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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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Masyarakat adat di Sumba memaknai kata belis sebagai 

penekanan nilai budaya dan bukan "harga tukar menukar" secara 

nominal. Hal itu sangat terkait dengan kepercayaan lokal [local 

genius) masyarakat Sumba [Marapu). Ketika manusia pindah dari 

satu kosmos ke kosmos yang lain, maka kosmos tempat asalnya 

akan kosong sehingga mengalami ketidakseimbangan. Bagi 

wanita yang siap menikah dan telah dibayar M/snya, maka 

dimaknai bahwa kosmosnya tidak seimbang. Bentuk bells yang 

diberikan kepada pihak perempuan, merupakan pengganti 

kekosongan kosmos tempat asalnya (Kapita. 1976:15). 

Bells memiliki tiga makna, yaitu makna metafisik, fisik 

dan prestise sosial. Dikatakan memiliki makna metafisik karena 

bells dalam pemahaman transendental sesuai kepercayaan 

Marapu yang dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan 

keseimbangan kosmos. Secara fisik, bells bermakna untuk 

menjaga hubungan kekerabatan, kehidupan bersama saling 

tolong menolong, menghargai pihak pengantin perempuan 

sekaligus untuk melindungi perempuan (Anggraeni dkk. 2003:7). 

Pada hakikatnya pelaksanaan perkawinan adat dalam 

suatu masyarakat senantiasa bertolak pada pemahaman tata cara 

adat istiadat dan tujuan yang berbeda-beda tentang pemahaman 

perkawinan adat itu sendiri baik dalam segi kemasyarakatan, 

ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Sumba Barat Daya. 

Pengaruh adat perkawinan yang sangat menonjol di 

dalam pola hidup masyarakat wewewa Timur yang sangat nyata 

ialah dengan adanya perubahan kondisi ekonomi, maupun tingkat 

perkembangan kehidupan masyarakat Wewewa Timur. 

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan bahwa 

upacara adat perkawinan, merupakan sebuah tradisi yang 

mengakibatkan kemiskinan di Sumba, karena hewan yang 

diperlukan dalam upacara selalu dalam jumlah banyak, sehingga 
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secara ekonomi dapat mengakibatkan pemborosan dan dalam 

jangka panjang dapat membuat orang Sumba semakin miskin. 

TIN3AUAN PUSTAKA 

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat 

merujuk kepada kelompok orang yang hidup bersama di suatu 

tempat atau wilayah tertentu dalam suatu kesatuan terpimpin. 

Kebudayaan, menunjuk nilai-nilai dan cara hidup yang dlmilki 

bersama oleh para warga masyarakat, oleh karena itu 

masyarakat dan kebudayaan memiliki pengertian yang berbeda 

namun tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa keduanya 

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. (Koentjaraningrat, 

1970:5) 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama 

yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada 

masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya 

tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah 

pendukungnya. Soekanto menjelaskan kebudayaan adalah 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, 

adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan laian masyarakat. 

Oleh karena itu kebudayaan adalah hasil karya manusia melalui 

simbol-simbol dan makna-makna.(Soerjono Soekanto, 1969: 42). 

Manusia sebagai makluk berbudaya dalam hidup 

kesehariannya selalu berkaitan dengan simbol-simbol. Melalui 

sistem simbol, eksistensi dan tujuan hidup keseharianya 

direalisasikan. Oleh karena itu sistem simbol dapat dipengaruhi 

sebagai media sosialisasi eksistensi dan tujuan-tujuan hidupnya. 

Upaya-upaya untuk memahami makna dari simbol-simbol 

tersebut diperlukan suatu pendekatan budaya. 

Keberadaan masyarakat Sumba sebagai suatu perseku- 

tuan masyarakat yang bersifat genologis teritorial, tentunya 

sangat memperhatikan nilai-nilai budaya yang menekankan pada 
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kolektifitas dan keharmonisan relasi sosial. Sebab dalam ha! ini 

eksistensi mereka sebagai masyarakat yang memiliki hubungan 

darah, mereka menunjukkan sikap empati, saling tolong- 

menolong dan memperhatikan secara timbal balik {resiprokal). 

