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Selayang Pandang Rote 
 

Penulis menyadari bahwa waktu dan tempat adalah parameter 
umum sejarah. Tradisi historiografi bisa beragam, dan dalam gambaran 
tentang dunia yang dicoba untuk dibenarkan. Namun, semua bentuk 
historiografi mulai dari yang paling sederhana dalam tradisi lisan 
sampai dengan yang paling rumit dalam kegiatan literer harus 
menyangkut pengkaitan peristiwa-peristiwa berstruktur tertentu 
dalam kerangka waktu dan tempat. Untuk menjadi sejarah, suatu kisah 
harus mempunyai kronologi dan lokasi.  

Hampir setiap bangsa di dunia ini ingin mengenal sejarahnya, 
mengenal akan perjuangannya, mengenal akan timbul-tenggelamnya, 
suka-dukanya pada zaman yang telah silam. Kita bangsa Indonesia, 
termasuk di NTT tak terkecuali, kita mengenal sejarah perjuangan 
bangsa kita di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, 
tetapi pengetahuan kita mengenai wilayah kita di NTT justru sangatlah 
sedikit, apa sebabnya? Sebabnya ialah karena justru keterangan 
mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia di NTT hanya didapat 
dari laporan-laporan dan memori-memori penguasa Belanda saja.22 
Buku Sejarah Nasional Indonesia (1977),23 yang terdiri dari 6 jilid juga 
tidak luput dari kekurangan bahan mengenai daerah-daerah Indonesia 
di bagian timur. Hal yang sama juga penulis temui saat menelusuri 
sejarah Rote dari dokumen-dokumen tertulis yang ditulis oleh orang 
sendiri (peneliti Indonesia, termasuk peneliti asal Rote) sangatlah 
terbatas. Karena itu, sejarah yang dikemukakan pada bagian ini 
sesungguhnya belum mewakili sejarah Rote secara keseluruhan. 

 

                                                
22 I.H. Doko dalam Kata Pengantarnya untuk buku Sejarah Politik Pemerintahan Asli, 
Sejarah Raja-raja di Timor yang ditulis oleh A.D.M. Parera (1971) 
23 Sartono Kartodirdjo, et al., Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1977) 
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Awal Penghunian Rote 

Rote adalah pulau yang terletak paling selatan dari Kepulauan 
Indonesia ini mempunyai sejarah penghunian yang sulit diketahui 
awalnya, karena dokumen-dokumen tertulis yang dapat meng-
konfirmasi hanya dokumen Hindia Belanda24 semata. Selebihnya hanya 
mengandalkan cerita-cerita lisan dari para penutur yang dalam sistem 
sosial di Rote dikenal dengan Mane Helo.  

Suku-suku bangsa mendatangi kemudian mendiami pulau ini. 
Namun kapan mereka mulai mendatangi dan mendiami pulau ini 
menjadi persoalan baru. Ada kemungkinan Pulau Rote mulai didatangi 
pada zaman Neolitikhum yaitu sekitar 4500-2500 BC. Kemungkinan 
lainnya yaitu pulau ini didatangi pada zaman perunggu. Bukti-bukti 
fisik berupa artefak budaya yang mengkonfirmasi kebenarannya ini 
terdapat di UPTD Museum Daerah NTT dan Museum Nasional RI di 
Jakarta. 

Ada manusia zaman Neolitikhum di Rote diperoleh dari hasil 
survey dan ekskavasi yang menunjukkan beberapa gua berindikasi 
sebagai tempat permukiman manusia purba. Ekskavasi (penggalian 
sistematis arkeologi) di Gua Mbia Hudale, Kelurahan Mokdale, 
Kecamatan Lobalain. Penggalian membuka tiga kotak dengan 
kedalaman 85 cm dan temuan berupa alat-alat batu (stone artefact) dan 
moluska yang melimpah serta juga menemukan fragmen tulang dan 
gigi. Penggalian di Gua Lua Bafak, Desa Oematamboli, Kecamatan 
Lobalain, membuka satu kotak dan banyak menemukan alat-alat batu, 
gerabah, dan moluska, sedangkan di Gua/Lua Bote dibuka dua kotak 
galian dan menemukan alat-alat batu, moluska, gerabah, fragmen 
tulang, dan muti dari kerang. Dari hasil temuan ketiga gua/lua yang 
digali berindikasi sebagai gua hunian manusia purba. Gua di  Rote yang 
telah disurvei oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT 
(bekerjasama dengan UGM Yogyakarta) berjumlah sekitar 30 gua/ceruk 

