tahun 1662 wilayah pemerintahan 

adat yang disahkan oleh pemerintah Belanda sebagai kerajaan yang berdaulat ialah 

Termanu, Dengka, Korbafo dan Bilba. Kemudian rentang waktu hingga tahun 

1690 telah disahkan lagi delapan kerajaan yaitu Landu, Ringgou, Oepao, Baa, 

                                                           

9 Paul A. Haning, Rote-Ndao: Rangkaian Terselatan Zamrud Khatulistiwa (Ta’e Rote dan 

Fe’o Kale), (kupang: Kairos, 2012), hal. 82. 
10 James J. Fox, Dimensi Waktu dalam Penelitian Sosial: Suatu Studi Kasus di Pulau Roti”,  

Jakarta: Gramedia, 1982, hal. 121 
11 Sejak dahulu kala masyarakat Rote Ndao telah hidup secara teratur dan terorganisir. Di 

mana telah terdapat berbagai tatanan sosial atau lembaga adat yang mengatur kehidupan 

masyarakat Rote, baik yang menyangkut pemerintahan, kekerabatan, pertanian, seni budaya, 

maupun kegamaan. (Paul A. Haning, 15 Juni 2012) 
12 James J. Fox, Panen Lontar: Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau 

Rote dan Sawu, Jakarta: Sinar Harapan, 1996, hal. 132-140. 
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Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.1111....    

NusakNusakNusakNusak----Nusak di Pulau RoteNusak di Pulau RoteNusak di Pulau RoteNusak di Pulau Rote    

Sumber: James Fox, 1986:174 

 

Lelain, Thie, Loleh, dan Oenale. Selanjutnya sampai dengan tahun 1756 

berdasarkan Perjanjian Paravicini disahkan lagi kerajaan Diu dan Bokai, dan 

sesudah tahun 1756 kerajaan Lelenuk yang merupakan pecahan dari Bokai 

disahkan. Mengikuti Lelenuk, Keka dan Talae yang merupakan bagian dari 

Termanu mendapatkan otonomi dan disahkah pada tahun 1772. Kemudian sekitar 

awal tahun 1800 Delha dipisahkan dari Oenale. Dengan demikian, berdasarkan 

kontrak-kontrak perjanjian tersebut, maka secara bertahap hingga tahun 1800-an 

telah terdapat 19 kerajaan termasuk Ndao, yang berdaulat dan otonom.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           

13 Ibid, hal 11.  
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Setelah diresmikan menjadi Kabupaten pada tahun 2002, dan wilayah Rote 

Ndao dikepalai oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, maka wilayah 

kecamatan Rote mulai mengalami pemekaran. Dimulai dari Kecamatan Rote 

Tengah dan muncul Kecamatan Rote Selatan yang terdiri atas nusak Talae dan 

Keka. Selain itu mekar pula Kecamatan Rote Barat yang terdiri dari nusak Ndao, 

Dhela dan Oenale. Pemekaran berlanjut hingga pada tahun 2011 diresmikan 2 

Kecamatan baru yaitu Kecamatan Landu Leko yang terdiri dari nusak Landu dan 

pulau Usu, serta Kecamatan Ndao Nuse yang terdiri dari nusak Ndao dan pulau 

Nuse. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka hingga saat ini Kabupaten Rote 

Ndao memiliki 10 Kecamatan. 

Kendati nusak telah dileburkan ke dalam sistem pemerintahan modern 

namun nusak tetap mendapatkan tempat tersendiri di hati orang Rote. Institusi ini 

tidak secara serta-merta hilang, ia tetap memainkan peran penting dalam 

peradaban Rote hingga sekarang. Sejak tahun 2001, oleh pemerintah Indonesia 

(Kabupaten Kupang-NTT) para pemimpin klen (Maneleo) di Rote diundang dan 

dilantik sebagai tokoh-tokoh adat yang difungsikan sebagai penasehat dalam 

wilayah desa masing-masing, karena pemerintah pun sadar bahwa peran 

masyarakat adat di Rote masih eksis dan baik adanya. 
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III.2 III.2 III.2 III.2 Nusak Dengka Nusak Dengka Nusak Dengka Nusak Dengka     

Nama nusak Dengka yang sebenarnya ialah Dengga / Denga. Nama tersebut 

merupakan nama seorang moyang Dengka yang bernama Dengga Manunggai, 

yakni leluhur yang menjadi orang pertama yang menempati nusak Dengka, 

namun sesungguhnya ia merupakan generasi ke-11 dari moyang Loma Bulan 

(leluhur orang Rote). Dalam berbagai syair yang dilantunkan dalam upacara adat 

masyarakat Dengka terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

identitas nusak Dengka, yakni sebagai berikut: 14    

1. Dengga Manunggai. Nama nusak diambil dari nama Dengga sebagai 

peringatan atau kenangan terhadap moyang Dengga Manunggai, yang 

pada saat itu merupakan pemimpin pemerintahan / raja, yang berasal dari 

suku Elo, karenanya Dengga dijadikan nama nusak. 

2. Fando Bulu Kue. Istilah tersebut merupakan nama suku yang bertugas 

sebagai pemimpin kerohanian, yang juga mendapat penghormatan dari 

masyarakat, sehingga istilah “Fando Bulu Kue” sering disejajarkan dengan 

“Dengga Manunggai” sebagai identitas nusak Dengka. 

                                                           

14 Paul A. Haning, Rote-Ndao: Rangkaian Terselatan Zamrud Khatulistiwa (Ta’e Rote dan 

Fe’o Kale), (kupang: Kairos, 2012), hal.  
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3. Oeluat do Laba Oe. Istilah tersebut merupakan tempat pertama yang 

ditempati leluhur orang Dengka (Dengga Manunggai). 

4. Boa Teli do Maomila (Dengka penuh dengan pohon bakau dan bambu). 

5. Loa holu do Lutu Mau. (Dirangkul oleh semua masyarakat nusak Dengka) 

Dengan demikian, sejak semula nusak ini disebut Dengga (jika dikatakan 

dalam bahasa Rote), namun berubah menjadi Dengka karena pengaruh orang 

berbahasa Indonesia.  