Sikap-sikap ini melahirkan pola relasi yang sangat kohesif di 

antara mereka. Kohesifitas relasi sosial yang sangat erat seperti 

ini mengandung suatu energi sosial budaya kreatif, yaitu suatu 

gagasan kostruktif yang diupayakan masyarakat untuk memenuhi 

harapan dan cita-cita persahabatan antara pelakunya. Dalam 

hubungan dengan perilaku masyarakat kecamatan Wewewa 

Timur didalam upacara adat perkawinan, tidak lain oleh karena 

pertimbangan menjaga keharmonisan kehesifitas persekutuan 

yang sudah dibangun dan untuk mencapai sistim kekerabatan 

yang harmonis sebagai simbol dari rasa solidaritas dalam 

bermasyarakat. 

Perubahan sosial dirasakan oleh masyarakat sebagai 

suatu kenyataan yang dibuktikan dengan adanya gejaia-gejaia 

yang sering terjadi dalam kehidupan kelompok masyarakat. 

Dampak perubahan sosial antara lain: terganggunya 

keseimbangan antara kesatuan-kesatuan sosial masyarakat; 

renggangnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat; dan 

munculnya konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat. 

(Sudjoko dkk, 1983:36) 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen 

kund.CBungin, 2005: 1) Lokasi penelitiannya terletak di 

Kecamatan Wewewa Timur - Kabupaten Sumba Barat. Lokasi ini 

dipilih karena sampai saat ini masyarakat Wewewa Timur masih 

mdestarikan upacara adat perkawinan dengan meminta belis 
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yang cukup besar dan makna belis di kecamatan tersebut sudah 

berubah. 

Data-data penelitian ini diakses melalui studi literatur, 

observasi, dan wawancara. Aktivitas observasi dilaksanakan 

secara langsung dengan mengamati prosesi belis dalam upacara 

perkawinan masyarakat Wewewa. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang luas berupa infomnasi dari para 

responden, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan 

pemerintah lokal. 

HASIL PENELITIAN 

Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat 

Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara geografis 

memiliki luas wilayah kurang lebih 790,21 Km2. Kecamatan 

Wewewa Timur dibagi dalam 20 desa yang terdiri dari 80 dusun, 

177 RW, dan 438 RT. Berdasarkan hasil survey yang terakhir, Mel 

2011 jumlah penduduknya 54.995 jiwa. Terdiri dari 19.184 

Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah kepala keluarga 

miskin/rumah tangga miskin di Kecamatan Wewewa Timur adalah 

12.437 KK. 

Mata pencaharian utama masyarakat Wewewa Timur 

adalah petani dan peternak sedangkan sebagian kecil lainnya 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta. Selain 

beternak dan bertani, masyarakat Wewewa Timur mengisi waktu 

luangnya untuk membuat kerajinan tangan seperti menenun kain 

atau sarung, membuat anyam-anyaman berupa bakul, tempat 

sirih untuk keperluan sehari-hari, tikar dan lain sebagainya. 

Bahan dasar kerajinan tangan adalah daun pandan dan 

rotan. Mayoritas pekerja dari kaum wanita. Sebaliknya, kaum pria 

menghasilkan barang-barang kerajinan berbahan dasar emas dan 

perak untuk asesoris anting, cincin, gelang dan sebagainya. Para 

pria itu juga mengerjakan besi yang dibentuk parang, pisau, 
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tombak, sabit dan Iain-Iain, selain itu juga menghasilkan patung 

dari kayu. Seluruh hasil kerajinan itu digunakan sebagai peralatan 

dan perlengkapan adat serta ritual, juga diijinkan untuk 

dipeijualbelikan sehingga akan menambah penghasilan 

masyarakat. 

Letak Kecamatan Wewewa Timur berada pada jalur 

transportasi antara Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba 

Tengah, dan Sumba Timur. Posisi yang strategis itu berdampak 

dalam mengembangkan potensi perdagangan dan perekonomian. 

Namun pembangunan perekonomian masyarakat dari aspek 

pertanian tidak terlalu menunjang karena banyak lahan-lahan 

tidur yang tidak dapat diolah karena belum tersedianya sarana 

pengairan. Kehidupan masyarakat Wewewa Timur sangat 

bergantung pada curah hujan. Sektor peternakan yang 

semestinya turut mendukung pertumbuhan sosial ekonomi 

masyarakat, ternyata tidak memberi secercah harapan. 