                                                
24 Zaman Sejarah Rote dimulai sejak bangsa Eropa menginjakkan kakinya di Rote 
sekitar akhir 1500-an hingga 1620-an. Sejak itu mulai ditemukan catatan-catatan 
tentang Rote. Sejak pertengahan abad ke-17 bagi Batavus Drystubble, pohon lontar 
merupakan lambang dari perekonomian mereka (Fox, 1996).  



Selayang Pandang Rote 

49 

dan diharapkan survei permukaan ini dapat dilanjutkan dengan proses 
penelitian yang lebih sistematis dalam kapasitas waktu yang cukup 
lama untuk merekam data yang lebih kompleks.25 Dua buah kapak 
perunggu yang identik ditemukan di Rote yang diperkirakan berasal 
dari zaman perunggu. Zaman perunggu oleh para Arkeolog 
diperkirakan mulai sekitar abad ke-4 dengan pusat di Dongson dan 
Vietnam. Selain itu koleksi Museum NTT juga menunjukkan 
kemiripan motif tenun ikat Rote dengan tenun Pasola dari India. 

Adapun tempat-tempat lain yang menjadi tempat pendaratan 
pertama moyang penduduk Rote adalah: 

1. Tenalain dan MaeoE di Nusak Landu 
2. Landulain dan Namoain di Nusak Landu 
3. Korlo dan Tualulik di Nusak Landu 
4. SeleAi di Nusak OEpao 
5. Papela dan Nusalai di Nusak Ringgou 
6. Danolon, OEulu, OEboka, Tatula di Nusak Bilba atau Beluba 
7. Pouk di Nusak Bilba 
8. Batubela dan OEnggae di Korbaffo 
9. Nusakdale, Ingulangga (Bengubelen) di Bokai 
10. Hala dan Solokaendafo di Nusak Termanu 
11. Baadale dan Namodale di Nusak Baa 
12. Kekanes di Nusak Dengka 
13. Lelek, Mando, Kuli di Nusak Loleh 
14. Ndau, Daodulu, OElaba dan Lailete di Nusak Dengka 
15. Tongga dan Sai di Nusak OEnale 
16. Nemberala di Nusak Delha 
17. Pulau Landu dan Nusa Rene di Nusak Thie 
18. Oli Fatula di Nusak Ndao (Pulau Ndao) 
 

                                                
25 Menurut hasil penelitian dating yang dilakukan Mahirta (Dosen UGM, Yogyakarta) 
dalam Tesis PhD-nya "Human Occupation on Roti & Sabu Island, NTT" di Australian 
National University, Gua/Lua Meko di Kecamatan Rote Barat Daya berumur 24.000 
tahun yang lalu dan berasosiasi dengan peralatan batu manusia purba. Pertanyaan 
sekarang, di manakah fosil manusia purba itu? (perlu penelitian multidisipliner).  
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 Dari tempat-tempat pendaratan ini mereka kemudian menetap, 
membentuk pemukiman-pemukiman yang cenderung berkosentrasi 
pada wilayah-wilayah subur. Wilayah-wilayah subur biasanya 
mempunyai sumber mata air sendiri sehingga semua Nusak 
mempunyai sumber mata air sendiri-sendiri. Kelak perebutan sumber 
mata air ini terus menerus menjadi salah satu motif bagi terjadinya 
konflik di Rote.26 

Dari uraian di atas dapat penulis tambahkan bahwa etnisitas 
(banyaknya suku/nusak di Rote yang tidak se-”garis”) merupakan 
sebuah perangkat yang membentuk adanya kesatuan identitas sebagai 
individu berkelompok yang oleh Weber (1968) disebut sebagai ethnic 
group (kelompok etnik). Sejarah perjalanan masyarakat Rote dari masa-
masa juga telah membuktikan bahwa peran perbedaan dalam budaya 
(ethnic group) bukan menjadi halangan dalam menciptakan 
masyarakat peradaban. Perkembangan Civil Society di Rote 
mengharapkan adanya satu kesepakatan untuk menjamin 
demokratisasi rakyat yang lebih bertanggung jawab dalam semangat 
otonomi daerah. 