Masyarakat Dengka terbagi dalam 2 rumpun besar yaitu rumpun Elo Muli 

yang terdiri dari 9 suku dan rumpun Takatein yang terdiri dari 11 suku. Selain itu 

terdapat tiga buah suku yang tidak termasuk dalam kedua rumpun di atas (lihat 

Tabel 1.1.). Dengan demikian, nusak Dengka memiliki 23 suku/klan/leo.15 

NO.NO.NO.NO.    RUMPUN              RUMPUN              RUMPUN              RUMPUN              

ELO MULIELO MULIELO MULIELO MULI    

RUMPUN         RUMPUN         RUMPUN         RUMPUN         

TAKATEINTAKATEINTAKATEINTAKATEIN    

NON                 NON                 NON                 NON                 

RUMPUNRUMPUNRUMPUNRUMPUN    

1 Elo Henuteik Ndau 

2  Fando Mbuiteik Ambik 

3  Tasi oe Sauteik Balaoli 

4  Luna Laniteik - 

5  Todak Leolulu - 

6  Boluk Mbo’ai - 

7  Nusa leok/ mboe 

teik 

Mba’uleok - 

8  Leoanak Leseleok - 

                                                           

15 Ibid., hal. 82 



37 

 

9  Mbauumbuk Neputeik - 

10 - Sa’iteik - 

11 - Manggi - 

 

 

Dengka merupakan salah satu nusak besar yang terletak di bagian Barat 

wilayah Rote Ndao, yang memiliki 11 Desa dan 1 Kelurahan yang merupakan ibu 

kota Kecamatan, yang masing-masing ialah Morosina, Oetutulu, Daudolu, 

Ingguinak, Temas, Lidor, Netenaen, Oeluak, Tolama, Boni, Oebela dan Kelurahan 

Busalangga.  

Dengka memiliki perekonomian yang baik dibanding nusak lainnya, sebab 

ia memiliki banyak sumber air hidup (mata air) sehingga lahannya 

memungkinkan untuk menghasilkan berbagai macam hasil pertanian. Namun 

terdapat juga daerah kering seperti Desa Boni, yang hanya ditumbuhi pohon 

sadapan, yakni lontar. Dengan demikian, sebagian besar mata pencaharian 

masyarakat Dengka adalah petani, peternak dan nelayan. 

    

    

    

    

Tabel 3.1 

Daftar nama suku nusak Dengka 
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III.3 III.3 III.3 III.3 Kepercayaan Masyarakat Kepercayaan Masyarakat Kepercayaan Masyarakat Kepercayaan Masyarakat Dengka Dengka Dengka Dengka     

Telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan peta perjalanan Fernidand 

Magellan pada tahun 1519–1522, diketahui bahwa armada pelaut Portugis 

tersebut pernah singgah di pulau Rote, dan bertemu dengan salah seorang 

penduduk pulau itu, dan peristiwa ini menjadi bukti sejarah jika dikaitkan dengan 

cerita rakyat mengenai sejarah nama Pulau Rote. Dimana nama pulau Rote 

muncul ketika salah seorang dari armada yang membawa orang-orang Portugis itu 

menanyakan nama pulau itu pada salah seorang penduduk setempat yang 

ditemuinya di pinggir pantai, dengan tanpa mengetahui maksud pertanyaan itu ia 

menjawab Rote. Namun, peristiwa kedatangan pelaut Portugis itu, bukan hanya 

menggambarkan bukti sejarah mengenai penamaan Pulau Rote, tetapi juga 

membuktikan bahwa sebelum kedatangan mereka pulau Rote telah menjadi pulau 

yang berpenghuni atau telah memiliki penduduk. Kenyataan tersebut didukung 

oleh pernyataan Paul Haning bahwa nenek moyang orang Rote yang menjadi 

penduduk perdana sekaligus penata masyarakat Rote mula-mula, yakni Rote Nes 

dan Kale Lino, menempati pulau tersebut sekitar permulaan abad ke-4 Masehi.  

Dalam bab II Auguste Comte memaparkan tentang fase teologis sebagai 

tahap pertama dari perkembangan intelektual, yang menjadi karakteristik dunia 
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sebelum era 1300.16 Menurutnya, pada tahap ini, manusia menafsirkan gejala-

gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu terdapat kekuatan-kekuatan yang 

dikendalikan oleh dewa-dewa atau Tuhan. Dengan kata lain, dunia sebelum era 

1300 Masehi merupakan dunia dengan tingkat perkembangan intelektual yang 

bersifat teologis, yang mana manusia percaya bahwa adanya suatu unsur mutlak 

yang memiliki kekuatan tertentu dibalik segala gejala alam yang terjadi. Hal ini 

pun berlaku bagi para penduduk perdana Pulau Rote tersebut, yang mana 

memiliki suatu bentuk kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan tertentu yang 

diyakini mengendalikan hidup mereka dan alam sekekeliling, baik itu roh-roh 

nenek moyang maupun para dewa. Namun tidak adanya bukti berupa tulisan yang 

menggambarkan kehidupan kepercayaan masyarakat Rote mula-mula. Hingga 

kedatangan bangsa Portugis dan Belanda yang mengikutsertakan para penginjil 

untuk menyebarkan agama Kristen yang turut menginspirasi Foeh Mbura untuk 

merantau ke Batavia guna mempelajari ilmu pengetahuan dan agama untuk 

dibawa pulang ke Rote dan dipraktekkan dalam masyarakat. Namun, berdasarkan 

tuturan para tua-tua adat yang menjadi pelaku dalam berbagai ritual perayaan 

adat, diketahui bahwa gambaran kehidupan keagamaan masyarakat Rote secara 

menyeluruh termasuk Nusak Dengka sebelum mengenal kekristenan adalah 
                                                           

16  George Ritzer & Douglas Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2007, 

hal.17 
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kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang yang diyakini memiliki kekuatan 

yang melebihi manusia dan berkuasa atas alam dan kehidupan manusia, yang 

dikenal dengan istilah  animisme.17 

Kepercayaan orang Rote, khususnya masyarakat Dengka, kepada roh-roh 

nenek moyang tersebut dikenal sebagai kepercayaan Dinitiu. Kepercayan itu 

didasarkan pada pandangan mereka mengenai manusia dan alam semesta.18 

Mereka meyakini bahwa alam semesta terdiri dari alam nyata yang dihuni oleh 

manusia dan alam yang tidak nampak yaitu dunia gaib. Selama manusia itu hidup 

ia menempati alam nyata dan setelah manusia itu mati, maka rohnya pergi 

melepaskan tubuh tersebut dan mendiami dunia gaib. Pemahaman mengenai 

pribadi manusia ini selaras dengan penjelasan Tylor dalam bab II bahwa sifat 

kepercayaan animisme didasarkan pada pemahamannya bahwa manusia primitif 

percaya bahwa pribadi mereka terbagi dalam dua elemen yaitu tubuh dan jiwa.  

