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ABSTRAK 

Belis merupakan aspek yang sakral bagi masyarakat 

Sumba. Belis berasal dan kata bell yang ariinya membeli atau 

suatu kewajiban memben dan juga menenma atau membayar 

berupa temak seperti kerbau, kuda, dan sap/ serta berupa benda 

seperti emas, perak dan kain tenun kepada pihak keluarga wan'rta 

sebelum melangsungkan perkawinan. 

Penelitian ini menggunakan melode penelitian kualttattf. 

Lokasi penelitiannya tedetak di Kecamatan Wewewa Timor - 

Kabupaten Sumba Barat. Lokasi ini dipilih karena sampai saat ini 

masyarakat Wewewa Timor masih melestarikan upacara adat 

perkawinan dengan meminta belis yang cukup besar dan makna 

belis di kecamatan tersebut sudah berubah. 

Has// penelitian menunjukkan makna filosofi belis yang 

sesungguhnya adalah sarana pengikat tali silaturami antara 

keluarga atau antar marga/kabisu (klan) yang saling menikahkan 

anaknya dan berharap dapat membangun kehidupan saling 

menolong. Sekitar tahun 1950-an makna belis mulai mengalami 

pergeseran. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 

menyatakan bahwa upacara adat perkawinan merupakan sebuah 

tradisi yang mengakibatkan kemiskinan di Sumba, karena hewan 

yang diperiukan dalam upacara selalu dalam jumlah banyak, 

sehingga secara ekonomi dapat mengakibatkan pemborosan dan 
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dalam jangka panjang dapat membuat orang Sumba semakin 

miskin. 

Kata kunci: bells, tradisi, pergeseran makna 

PENDAHULUAN 

Perkawinan yang dianut oleh masyarakat Sumba 

merupakan suatu usaha untuk mempertahankan keturunan yang 

berlangsung menurut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem 

perkawinan di masyarakat ini dimulai dengan sistem perkawinan 

eksogami. Perkawinan adat di Sumba mengenal perkawinan adat 

yang senantiasa menyelenggarakan tradisi be/is yaitu pemberian 

mas kawin be/is dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga 

mempelai wanita sebagai pemberi gadis. 

Bagi masyarakat Wewewa Timur, istilah perkawinan 

dapat diartikan sebagai basil upaya kedua calon pengantin, laki- 

laki dan perempuan beserta keluarga besarnya yang hendak 

dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Perkawinan dalam 

masyarakat Wewewa Timur, banyak melibatkan pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan darah yang dalam kepercayaan Sumba 

dise,but dengan kabisu (klen) yang berasal dari satu keturunan 

atau satu Marapu (leluhur) yang terikat oleh garis 

keturunan.(Wellem, 1995:34) 

Agar dapat melangsungkan suatu perkawinan, calon 

pengantin harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan adat 

yang ditentukan masyarakat Wewewa Timur, diantaranya 

memenuhi aturan usia, persetujuan kedua belah pihak yang 

melangsungkan perkawinan, serta menyerahkan mas kawin yang 

disebut dengan istilah Betis (Tau Na Weh). Ketiga persyaratan ini 

wajib dipenuhi dengan tujuan menciptakan hubungan yang 

harmonis, Perkawinan pun beresiko untuk ditunda bahkan 

dibatalkan jika salah satu persyaratan adat tersebut tidak 

terpenuhi. 
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