 

Asal Mula Nama Rote  

Rote memiliki banyak nama. Di dalam arsip pemerintahan 
Hindia Belanda, pulau ini ditulis dengan nama Rotti atau Rottij” 
kemudian menjadi “Roti”. Akan tetapi, masyarakat Rote yang 
mempunyai sembilan dialek seringkali mereka menyebut pulau ini 
“Lote”, khusus bagi mereka yang tidak bisa menyebut huruf “R”. 
Masyarakat Rote lainnya menyebut pulau ini dengan nama “Lolo Deo 
Do Tenu Hatu” yang artinya Pulau yang Gelap. Ada juga yang 
menyebut “Nes Do Male” yang artinya Pulau yang Layu/Kering (Otta, 
1990) dan ada juga yang menyebut dengan “Lino Do Nes” yang berarti 
Pulau yang Sunyi (Naladay, 1988).  

                                                
26 Wawancara dengan Benyamin Messakh, B.A di Kupang pada tanggal 17 Oktober 
2008 
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Lebih jauh, James Fox (1996) mengatakan, dalam dokumen 
Portugis pada abad ke-16 dan ke-17 tercantum berbagai nama seperti 
“Rotes”, “Enda”. Di dalam peta Belanda, mula-mula pulau ini disebut 
“Rotthe”, yang oleh ahli peta kemudian dikutip secara salah menjadi 
“Rotto”. Namun, dalam salah satu peta pada awal abad tujuh belas, 
pulau ini disebut dengan nama pribumi “Noessa Dahena” (Nusa 
Dahena) yang berasal dari dialek Rote di bagian timur yang secara 
harafiah berarti “Pulau Manusia”. Kecuali dalam peta tersebut, nama 
itu tidak dipakai lagi. Pada pertengahan abad ke-17, Persatuan Dagang 
Hindia Belanda dalam dokumen-dokumennya menggunakan nama 
“Rotti” dengan tiga ejaan yang berbeda yaitu “Rotti”, “Rotty” dan 
“Rotij”. Sebutan resmi ini terus dipergunakan sampai pada abad ke-20 
dan diubah menjadi “Roti.” 

Selanjutnya Fox (1986, 1996) menguraikan, nama “Roti” adalah 
perubahan bahasa Melayu dari “Rote”, suatu perubahan yang 
menimbulkan suatu permainan kata yang tidak berarti dan sudah usang 
dari kata “roti” yang kebetulan dalam bahasa Indonesia berarti 
‘makanan yang dibuat dari tepung terigu’. “Rote” lebih sering 
digunakan dalam bahasa sehari-hari akan tetapi hal ini menimbulkan 
persoalan pula karena \r\ dan \l\ digunakan berganti-ganti di dalam 
sembilan bahasa daerah yang terdapat di Rote. Oleh karena itu, ada 
juga yang menyebut pulau ini “Lote”. Dalam dokumen resmi 
pemerintah yang berasal dari pulau ini menggunakan nama “Rote”, 
sedangkan sebagian besar dokumen-dokumen pemerintah pusat 
memakai nama “Roti”. Nama ini-lah yang digunakan dalam peta 
Indonesia pada umumnya maupun peta-peta dunia saat ini. Dan untuk 
disertasi ini penulis menggunakan nama “Rote”. 

 

Kehidupan Sosial Ekonomi di Rote 

Penduduk Rote yang menyebar secara merata di sepuluh 
kecamatan hampir seluruhnya hidup sebagai petani dan peternak. Hal 
ini sesuai pula dengan iklim di Rote yang semi-ringkai atau semi-arid. 
Karena itu, usaha dalam bidang pertanian-pun hanya bisa panen sekali 
dalam setahun, yaitu pada waktu musim hujan saja. Sesudah panen, 
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kegiatannya beralih pada bidang-bidang lainnya yang dapat membantu 
kehidupan ekonomi keluarga salah satunya dan yang utama adalah 
pohon lontar. 