Alam gaib terdiri atas dua bagian yaitu alam gaib atas (langit) dan alam gaib 

bawah (bumi). Dunia gaib yang berada di alam atas terdiri dari para dewa yang 

memiliki kuasa untuk mensejahterakan manusia, tetapi sebaliknya dapat pula 

menghukum manusia. Istilah yang dikenal orang Dengka untuk menunjuk pada 

                                                           

17 Hasil diskusi dengan manesonggo Limbe Aduoen, David Ello, pada hari Selasa 19 Juni 

2012 
18 Idem. 
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dewa ialah nitu mo’ok.19 Di antara semua dewa (nitu mo’ok) yang menghuni alam 

atas yang paling agung kuasa dan kedudukannya ialah Teluk Aman Lai Londa, 

yakni dewa hujan dan kemakmuran.20 Dunia gaib alam bawah terdiri dari roh-roh 

nenek moyang yang dikenal dengan nama nitu uma dan roh-roh jahat disebut 

nitu mula. Berbagai roh nenek moyang (nitu uma) mempunyai hubungan 

emosional dan solidaritas yang tinggi dengan manusia, khususnya bagi mereka 

yang merupakan kaum kerabatnya. Nitu uma dapat menolong manusia, tetapi 

sebaliknya dapat pula mencelakakan mereka. Jika mereka melakukan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya, maka nitu uma bisa 

meloloskan roh jahat untuk mencelakakan manusia seperti mendatangkan sakit 

penyakit. Hal itu disebut nitu uma nambo yang artinya nitu uma mengijinkan 

atau memberi kesempatan.21 Sedangkan roh-roh jahat berperan dalam 

mencelakakan makhluk hidup, baik atas kemauan sendiri maupun atas suruhan 

manusia lainnya. Untuk menolak bala, penyakit dan musibah lainnya, baik yang 

disebabkan oleh roh jahat ataupun yang terjadi dengan sendirinya, manusia 

memohon pertolongan pada nitu uma. Untuk kepentingan yang lebih utama 

                                                           

19 Paul A. Haning, Rumah Adat Masyarakat Rote Ndao, Kuapang:Kairos, 2009, hal 89. 
20 Ibid., hal. 91. 
21 Ibid., hal. 88 
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seperti kehidupan dan kemakmuran kekuatan alam atas atau nitu mo’ok  yang 

dihubungi, melalui perantaraan roh-roh nenek moyang (nitu uma).   

Dengan demikian, berdasarkan kepercayaan masyarakat Dengka tentang 

keberadaan roh-roh nenek moyang (nitu uma) dan para dewa (nitu Mo’ok), serta 

keyakinan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh roh-roh nenek moyang dan para 

dewa itu, sehingga dapat menolong dan juga mencelakakan mereka, maka mereka 

meyakini bahwa jaminan kelangsungan hidup mereka dan lingkungan tempat 

tinggal mereka berada di tangan berbagai nitu uma dan nitu mo’ok tersebut yang 

mendiami alam gaib. Oleh karena itu, masyarakat Dengka menyembah dan 

memuja nitu uma dan nitu mo’ok untuk menyenangkan mereka agar mereka 

dapat mensejahterakan kehidupan dan lingkungan, serta menolong masyarakat 

Dengka dari berbagai bahaya gaib yang diciptakan oleh roh jahat. Hal tersebut 

selaras dengan pemaparan Tylor dalam bab II tentang pemahaman masyarakat 

primitif yang meyakini bahwa roh yang mendiami alam memiliki kekuatan 

mengendalikan kehidupan manusia sehingga ada kemungkinan membahayakan 

hidup manusia jika ia marah dan menguntungkan manusia jika ia gembira. 

Dengan lahirnya pemahaman tersebut dalam alam pemikiran manusia primitif, 

maka untuk menghindari munculnya kemarahan dari roh-roh tersebut yang dapat 
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membahayakan kehidupan manusia, mereka mulai melakukan penyembahan 

melalui berbagai ritual dengan mengorbankan barang-barang tertentu.  

Penyembahan yang dilakukan masyarakat Dengka terhadap nitu uma dan 

nitu mo’ok dilakukan melalui berbagai ritual upacara adat, baik yang berkenaan 

dengan siklus kehidupan manusia maupun yang berkenaan dengan sistem mata 

pencaharian mereka seperti bertani, berternak, berburu, menyadap nira, 

menangkap ikan dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada kesadaran umum 

orang Dengka bahwa tiap-tiap tingkat hidup yang baru sepanjang siklus 

kehidupan itu akan membawa manusia pada suatu tingkat lingkungan sosial yang 

lebih membahayakan, baik terhadap hidup maupun lingkungan mereka.22 Oleh 

karena itu, berbagai upacara adat tersebut diselenggarakan untuk memohon restu 

dan pertolongan dari roh leluhur dan para dewa. Dengan demikian manusia harus 

menghadapi alam gaib itu dengan cinta, bakti dan takut. Mereka harus melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertujuan mencari hubungan atau mencari 

perlindungan dari atau dengan kekuatan roh-roh nenek moyang dan para dewa 

agar ketentraman batin dan kesejahteraan hidup mereka dapat terjamin.  