Hubungan kekerabatan dalam konsep masyarakat Sumba 

bukan hanya dinilai dari relasi pribadi satu dengan pribadi lain, 

tetapi juga meluas pada unsur yang lebih besar kelompok. Setiap 

Klen mempunyai hubungan erat dengan klen lain, Pola 

interaksinya selalu saling berhubungan, entah dalam 

hubungannya sebagai klen sesama saudara atau hubungan kawin 

mawin, baik sebagai klen penerima wanita maupun klen yang 

memberi wanita, 

Sistim kawin-mawin di masyarakat Sumba bersifat 

Exsogami. Klen yang akan menyunting seorang wanita disebut 

wera, dan klen yang menerima wanita disebut olesawa. Pihak 

penerima selalu merasa lebih rendah dibanding pihak pemberi. 

Garis keturunan selalu diperhitungkan secara patrilineal (garls 

keturunan bapak). Setelah menikah seorang wanita wajib 

berpindah pada klen suami, Dalam hubungan semacam ini maka 
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timbul sistem betis yang istilah aslinya ya ranga (pemberian nilai 

atau harga). 

Pergeseran Makna 

Makna filosofi belis yang sesungguhnya adalah sarana 

pengikat tali silaturami antara keluarga atau antar marqajkabisu 

(klan) yang sating menikahkan anaknya dan berharap dapat 

membangun kehidupan sating menolong. Kearifan budaya yang 

terkandung dalam konsep 6e//5 adalah kekuatan atau daya magis 

dalam kepercayaan Marapu. Dahulu belis dapat berupa benda- 

benda logam yang tergotong langka dan sangat berharga seperti 

besi, parang, tombak, kapak, gong, dan sebaginya. 

Pada kurun waktu sekitar tahun 1950 makna belis muiai 

mengalami pergeseran. Belis diberikan secara utang piutang 

antara keluarga pria dengan keluaga wanita. Keluarga mempelai 

wanita mengambil terlebih dahulu hewan yang akan diberikan 

kepada pihak wanita dari keluarga mempelai pria yang berbeda 

klan {kabisu). Proses ini biasa disebut dengan sistem 

menjodohkan sebelum atau sejak bayi perempuan itu lahir. 

Masyarakat Sumba percaya bahwa sebelum masa perjodohan, 

ikatan hutang piutang antara keluarga pria dan wanita sudah 

terlebih dulu terjadi yang berakibat pada keputusan menjodohkan 

seorang pria dan wanita. 

Ketika seorang anak lahir dan telah dewasa, anak 

perempuan itu sengaja diminta ke pasar atau menimbah air, 

tetapi wanita itu tidak akan diberitahukan bahwa dia akan dibawa 

ke rumah keluarga pria, sebelumnya keluarga pria dan keluarga 

wanita tersebut akan membuat kesepakatan terlebih dahulu di 

tempat perempuan itu akan diangkat, bila keluarga pria 

menginginkan tempat yang banyak orang, maka pasar dipilih 

sebagai tempat untuk membawa seorang wanita caranya 

diangkat secara tiba-tiba. Peristiwa ini ibaratnya seperti 
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mengambil hewan atau belis tetapi jumlah hewannya tidak sama 

dengan saat ini. Nilai belis saat ini sangat besar dari yang 

sebelumnya yaitu sekitar 10-20 ekor menjadi 40-60, bahkan bisa 

sampai 100 ekor. Setelah anak perempuan dari keluarga wanita 

telah diangkat, maka keluarga wanita akan menunggu panggilan 

dari keluarga pria untuk mengikuti anak mereka dengan 

membawa semua barang-barangnya. Hal ini semakin 

mempertegas terjadinnya pergeseran makna belis di Sumba 

(Lukas L Malli. Dkk, 2011). 

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa akibat dari 

perubahan pembe/isan tadi, maka munculah pengaruh yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aspek sosial, budaya, 

dan ekonomi di Sumba Barat. Sikap gotong royong, sistem 

kekerabatan, dan kekeluargaan antara klan (kabisu) pada 

masyarakat berubah maknanya dan salah satu penyebabnya 

karena permintaan be/is yang tidak terpenuhi. 