Pemanfaatan pohon lontar, sejenis palem borassus (borassus 
sundaicus Beccari).27 Jenis pohon palem lain yang dimanfaatkan juga 
adalah pohon Gewang (Corypha elata Roxb) yang banyak sekali 
tumbuh di Rote. Penduduk Rote dapat memanfaatkan berbagai hasil 
pohon gewang seperti hasil-hasil pohon lontar. Dengan pohon lontar 
ini sebagai poros, penduduk Rote telah menciptakan suatu 
perekonomian yang rumit dan beraneka ragam. Pada umumnya pohon 
palem ini tidak ditanam atau dipelihara, tetapi tumbuh dengan subur 
dan sedemikian banyak sehingga belum semua pohon-pohon ini 
dimanfaatkan. Bullan (2011) menghitung potensi produksi pohon 
lontar dengan massa sadap 184 hari dapat menghasilkan sekitar 726.84 
liter. Apabila dikalikan jumlah pohon yang disadap sebanyak 5.326.400 
pohon, total produksi sebanyak 3.871.440.576 liter. Hampir 4 miliar 
liter. Dengan jumlah itu, potensi ini merupakan komoditas strategis 
sebagai sumber bahan baku pengembangan agroindustri yang dapat 
menunjang pendapatan para penyadap lontar. 

Pemanfaatan lontar hanya merupakan inti dari suatu 
perekonomian rumit yang saling berkaitan. Salah satu keuntungan dari 
waktu terluang di musim kemarau adalah menangkap ikan di lepas 
pantai dengan teratur. Penangkapan ikan dalam masa yang singkat itu 
merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari bagi sebagian besar 
penduduk Rote.  

Hingga saat ini pengolahan pohon lontar masih sebatas 
pengolahan tradisional masyarakat. Semuanya hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Prospek pasar pun dilakukan semata-
mata untuk kepentingan yang sama. Ironisnya, hingga kini belum ada 
penelitian khusus untuk mengetahui dampak positif dan negatif 
produksi tuak. Mekanisme pengolahan nira yang tradisional 
membuatnya kalah bersaing dengan minuman produksi modern yang 
                                                
27 Fox (1996) menggunakan istilah perekonomian lontar yang kemudian populer 
dengan istilah Ekonomi Lontar. 
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ada di pasar. Dengan budaya menyadap lontar sejak dulu, seharusnya 
orang Rote bisa memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, 
yang bisa juga menjamin kehidupan mereka. 

     
(Sumber foto: kiri www.kitlv.pictura-dp.nl; kanan: Koleksi Kantor Badan Arsip Daerah 
NTT) 

Gambar 3.1. Pria Rote Penyadap Tuak di Tahun 1922. 
Kiri: Seorang pria Rote baru selesai menjual tuak. Kanan: Seorang Pria Rote 

bersiap menuju puncak pohon tuak untuk menyadap tuak.  

 

 Dua kegiatan lainnya yang berhubungan erat dengan 
perekonomian penduduk Rote adalah peternakan babi, sapi, kerbau 
serta pengumpulan madu dalam jumlah yang besar. Penduduk Rote 
adalah peramu dalam arti mereka “mengumpulkan hasil” pohon Palem 
untuk memenuhi bagian terbesar dari kebutuhan mereka. Mereka juga 
petani yang bercocok tanam dengan tanah yang sangat buruk 
keadaannya, walaupun demikian keberadaan populasi pohon lontar28 
turut serta menopang kehidupan masyarakat Rote terutama untuk 
keperluan konsumsi rumah tangga sebagai pengganti bahan makanan 
pokok seperti nasi, jagung dan ubi-ubian, karena itu masyarakat Rote 
                                                
28 Luas dan Produksi Tanaman Lontar usia produktif sampai dengan Tahun 2009 
tercatat sebanyak 10.403 ha untuk luas tanaman lontar produktif dan 8.688 ton telah 
diproduksi dalam bentuk gula untuk dikonsumsi maupun dijual (BPS, 2010). 
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tidak pernah mengalami kekurangan bahan pangan terutama untuk 
konsumsi rumah tangga. 