Kaum halaik atau orang-orang penganut Dinitiu dalam semua cara 

berhubungan dengan kekuatan gaib tersebut dijalankan secara religius. Dilakukan 

                                                           

22 Paul A. Haning, Upacara Tradisional Masyarakat Rote, (Kupang: Kairos, 2009), hal. 3. 
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dengan memanjatkan doa dan memberikan persembahan berupa beras, sirih, 

pinang, kelapa, dan hewan sembelihan. Berbagai benda tersebut dipersembahkan 

kepada para dewa dan roh nenek moyang dengan harapan bahwa roh-roh benda 

tersebut dapat dinikmati oleh roh nenek moyang dan dewa yang bersangkutan. 

Kurban yang berupa hewan terdiri dari ayam, anjing, babi, kambing, dan kerbau, 

yang umumnya memiliki bulu berwarna hitam.23 Dengan demikian, nitu uma dan 

nitu mo’ok mendapat tempat yang istimewa di dalam kehidupan keagamaan 

masyarakat Dengka dan dijadikan sebagai objek penyembahan secara turun 

temurun. 

Dalam rentang tahun dari abad ke-4 hingga abad ke-18 masyarakat Rote, 

khususnya Nusak Dengka, masih hidup dalam kepercayaan kepada roh-roh nenek 

moyang dan para dewa. Namun setelah kedatangan Foeh Mbura, raja Thie, dari 

Batavia pada tahun 1732 yang turut serta membawa pengetahuan tentang agama 

Kristen, maka ia secara resmi menjadi pelopor dalam menyebarkan agama Kristen 

Protestan di Pulau Rote.24  

Foeh Mbura bersama rombongannya berangkat ke Batavia dalam misi 

mendalami ilmu pengetahun dan pendidikan agama. Selesai menjalankan 

                                                           

23 Hasil wawancara dengan manesonggo Limbe Aduoen, David Ello, pada Selasa, 19 Juni 

2012. 
24 Paul A. Haning, Foeh Mbura: Raja, Pendidik dan Penginjil…, hal. 69 
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pendidikan ia pun meminta diri dibaptis, maka Foeh Mbura dibaptis dengan nama 

Benyamin Mesah. Dalam kepulangannya dari Batavia Foeh Mbura membawa serta 

sebuah Kitab Wasiat Lama, Kitab Wasiat Baru, dan kitab Nyanyian Mazmur.25  

Disamping menjalankan perannya sebagai raja, Foeh Mbura dibantu oleh 

Mbate Moi yang telah turut dibaptis dengan nama Johanis Moi dalam 

memperkenalkan Injil serta mengajar, terutama bagi masyarakat Nusak Thie. 

Namun karena Foeh Mbura berkeinginan agar agama Kristen menjadi milik semua 

orang Rote, maka ia pun mengundang para raja se-nusak Rote agar mengirimkan 

anak-anaknya ke Fiulain, ibukota Nusak Thie, untuk dididik. Pada tahun 1733 

Foeh Mbura mendapat bantuan tenaga guru dari Kupang yang bernama Johanis 

Senghaje. Ia membantu Foeh Mbura dalam pengajaran khusus pendidikan agama. 

Dengan bertambahnya siswa, maka pada tahun 1734 dibangunlah sebuah gedung 

sekolah yang sekaligus berfungsi sebagai gereja.26 

Upaya penyebaran agama Kristen oleh Foeh Mbura ini mengalami 

perkembangan yang baik. Dimana masyarakat Rote berangsur-angsur memberi 

diri untuk dibaptis. Namun karena belum adanya seorang pendeta di Rote, maka 

Foeh Mbura mengirim surat ke Dewan Gereja di Betawi yang kemudian 

diteruskan ke Synode Amsterdam untuk meminta dikirimkan segera seorang 
                                                           

25 Ibid., hal. 39 
26 Ibid., hal. 40 
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pendeta ke Rote agar dapat melakukan pembaptisan. Atas permintaan tersebut 

Synode Amsterdam mengirimkan pendeta Hermanus Sanders Zijlsma ke Rote 

pada tahun 1741, yakni pendeta pertama yang melayani sakramen pembaptisan 

atas Raja Loleh beserta keluarga dan rakyatnya yang berjumlah ± 700 orang. 

Pembaptisan berikutnya dilaksanakan bagi Raja Lelain dan segenap rakyatnya.27 

Permintaan untuk dibaptis menjadi Kristen semakin besar, hal itu terus berlanjut 

hingga didatangkannya seorang pendeta lainnya yakni pendeta Waarmoed, dan 

sekitar tahun 1790 terjadi permandian massal di Rote.28 

Optimisme Foeh Mbura untuk mengembangkan pendidikan dengan agama 

sebagai prioritas utama sangat besar sebab ia benar-benar ingin menekankan pada 

hal kasih yang harus dimiliki oleh setiap orang Rote. Akhirnya Fiulain sebagai 

tempat persemaian bibit pendidikan dan agama dapat memberi kontribusi yang 

besar dalam mencetak kader-kader yang memiliki perhatian besar dan mau 

bekerja keras untuk turut menyebarkan agama Kristen. Oleh karena mereka 

menyadari bahwa pentingnya pendidikan dan agama dalam meningkatkan sumber 

daya manusia, maka mereka meminta ijin pada pemerintah Belanda untuk 

membuka sekolah-sekolah desa yang memungkinkan bagi rakyat jelata untuk 

mendapatkan pendidikan, khususnya agama. Dengan demikian sampai dengan 
                                                           

27 Ibid., hal. 43-44 
28 Ibid., hal. 58 
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tahun 1860 dibuka lagi 13 sekolah desa, yang dua diantaranya terdapat di desa 

Ingguinak dan Boni yang berada dalam wilayah Nusak Dengka. Bahkan pada 

tahun 1910 dibuka pula sekolah gereja di desa Oebela, yang juga berada dalam 

wilayah Dengka, yang memprioritaskan pengajaran agama Kristen, terutama 

Katekismus.29  Dengan berbagai upaya tersebut, maka pengajaran agama Kristen 

dapat diterima secara langsung oleh masyarakat Dengka, baik bagi mereka yang 

merupakan anak-anak keturunan bangsawan maupun bagi rakyat. Dengan 

demikian, usaha Foeh Mbura untuk menyebarkan pendidikan di Pulau Rote 

melalui pembangunan sekolah turut pula memperluas penyebaran agama Kristen 

hingga ke Nusak Dengka. 