Pergeseran makna yang sangat signifikan pada nilai-nilai 

dan unsur-unsur kebudayaan lokal dapat menimbulkan dampak 

yang lebih luas, salah satunya adalah terjadinya konflik antara 

keluarga yang dibelis dan yang membe/is. Dampak lainnya adalah 

kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah semakin 

merosot, keharmonisan dalam rumah tangga tidak terjalin 

dengan baik antara anak, menantu dan mertua. Hutang yang 

ditimbulkan akibat perkawinan gagal be/is pun mengakibatkan 

menimbulkan tekanan bagi orang tua karena kesulitan memenuhi 

pendidikan anak-anaknya sampai ke jenjang tertinggi dan 

berkualitas. (Lukas L. Malli. Dkk, 2011). 

Menyikapi kondisi sosial budaya tersebut maka 

pemerintah Sumba akhirnya memutuskan untuk mengatur nilai 

be/is, namun upaya pemerintah tidak berhasil. Persoalan 

minimnya publikasi dan sosialisasi untuk menyebarluaskan 
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aturan-aturan baru dari pemerintah merupakan kendala yang 

sulit diatasi. Dalam melaksanakan peraturan baru terkait dengan 

batasan nilai maupun nominal belis, tentu diperlukan kerjasama 

yang baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat yang 

melakukan adat tradisi £e//5tersebut (Lukas L. Malli, dkk, 2011). 

Keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) Sumba Timur 

sepertinya tidak dihiraukan masyarakat Sumba, realitasnya 

masyarakat masih tetap menyelenggarakan pesta adat dengan 

biaya tinggi. Beberapa tahun lalu, pemerintah daerah pemah 

mengeluarkan peraturan tentang pasal-pasal yang mengatur 

pesta adat di Sumba, tapi hal itu tidak berjalan baik karena 

masyarakat memilih untuk berpesta daripada mentaati peraturan. 

Pada mulanya terjadi pro kontra terkait PERDA tersebut, tetapi 

kemudian pemerintah memberikan pemahaman tentang aturan 

belis tersebut. Akhimya disepakati bahwa pelanggaran terhadap 

PERDA akan dikenai denda. 

Bukan hanya pemerintah yang merespons pergeseran 

makna belis, tetapi tokoh gereja sebaiknya juga turut menyikapi, 

dengan demikian kecenderungan perilaku masyarakat masa kini 

yang meminta belis dengan nilai finansial tinggi tidak terjadi lagi. 

Jika permintaan belis tetap tinggi, dapat berdampak pada 

munculnya konflik dalam keluarga antara klan {kabisu). Respons 

pemerintah dan gereja diperlukan untuk mengembalikan makna 

tradisi belis pada nilai filosofi yang dipercaya nenek moyang yaitu 

menjaga sistem kekerabatan dalam masyarakat Sumba Barat 

Daya khususnya di kecamatan Wewewa Timur (Cornelis 

Tanggela, 2011). 

Nilai-nilai adat yang dianggap penting, patut 

dipertahankan dan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat 

dan harus memilah sebaik mungkin yang Sumba. Masyarakat 

Kecamatan Wewewa Timur, memahami bahwa perempuan 
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sebagai makhluk yang penting, sama dengan keberadan laki-laki. 

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan 

keselamatan, saiing menghargai dan dihormati dalam seluruh 

aspek hidupnya. Apabila kehidupan sehari-hari diganggu, maka 

akan tetjadi kesusahan dan penderitaan. Akibat yang lebih luas 

akan menimbulkan ketidakharmonisan.(Kaunang.l993:58). 

Gereja sebagai lembaga agama ternyata merasa kewaiahan 

mengatasi persoalan adat. Majelis gereja secara intensif telah 

memberikan pemahaman kepada keluarga yang akan melakukan 

pesta adat perkawinan agar tidak meminta belis yang besar dan 

lebih memperhatikan masa depan kehidupan. (Bernardus, 2011). 

Belis sudah mengalami pergeseran makna. Berbagai 

pihak pun telah berusaha mempetjuangkan kearifan budaya yang 

seutuhnya sesuai makna yang diwariskan leluhur mereka. 