 Kini perkembangan ekonomi di Rote perlahan-lahan mulai 
bergeser dari perekonomian lontar ke perekonomian rumput laut di 
beberapa wilayah pesisir seperti di Dusun Papela, di Rote Timur; 
Dusun Oelaba, Desa Oelua di Rote Barat Laut; Desa Nemberala, Desa 
Oenggaut dan Desa Sedeoen di Rote Barat. Khusus untuk Kawasan 
Wisata Nemberala (Desa Sedeoen, Desa Nemberala, Desa Bo’a dan Desa 
Oenggaut) jauh sebelum mengenal rumput laut telah lama berkembang 
aktivitas ekonomi pariwisata di mana sebagian besar tanah di kawasan 
wisata Nemberala kini “dikuasai” oleh wisatawan asing yang 
membangun hotel, resort dan villa. Masyarakat sekitar menyediakan 
rumah tinggalnya sebagai home stay untuk wisatawan asing yang ingin 
merasakan suasana alami Nemberala ketimbang menginap di hotel dan 
villa. Selain itu, perkembangan ekonomi di sektor perdagangan dan jasa 
juga menunjukkan kemajuan, terutama di kota Ba’a sebagai jantung 
kota dari Kabupaten Rote Ndao. 

 Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai 
penyadap tuak atau petani rumput laut masih didominasi oleh 
kelompok generasi tua, sementara kelompok generasi muda Rote 
terutama yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menggantungkan 
penghidupan ekonominya di luar dari usaha tani bahkan tidak sedikit 
yang memilih bekerja di luar dari bidang pertanian dan sebagian lagi 
memilih merantau ke luar Rote. Kelompok ini pulalah yang memiliki 
banyak akses untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan di bidang politik, 
hukum, teknologi informasi dan hak asasi manusia. 

 

Kehidupan Sosial Budaya di Rote 

 Sejak pertengahan abad 17 sampai saat pembubarannya pada 
akhir abad 18 Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde 
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Oost Indische Compagnie (VOC)29 mempunyai kedudukan yang sangat 
berpengaruh terhadap Rote dan Sawu (Sabu). Walaupun hubungan 
khusus dan tingkat keterlibatan Belanda dengan kedua pulau tersebut 
sangat berbeda, masa satu setengah abad itu telah menandai suatu masa 
sejarah yang penting. Bagi penduduk Rote khususnya, masa itu 
merupakan masa pembentukan kebudayaan yang sangat berarti (Fox, 
1996). 

 Hubungan sosial (kekerabatan) pada masyarakat Rote 
didasarkan pada garis dari bapak (patrilinial) yang sangat menarik 
dalam hubungan kekeluargaannya yang disebut To’o. To'o ini adalah 
saudara laki-laki dari pihak ibu. Hubungan antara to’o dengan 
keponakannya bersifat magis, terutama di dalam hal perkawinan, 
kematian, pembagian warisan, dan lain-lain. Semuanya telah diatur 
dalam norma-norma adat istiadat yang apabila dilanggar akan 
mendapat sanksi adat. Demikian pula dalam siklus kehidupan sepasang 
manusia harus mengalami tiga fase yang sangat penting, yaitu lahir, 
hidup dan mati. Ketiga fase ini bagi orang Rote tidak dapat dipisahkan 
dari pohon lontar. 