Berdasarkan gambaran upaya perluasan penyebaran agama Kristen oleh  

Foeh Mbura di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Rote yang semula secara 

menyeluruh merupakan penganut Dinitiu berangsur-angsur mulai meninggalkan 

kepercayaan mereka itu dan memberi diri untuk dibaptis dan menerima 

kekristenan. Secara bertahap satu per satu raja beserta rakyatnya mengalihkan 

kepercayaan mereka yang semula terhadap roh-roh nenek moyang dan para dewa 

pada kepercayaan akan Kristus. Dengan mengikuti pengajaran Katekismus, maka  

pemahaman mereka mengenai manusia dan alam semesta pun mulai berubah, 

                                                           

29 Ibid., hal. 58-60. 
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bahwa Tuhan Yesuslah yang merupakan sumber kehidupan dan keberadaan hidup 

mereka. Oleh karena itu, penyembahan mereka terpusat pada Yesus Kristus. 

Namun, hal itu tidak berarti bahwa segenap masyarakat Nusak Dengka 

telah serta merta meninggalkan kepercayaannya yang semula dan beralih 

sepenuhnya pada kepercayaan akan Kristus. Foeh Mbura tentunya juga 

mengalami kesulitan dalam mengajarkan agama Kristen sebagai hal yang baru bagi 

suatu masyarakat yang telah berabad-abad lamanya hidup dalam kepercayaan 

Dinitiu, yang seumur hidup menjadi bagian dalam pelaksanaan  ritual dan upacara 

adatnya. Selain itu masyarakat Dengka sendiri merupakan tipe masyarakat yang 

sangat menghormati roh nenek moyang mereka. Hal itu terbukti dari penamaan 

Nusak Dengka yang diadopsi dari nama leluhur Dengga Manunggai, yang 

merupakan orang pertama yang menempati nusak Dengka, sebagai peringatan 

akan moyang tersebut; serta penghormatan orang Dengka terhadap Fando Bulu 

Kue, yakni suku yang bertugas sebagai pemimpin kehoranian pada masyarakat 

Dengka mula-mula. Penghormatan yang besar terhadap roh nenek moyang itu 

tetap dihayati oleh masyarakat Dengka masa kini. Oleh karena itu, hingga kini 

masih terdapat beberapa tua-tua adat dalam Nusak Dengka yang tetap 

mempertahankan kepercayaannya pada roh-roh nenek moyang dan mewujudkan 

hal itu dalam berbagai aktivitas keagamaan seperti upacara perayaan Limbe atau 
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yang dikenal secara luas dengan istilah Hus. Dengan demikian hubungan antara 

Dinitiu dan Limbe ialah dimana Limbe merupakan salah satu bentuk upacara atau 

perayaan yang dilaksanakan dan dirayakan dalam kepercayaan Dinitiu. Dengan 

kata lain, wujud kepercayaan Dinitiu diimplementasikan dalam ritual upacara 

Limbe. 

    

III.4 III.4 III.4 III.4 Hus atau LimbeHus atau LimbeHus atau LimbeHus atau Limbe    

Hus berasal dari kata hu yang salah satu artinya ialah pohon. Umumnya 

lokasi upacara adat ini berada di suatu tempat yang tanahnya rata dan agak luas 

serta di dalamnya terdapat sebatang pohon besar, yang merupakan pusat 

penyembahan (Lih. Gambar 3.2.).30 Karena itulah upacara tersebut lazimnya 

disebut hus.31 Upacara hus dalam bahasa Rote dikenal dengan istilah limbe. 

Upacara tersebut merupakan upacara pertanian tahunan32 yang dilaksanakan 

secara turun temurun sejak zaman masyarakat Dengka mula-mula sehingga tidak 

diketahui secara pasti asal usul dan awal mula terbentuknya perayaan tersebut.  

 

 

                                                           

30 Pohon tersebut berdiameter ± 2,5 m dan mendapat perlindungan hukum adat sehingga 

tidak boleh ditebang atau dirusak. 
31 Paul A. Haning 16 Juni 2012 
32 Ibid., hal. 58. 
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III.4.1 Tempat Pelaksanaan Limbe III.4.1 Tempat Pelaksanaan Limbe III.4.1 Tempat Pelaksanaan Limbe III.4.1 Tempat Pelaksanaan Limbe     

Tempat upacara perayaan Limbe terdiri dari ritual dalam uma nitu, nde’o  

dan ume no. Uma nitu33 adalah rumah tempat dilaksanakannya upacara-upacara 

penyembahan suatu suku kepada roh-roh leluhur dan para dewa. Dengan kata 

lain, rumah ibadah bagi penganut Dinitiu. Uma nitu dibangun oleh para anggota 

suku, yang menjadi penjaga atau pengawas pembangunan rumah itu ditentukan 

oleh tua-tua suku yang bersangkutan. Sesudah uma nitu didirikan, maka diadakan 

upacara untuk mengundang para roh-roh leluhur suku tersebut maupun para 

dewa untuk masuk ke dalam rumah itu. Di dalam uma nitu terdapat beberapa 

benda yang merupakan objek penyembahan, Tiang bercabang tiga yang disebut ai 

                                                           

33 Secara harafiah menurut bahasa Rote uma nitu diartikan sebagai rumah arwah. Namun, 

yang dimaksudkan ialah rumah atau tempat dilaksanakannya upacara-upacara kepada roh nenek 

moyang dan para dewa, termasuk upacara penyembahan limbe atau hus. Lihat : Paul A. Haning, 

Rumah Adat Masyarakat Rote Ndao, (Kupang: Kairos, 2009) hal. 85-86. 

Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.2222....    