Namun, paradigm masyarakat Sumba Timur telah mengalami 

perubahan yang disebabkan berbagai aspek yang melatar- 

belakangi, Meski tetjadi pergeseran makna, masyarakat Sumba 

tetap bemiat untuk mempertahankan tradisi belis. Dalam 

sanubari masyarakat Sumba masih tersimpan dorongan naluriah 

untuk terus melestarikan kearifan budaya warisan leluhur. 

Manusia hidup dalam kebudayaan dan berinteraksi dangan 

kebudayaan. Di dalam budaya, manusia dapat mengenal nilai- 

niiai dalam budaya termasuk di dalamnya proses adat perkawinan 

dan dampaknya bagi perempuan dalam masyarakat. 

Adat perkawinan merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut siklus hidup dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari adat 

perkawinan itu sendiri, hal itu dapat dibuktikan sampai masa kini. 

Masyarakat Kecamatan Wewewa Timur masih menjalankan tradisi 

perkawinan adat menggunakan Bells (Tau Na Well) dan Balas 

bells (Bali Na Well) yang merupakan salah satu bentuk pemujaan 
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terhadap arwah para leluhur (Marapu). Apabila seorang pemuda 

dan pemudi tidak menikah, sampai masa tuanya, menurut 

kepercayaan Marapu, maka mereka tidak dapat melakukan 

penyembahan kepada Marapu sampai masa tuanya dan tidak 

akan mendapat tempat di akhirat. 

Begitu berharganya seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, karena masing-masing mempunyai tempatnya 

sendiri-sendiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing yang tidak tergantikan. Hal ini menunjukan 

adanya harmonisasi, keseimbangan dan keserasian, yang menjadi 

dasar dari kehidupan masyarakat kampung sejak dahulu kala. 

Dalam perkawinan adat di Wewewa Timur, perempuan sama 

sekali tidak mempunyai peranan. Perempuan hanyalah pelengkap 

proses adat atau sebagai objek pasif yang hanya menjalankan 

proses adat, buah karya penguasa adat yaitu laki-laki. Tanpa 

mereka sadari penindasan terhadap kaum perempuan hanyalah 

bagian kecil dari segala bentuk penindasan yang terjadi. Tradisi 

perkawinan di Kecamatan Wewewa Timur terkadang dianggap 

terlalu mementingkan status sosial tetapi tidak memikirkan apa 

yang akan terjadi dengan anak mereka yang akan menjalankan 

kehidupan baru. 

Betis juga mengandung makna kesetaraan. Dalam belis 

terkandung upaya untuk menghargai perempuan Sumba. tetapi 

temyata terjadi pergeseran makna belis ke arah komersialisasi. 

Dalam belis masa kini sering terjadi proses tawar-menawar 

secara pribadi antara yang di^e//5 maupun yang memZ>e//5 

sehingga bisa mengakibatkan terjadinya gagal beiis. Seorang 

pelaku gagal beiis yang tinggal di Kalimbu Tillu, Sumba 

mengungkapkan bahwa pernikahannya terpaksa mengalami 

gagal beiis karena keterbatasan ekonomi dari pihak keluarga 

suami, untuk memenuhi beiis yang telah ditentukan. Dalam 
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kesepakatan sebelum pernikahan, keluarga pengantin pria 

berjanji menyerahkan belis sebanyak tujuh ekor hewan. Ternyata 

saat hari pernikahan tiba, keluarga pengantin pria hanya 

membawa tiga ekor hewan yang terdiri dari dua ekor kuda dan 

satu ekor kerbau. Kondisi ini mengakibatkan keluarga pengantin 

wanita marah karena hewan yang dibawa tidak sesuai dengan 

kesepakatan awal, keluarga pengantin wanita memilih untuk 

menunda proses belis (adat) sementara waktu dan meminta 

pihak pengantin pria untuk pulang dan berusaha menyediakan 

hewan sesuai dengan kesepakatan. 

Selama kurun waktu yang ditentukan keluarga pengantin 

pria tidak datang untuk melanjutkan proses belis. Pengantin 

wanita memutuskan untuk lari dari rumah untuk mengikuti 

suaminya. Setelah mengetahui anaknya kabur dan memilih untuk 

mengikuti suami, keluarga besar pengantin wanita marah. 