 Seorang bayi laki-laki begitu dilahirkan tali pusarnya yang 
sudah dipotong dibawa oleh ayahnya ke atas pohon lontar dan 
diletakkan di puncak pohon lontar. Umumnya pada pohon yang sedang 
disadap, sesudah dikemas dalam wadah yang dianyam dari daun lontar 
(kapisak), demikian pula dengan ari-arinya (plasenta) dari seorang bayi 
perempuan. Sesudah itu dibersihkan, ari-ari itu dimasukkan ke dalam 
kapisak dan digantung di atas pohon nggainunak.30 

                                                
29 VOC memulai aktifitasnya di Rote pada Tahun 1656 dan berpusat di Nusak Termanu 
dengan pertimbangan bahwa  Nusak Termanu letaknya strategis karena berada di 
tengah-tengah Rote. Lihat: http://www.pos-kupang.com/read/artikel/52857 
/pkminggu/bianglala/2010/9/19/mengenal-batu-termanu diunduh pada tanggal 24 
November 2010 

30 Dalam kehidupan modern saat ini, tradisi ini tetap dilakukan oleh orang Rote, 
namun telah mengalami pergeseran, tali pusar dari bayi laki-laki ataupun plasenta dari 
bayi perempuan tidak lagi disimpan/digantung di puncak pohon lontar, tetapi di tanam 
di pekarangan rumah dengan disertai permintaan (Doa) dari orang tua akan kehidupan 
anaknya nanti. 
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 Bayi yang baru lahir harus mencicipi gula air sebelum 
menentek/menyusu kepada ibunya. Maksudnya adalah agar ada 
penyesuaian dalam diri bayi tersebut. Bila sewaktu-waktu sang ibu tak 
bisa menyusui bayinya lagi, maka gula air akan berperan menggantikan 
ASI (Air Susu Ibu), pemberian gula air pengganti ASI ini dilakukan 
sampai dengan sang bayi boleh diberi makanan tambahan. Gula dan 
nira lontar sangat berperan dalam proses kehidupan sang bayi dari 
kecil, remaja sampai beranjak dewasa, usia lanjut hingga meninggal 
dunia. Untuk keranda (peti mati) pun dibuat dari pohon lontar dan 
dalam bahasa Rote disebut Kopak. Pohon Lontar yang membesarkan 
seorang bayi, pohon lontar pula yang akan mengantarnya pulang untuk 
menghadap sang Pencipta. Masyarakat Rote percaya bahwa hidup di 
dunia ini hanya sementara saja, sekedar untuk beristirahat, kemudian 
bila saatnya tiba (meninggal) akan meneruskan perjalanan menghadap 
yang menciptakannya yaitu Lamatuan atau Lamatuak. Orang Rote 
percaya, mereka yang meninggal berada di dunia yang lain (Nusak Ita 
Nai Lain).31 

 Gambaran di atas menunjukkan kecenderungan bahwa pola 
hidup dan hubungan sosial kekerabatan di antara masyarakat Rote 
yang diatur dalam norma-norma adat istiadat pada setiap nusak 
memperoleh posisi yang baik sebelum negara (baca: Indonesia) hadir. 
Ketika negara hadir, secara perlahan-lahan perkembangan kehidupan 
sosial-budaya di Rote mulai mengalami pergeseran. Sebagai contoh 
adalah nusak selain sebagai kerajaan juga berfungsi sebagai lembaga 
peradilan adat yang bertugas menyelesaikan segala perkara/sengketa 
adat telah kehilangan fungsinya karena diambil-alih perannya oleh 
sistem peradilan negara. 

 

Struktur Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat di Rote 

 Struktur sosial masyarakat di Rote adalah Leo. Lembaga adat 
dengan dasar genealogis semata, dan tidak ada lagi struktur yang lebih 

                                                
31 Wawancara dengan Benyamin Messakh, B.A di Kupang pada tanggal 17 Oktober 
2008 
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besar yang bercirikan genealogis semata di atasnya. Struktur yang lebih 
besar berbau genealogis adalah Nusak namun tidak murni genealogis 
karena berklaim teritorial. 