Pohon Penyembahan Upacara Pohon Penyembahan Upacara Pohon Penyembahan Upacara Pohon Penyembahan Upacara LimbeLimbeLimbeLimbe 
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nggale teluk, terletak di dalam rumah sebelah kanan, melambangkan dewa Teluk 

Aman; dan Tiang tua yang melambangkan roh leluhur yang disembah, karenanya 

rumah tersebut sangat dikeramatkan. Dengan demikian, tidak sembarang orang 

dapat memasuki uma nitu dan menjalankan ritual penyembahan, hanya mereka 

yang menerima tanggung jawab sebagai manesonggo. Di dalam uma nitu inilah 

manesonggo melaksanakan ritual awal memohon ijin pada roh leluhur dan dewa 

kemakmuran untuk melaksanakan upacara limbe. Dalam setiap nusak di Pulau 

Rote, Dengka adalah satu-satunya nusak yang masih memiliki uma nitu dengan 

fungsi yang sebenarnya. 

  Selain uma nitu, tempat kedua dilaksanakannya upacara Limbe adalah 

Nde’o. Nde’o merupakan lapangan tempat perayaan Limbe yang berbentuk sirkel 

dengan diameter sekitar 75M, yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah pohon 

besar (Hu) yang merupakan pusat penyembahan. Pohon  tersebut telah mendapat 

perlindungan hukum adat sehingga tidak dapat dirusak ataupun ditebang. Pohon 

beserta lapangannya yakni nde’o merupakan tempat yang dikeramatkan sehingga 

hanya dikhususkan untuk upacara perayaan Limbe. Selain itu terdapat sebuah 

rumah lainnya yang juga berkaitan dengan upacara Limbe yaitu ume no. Ume no 

merupakan sebuah rumah yang dikhususkan untuk menyimpan barang-barang 
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persembahan yang dipakai dalam upacara Limbe. Seperti halnya uma nitu dan 

Nde’o, ume no juga merupakan sebuah rumah yang disakralkan.34 

    

III.4.2 Benda yang dipakai dalam Upacara LimbeIII.4.2 Benda yang dipakai dalam Upacara LimbeIII.4.2 Benda yang dipakai dalam Upacara LimbeIII.4.2 Benda yang dipakai dalam Upacara Limbe    

Berbagai benda yang dipakai dalam upacara Limbe juga merupakan benda-

benda pilihan yang dikhususkan untuk upacara tersebut, sehingga dijaga 

kesakralannya. Benda-benda tersebut terdiri dari atribut upacara yang berupa 

pakaian adat yang dipakai manesonggo dalam upacara (sebuah selimut besar, 

destar merah yang terikat di kepala dan sebuah ikat pinggang cinde), sebuah 

batang kayu yang diambil dari pohon sasonggok (penyembahan) yang ditancapkan 

di tanah untuk mengantung kelapa, alat musik tambur dan gong serta barang 

persembahan yang berupa kelapa dan ayam hutan yang disimpan di dalam ume no 

sebelum dipergunakan dalam ritual penyembahan. Pakaian manesonggo hanya 

merupakan pelengkap berbusana. Namun batang kayu yang ditancapkan di tanah 

untuk menggantung kelapa memiliki makna yang penting sebab kelapa-kelapa 

yang dipersembahkan untuk roh leluhur dan dewa kemakmuran itu tidak boleh 

menyentuh tanah karenanya ia perlu digantung pada kayu yang juga diambil dari 

pohon penyembahan. Ayam yang dipersembahkan juga tidak boleh menyentuh 

                                                           

34 Hasil diskusi manesonggo Limbe Aduoen, David Ello, pada hari Selasa, 19 Juni 2012 
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tanah. Setelah didoakan dan dipersembahkan ayam tersebut ditaruh di sela-sela 

batang pohon penyembahan atau hu. Demikian juga dengan penggunaan tambur 

dan gong. Bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik merupakan suatu unsur 

yang amat penting dalam upacara keagamaan.35  

 

III.4.3 Pelaksana Upacara LimbeIII.4.3 Pelaksana Upacara LimbeIII.4.3 Pelaksana Upacara LimbeIII.4.3 Pelaksana Upacara Limbe    

Selain kedua komponen di atas, hal ketiga yang menjadi unsur penting 

dalam upacara keagamaan adalah orang-orang yang melaksanakan upacara. Dalam 

upacara perayaan Limbe yang merupakan pemimpin ritual adalah manesonggo.  Ia 

dapat digambarkan sebagai seorang pendeta atau imam yang menjadi penghubung 

antara dunia nyata dan alam gaib. Ia memiliki status yang demikian bukan 

dikarenakan pada suatu pendidikan yang telah ditempuh sehingga ia menjadi 

seorang ahli dalam memimpin upacara. Namun, kedudukan itu didasarkan pada 

keturunan dari suku tertentu yang secara turun temurun telah diperkenankan 

untuk menjadi pemimpin dalam berbagai aktivitas keagamaan. Upacara Limbe 

dalam dusun Oebole dilaksanakan oleh suku Tasi’oe, sedangkan di dusun Aduoen 

diselenggarakan oleh suku Elo. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar 

sebagai pemimpin upacara adat, sebab mereka perlu menguasai secara baik 

                                                           

35 Idem. 
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beberapa hal yang berkaitan dengan upacara tersebut, seperti syair-syair pujian  

atau tuturan doa dalam ritual penyembahan, cara mengundang roh leluhur, cara 

menyajikan persembahan, dan cara melaksanakan upacara tersebut dengan baik 

dan benar tanpa suatu kesalahan kecil. Selain itu, manesonggo harus 

mempertahankan iman kepercayaan mereka pada roh nenek moyang dan para 

dewa sebagai penganut Dinitiu. Selain manesonggo ada pula manenoo yang juga 

berperan dalam upacara tersebut. Mereka dapat digambarkan sebagai para wakil 

manaesonggo, yang juga berperan dalam membacakan doa dan menyajikan 

persembahan. Namun mereka hanya berperan dalam ritual pada pohon 

penyembahan yang berada di dalam Nde’o. Sebagaimana halnya dengan posisi 

pemimpin ibadah dalam kebudayaan masyarakat lain, manesonggo dan manenoo 

ialah suatu kedudukan yang mendapatkan penghormatan tinggi dalam 

masyarakat. Mereka digambarkan sebagai penyambung lidah masyarakat terhadap 

roh-roh leluhur dan para dewa. Karena itu, upaya untuk mewariskan tanggung 

jawab sebagai manesonggo dan manenoo pada keturunan selanjutnya merupakan 

suatu hal yang penting.36 

 