Akhirnya pihak pengantin wanita pun merelakan anaknya lari dan 

menganggap anaknya bukan anggota keluarga lagi. 

Sepuluh tahun kemudian, pihak keluarga wanita 

mendatangi keluarga pengantin pria untuk mengantarkan 

barang-barang (perabot rumah tangga), dan proses bells tidak 

lagi dilaksanakan tetapi dari keluarga responden memberikan dua 

ekor kuda dan satu ekor kerbau untuk keluarga responden pada 

saat itu. Kegagalan proses belis ini menyisakan rasa malu yang 

harus ditanggung oleh informan, keluarga informan, dan keluarga 

suami informan. Untuk kedepannya siapapun yang melakukan 

adat perkawinan baik yang di bells dan yang mem bells, keluarga 

yang tibelis harus melihat bagaiman kondisi keluarga yang akan 

mem,6e//s dan juga jangan mementingkan status sosial, tetapi 

lebih mementingkan sistem kekerabatan serta kekeluargaan yang 

harmonis, disisi lain perempuan jangan di jadikan proses tawar 

menawar pribadi (Karolina, 2012). 
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KESIMPULAN 

Di Nusa Tenggara Tlmur, kekerasan terhadap perempuan 

muncul dalam berbagai manifestasi, dan yang paling umum 

adalah bentuk kesewenang- wenangan terhadap perempuan 

dalam konteks keluarga. Di sini perempuan sering sekali 

mengalami bentuk- bentuk kekerasan dari suami atau pasangan 

hidupnya, karena pengaruh adat membuat laki- laki memiliki 

otoritas yang besar dalam keluarga dan cenderung mendomlnasi 

dalam segala urusan keluarga. Keberadaan Adat {Bells) tidak 

boleh dijadikan alasan sebagai pemicu tingginya angka kekerasan 

terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, 

mengingat Bells sesunguhnya merupakan wujud nyata 

mengangkat harkat martabat perempuan. Dalam pelaksanaan, 

Bells sesungguhnya memindahkan perempuan yang bukan siapa 

siapa dari sebuah klan yang kemudian posisi perempuan itu 

dimasukkan/dipindahkan dalam klan laki-laki. Di sini perempuan 

itu cjihormati dan dihargai sebagai ratu dan orang terhormat. 

Be//5 pun bermakna sebagai sebuah ikatan sosial yang 

memuat jalinan kekerabatan, kehidupan saling tolong menolong, 

menghargai pihak Iain, serta sebagai upaya melindungi kaum 

perempuan. Makna bells di masa kini telah mengalami 

pergeseran. Suatu bells dianggap sebagai proses tawar-menawar 

secara pribadi antara yang tibelis dan yang mem bells, akibatnya 

muncul pengaruh yang besar bagi masyarakat Sumba. Awalnya 

bells dimaknai secara kultural dan sekarang bergeser karena 

mengandung unsur ekonomi atau komersial. Ketika bells 

dimaknai menurut kacamata ekonomi maka kehadiran bells 

seringkali disertai proses tawar menawar-menawar secara pribadi 

dalam pranata perkawinan Sumba. Dampak lebih luas adalah 

munculnya kemiskinan yang disebabkan nilai bells semakin 

mahal. Kewajiban untuk memenuhi nilai bells yang telah 

disepakati pihak pengantin laki-laki dan perempuan cenderung 
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tinggi. Hal ini berakibat munculnya masalah ekonomi pihak 

keluarga laki-laki, sehingga usai upacara perkawinan keluarga 

pengantin pria terlilit hutang. Berpijak pada kondisi sosial 

masyarakat seperti ini maka pemerintah Sumba mengatur 

pembelisan melalui Undang-undang Peraturan Daerah. Dalam 

aturan itu, pemerintah menghimbau warganya untuk hidup 

hemat. Nilai belis dibatasi sehingga masyarakat Sumba 

mengeksploitasi hewan secara berlebihan. Eksploitasi hewan 

yang berlebihan akan berakibat populasinya semakln berkurang. 
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