 

                                                           

36 Idem. 
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III.4.4 Liturgi Pelaksanaan Upacara LimbeIII.4.4 Liturgi Pelaksanaan Upacara LimbeIII.4.4 Liturgi Pelaksanaan Upacara LimbeIII.4.4 Liturgi Pelaksanaan Upacara Limbe    

Lokasi pertama yang dipakai oleh masyarakat Dengka untuk merayakan 

limbe selama sekian waktu ialah Desa Boni, khususnya Dusun Tasilo. Namun 

hingga saat ini hanya terdapat dua tempat yang merupakan pusat perayaan limbe 

yaitu Dusun Oebole yang merupakan bagian dari Desa Tolama dan Dusun Aduoen 

yang berada dalam wilayah Desa Boni. Secara khusus terdapat beberapa perbedaan 

antara perayaan limbe yang diselenggarakan di Oebole dan di Aduoen. Untuk itu 

berikut ini akan dipaparkan liturgi pelaksanaan perayaan limbe pada kedua desa 

tersebut.   

1. Limbe  Oebole37   

Pada sore hari sebelum hari pelaksanaan upacara limbe, tepatnya 

jam 5 sore, seorang manesonggo yang berasal dari klan (leo) tasi oe yakni 

Benyamin Adoe, melakukan ritual penyembahan memohon ijin untuk 

melaksanakan upacara perayaan limbe. Pada siang harinya, yakni jam 3 

siang, 2 orang manenoo yang juga berasal dari klan tasi oe melakukan 

ritual pemberian persembahan kepada roh nenek moyang yang dipercaya 

menghuni sebuah pohon besar yang secara turun temurun menjadi pusat 

penyembahan upacara limbe. Persembahan yang diberikan berupa 1 ekor 
                                                           

37 Hasil diskusi dengan manesonggo Limbe Oebole, Benyamin Adoe. Pada hari Senin, 18 

Juni 2012. 
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ayam hitam dan 2 buah kelapa. Berdasarkan pemahaman manesonggo, jika 

kepala ayam yang telah dipotong mengarah ke Timur dan Selatan, serta 

volume air kelapa banyak, memberi indikasi akan adanya curah hujan yang 

tinggi pada musim itu. Bila letak kepala ayam dan air kelapa 

mengindikasikan bahwa curah hujannya sedikit, maka akan diadakan suatu 

upacara lainnya yang disebut “bamba limbe”, yang bertujuan memohon 

agar leluhur yang disembah sebagai tuhan tidak menghukum manusia 

tetapi memberikan air hujan yang berlimpah. 

Pemberian persembahan tersebut diawali dengan pembacaan doa 

yang pada hakikatnya merupakan ungkapan terima kasih dan permohonan 

atas berkat yang melimpah melalui curah hujan yang tinggi dan hasil 

pertanian yang melimpah. Pada keesokan harinya baru diadakan pesta 

perayaan secara umum, yang dilaksanakan dalam beberapa jenis kegiatan 

seperti atraksi para penunggang kuda yang berpacu mengelilingi pohon 

penyembahan yang berada di tengah-tengah nde’o yang disebut Foti Hus 

(lihat gambar 3.3.); atraksi silat kampung yang diiringi dengan musik gong; 

dan santap malam bersama seluruh penduduk. Perayaan limbe di Desa 

Oebole dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli. 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Limbe Aduoen38  

Pada malam hari sebelum hari perayaan limbe, manesonggo yang 

merupakan pemimpin upacara adat tersebut (berasal dari klan Elo) 

melakukan ritual penyembahan khusus pada roh-roh nenek moyang di 

dalam uma nitu (Gambar 3.4.). Dalam ritual tersebut manesonggo 

mengutarakan kata-kata penyembahan yang merupakan ucapan pemujaan 

dalam bahasa adat yang disampaikan kepada roh-roh nenek moyang, yang 

secara khusus diartikan sebagai kata-kata syukur dan permohonan ijin 

untuk melaksanakan upacara limbe.   

Pada keesokan harinya, tepatnya pada jam 3 siang, para manenoo 

berkumpul mengelilingi sebuah pohon besar yang merupakan pusat 

                                                           

38 Hasil diskusi manesonggo Limbe Aduoen, David Ello, pada hari Selasa, 19 Juni 2012 

Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.3333....    

Foti HusFoti HusFoti HusFoti Hus    

Sumber : Paul A. Haning, 2009:5 
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penyembahan yang berada di tengah lapangan tempat perayaan hus atau 

nde’o. Manenoo yang merupakan wakil manesonggo yang bertugas 

melakukan ritual limbe di dalam nde’o ini terdiri dari 22 orang yang 

mewakili 9 klan atau leo yang termasuk dalam rumpun Elo Muli. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ritual tersebut para manenoo membawa persembahan 

berupa 1 ekor ayam hitam dan dua puluh dua (22) buah kelapa.39 Sebelum 

persembahan tersebut didoakan terlebih dahulu dilaksanakan upacara kuda 

berhias yang disebut soru hana saik, yaitu menjemput atau menyongsong 

                                                           

39 Buah kelapa tersebut harus dipetik oleh orang-orang yang ditetapkan oleh manesonggo. 

Buah kelapa yang dipetik itu harus dibawa turun dari pohon oleh si pemetik dan tidak boleh 

menyentuh tanah. Sebelum dipakai dalam upacara Hus, kelapa-kelapa itu disimpan di dalam ume 

No yaitu rumah khusus penyimpanan kelapa yang dipergunakan pada saat upacara. Pada hari 

pelaksanaan upacara Hus atau Limbe Kelapa-kelapa itu dibawa ke tengah-tengah Nde’o dan 

digantungkan pada sebuah batang kayu yang diambil dari pohon penyembahan tersebut. (David 

Ello, 19 Juni 2012) 

Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.Gambar 3.4444....    

Uma nituUma nituUma nituUma nitu    

Sumber : Andre Soh, 2008:148 
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barang-barang persembahan (barang songgo) dari sebuah rumah di sebelah 

barat lapangan nde’o yang disebut ume no. Setelah ritual tersebut 

dijalankan para manenoo mengucapkan doa. Isi doa-doa tersebut ialah 

sebagai ucapan terima kasih atau syukur kepada para nenek moyang (yang 

disembah sebagai tuhan) atas hasil tanaman yang didapat pada tahun lalu 

serta memohon agar tuhan memberi hujan yang berlimpah agar ladang dan 

kebun dapat memberi hasil yang melimpah pula pada musim tanam 

berikutnya. Syair atau doa yang diucapkan ialah sebagai berikut: 

Hai mo’e makasi neu Telu’ Aman na. Hu hai sela tandemala 

meu lau’ala. Ma hai mo’e hule fai. Fo sela tande to manea ia. 

Labuna boa no meulau fai. 

 

Selesai berdoa manesonggo memotong kepala ayam dan membelah satu 

buah kelapa dengan menggunakan tangannya40 sambil mengucapkan syair yang 

berbunyi: “Hai hule neu Telu’ Aman na. Fo fe hai tanda. Soa neu uda oesa to ia 

lala na. Tungga no iaka oe na". Setelah itu dilanjutkan dengan ritual pemotongan 

dan penancapan hau sosolo no. Hau sosolo no adalah sebuah potongan kayu yang 

harus dipotong dari pohon penyembahan tersebut (pohon sosonggok). Kayu itu 

ditancapkan di tengah arena hus dan sejumlah buah kelapa yang dipersembahkan 

tersebut dililit atau digantung pada hau sosolo no. Selanjutnya setiap manenoo 
                                                           

40 Arah kepala ayam setelah dipotong dan volume air kelapa juga bermakna sama dengan 

pelaksanaan limbe di desa Oebole, yaitu mengindikasikan curah hujan yang tinggi. 
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dipersilahkan oleh manesonggo untuk mengambil masing-masing sebuah kelapa 

dan dibawa ke rumahnya masing-masing untuk didoakan. Setelah selesainya 

upacara tersebut, maka pesta perayaan limbe dilaksanakan yaitu diawali dengan 

pawai kuda berhias yang dipacu mengelilingi pohon besar di tengah nde’o yang 

dikenal dengan istilah foti hus, dengan diiringi musik tambur dan gong. Setelah 

itu, acara dilanjutkan dengan melakukan tarian kebalai secara bersama-sama serta 

diadakan pula pencak silat (silat kampung). Keseluruhan rangkaian acara ditutup 

dengan santap malam bersama oleh semua penduduk yang hadir. Perayaan limbe 

di Desa Aduoen dilaksanakan setiap tiga tahun sekali yakni setelah pelaksanaan 

limbe Oebole selama dua tahun berturut-turut tepatnya pada bulan Agustus. 

 

III.4.5 Makna uIII.4.5 Makna uIII.4.5 Makna uIII.4.5 Makna upacara pacara pacara pacara LLLLimbeimbeimbeimbe    bagi masyarakat Dengka bagi masyarakat Dengka bagi masyarakat Dengka bagi masyarakat Dengka mulamulamulamula----mulamulamulamula    

Sebagaiman dijelaskan dalam bab II bahwa kultus sesembahan merupakan 

tumpuan harapan masyarakat primitif untuk memohon para roh dalam 

memberikan hasil panen yang berlimpah. Dalam hal ini upacara yang 

dilaksanakan disangkutpautkan dengan taraf-taraf utama dalam lingkaran aktifitas 

pertanian dan pergantian musim, khususnya musim menanam. Di mana unsur 

yang terpenting dalam upacara pergantian musim ini adalah bagian yang 

bermaksud memperbesar kesuburan dan mempererat solidaritas kelompok. 
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Demikian halnya dengan ritual upacara Limbe yang dijalankan sebagai upaya 

pemberian hormat bagi roh nenek moyang dan terutama bagi Teluk Aman yang 

berkuasa memberikan kemakmuran bagi masyarakat Dengka yang berkaitan 

dengan pemberian hujan yang diperlukan masyarakat untuk menyuburkan lahan 

pertanian. Dengan demikian, bagi masyarakat Dengka mula-mula upacara Limbe 

memiliki makna ganda, yakni sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan 

manusia dalam upaya mencari dan menjaga hubungan dengan para roh nenek 

moyang (nitu uma) dan dewa (nitu mo’ok) yang dipercayai, dan terutama sebagai 

upaya memohon curah hujan yang tinggi.  

Kepercayaan bahwa Teluk Aman sebagai nitu mo’ok berkuasa dalam 

memberikan kemakmuran dalam sistem mata pencaharian masyarakat Dengka 

membuat mereka menjadikan Teluk Aman sebagai objek penghormatan dan 

penyembahan mereka. Selain itu, penyembahan dilakukan karena adanya 

kebutuhan akan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi sangat 

diperlukan oleh masyarakat Dengka khususnya mereka yang berada di Desa Boni 

yang sejak dulu memiliki jenis tanah yang sangat kering dan tidak mempunyai 

sumber mata air, serta memiliki musim kemarau yang panjang. Oleh karena itu, 

ritual memohon hujan telah menjadi suatu upacara penting yang sudah dilakukan 

masyarakat Dengka sejak semula. Selanjutnya dimaknai bahwa pelaksanaan 
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upacara Limbe ini merupakan upacara adat yang disakralkan, yang harus 

dilaksanakan setiap tahun, dengan terlebih dulu memohon petunjuk roh leluhur 

dan dewa. Dengan kata lain, Limbe tidak dilaksanakan secara sembarangan. 

Berdasarkan tahapan-tahapan ritual yang perlu dijalankan menandakan bahwa 

upacara ini diselenggarakan secara hati-hati agar maksud dan tujuannya dapat 

tercapai, serta tidak adanya bahaya gaib yang disebabkan oleh kemarahan roh-roh 

nenek moyang ini terhadap keturunannya.41    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
41

 Hasil diskusi manesonggo Limbe Aduoen, David Ello, pada hari Selasa, 19 Juni 2012 