 Leo adalah kelompok sosial (berdasarkan genealogis) yang 
paling awal terbentuk di Rote dan pemimpinnya disebut Mane Leo. 
Setelah Leo bertambah banyak anggotanya maka dibagi atas kelompok 
kecil yang disebut Kitak, Nggitak, dan Manulanggak, dan sesudah itu 
baru kelompok keluarga Batih (Uma Lo atau Rumah Tangga), 
selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. di bawah ini:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2. Struktur Sosial Asli Masyarakat Rote 

 
 Selanjutnya, pengorganisasian masyarakat di Rote makin hari 

makin bertambah kompleks. Semua bahan ilmiah yang 
menggambarkan bagaimana kekompleksan ini mulai bertumbuh 
agaknya tidak dijumpai sama sekali sehingga tiba Portugis (1620) di 
Rote dan Belanda (1650-an) di Rote (Fox: 1996). Dalam dokumen-
dokumen resmi ataupun surat-menyurat antara petugas VOC dengan 
Gubernur Jenderal di Batavia selalu tercantum istilah-istilah seperti 

                                                
32 Wawancara dengan Benyamin Messakh, B.A di Kupang pada tanggal 17 Oktober 
2008 
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Nusak, Leo dan Manek yang mengacu pada struktur sosial dan 
kekuasaan di Rote. Istilah ini sebenarnya adalah bagian dari “cara 
pengorganisasian masyarakat” Rote, juga sistem pemerintahan asli yang 
pernah dianut. 

 Struktur sosial asli masyarakat Rote sebagaimana terlihat pada 
Gambar 3.2. di atas pada saat sekarang telah mengalami pergeseran 
sebagai dampak dari sebuah keputusan pemerintah Indonesia untuk 
membubarkan pemerintahan dengan sistem kerajaan (nusak) pada 
Tahun 1962. Walaupun dianggap selesai secara administrasi namun 
masih menyisahkan dampak sosial secara terus menerus, salah satu 
contoh adalah terpecah belahnya keluarga dalam satu marga/suku (Leo) 
yang tidak saling mengenal satu sama lain.  

 Dapat penulis tambahkan bahwa sejak Rote resmi menjadi 
kabupaten otonom pada Tahun 2002, peran lembaga Maneleo kembali 
dihidupkan (diformalkan) keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten 
Rote Ndao dengan tujuan untuk menjaga dan mempersatukan/ 
menghidupkan kembali kelompok Kitak, Nggitak, dan Manulanggak 
dalam satu keluarga Batih (Uma Loh/Rumah Tangga) pada masing-
masing wilayah eks Nusak. Pada sisi yang lain keberadaan Manaleo ini 
juga “dimanfaatkan” oleh Bupati yang berkuasa untuk kepentingan 
suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pembahasannya dapat 
dilihat pada Bab 6. 

 

Sistem Pemerintahan di Rote 

 Perkembangan sejarah pemerintahan di Rote diawali dari 
pemerintahan adat yang disebut Nusak33 atau Kerajaan yang dipimpin 
oleh seorang Manek (Kepala Nusak/Raja). Awalnya Rote terdiri dari 5 
                                                
33 Nusak, sebenarnya bukan terminologi yang asing dalam konteks masyarakat suku-
suku di Rote. Nusak dalam hal ini bukan institusi yang keberadaannya diintroduksikan 
dari luar wilayah suku, apalagi oleh pemerintahan Belanda, tetapi sebaliknya 
merupakan bagian dari realitas masyarakat Rote tradisional. Istilah Nusak menunjuk 
pada bentuk persekutuan hukum teritorial yang dibangun atas dasar tradisi yang hidup 
dalam konteks masyarakat lokal dengan badan perurusan pusat yang berwibawa dalam 
seluruh lingkungan wilayah Nusak. 



Selayang Pandang Rote 

59 

Nusak, yaitu Termanu, Dengka, Thie, Ringgou dan Baa dan kemudian 
berkembang menjadi 19 Nusak.34 

 Setidak-tidaknya ada dua alasan pokok mengapa pembagian 
wilayah ini penting, yakni: Pertama, karena berkaitan dengan 
permasalahan politik lokal yaitu persaingan dan konflik di antara suku-
suku. Kedua, kepentingan politik Belanda dalam menguasai wilayah 
selatan Timor sebagai yang akan menjadi benteng dalam kaitannya 
dengan perseteruan antara Belanda dan Portugis di NTT pada sisi yang 
lain (FanggidaE, 2002).  

 Kalau ditelusuri lebih jauh, Rote sesungguhnya terbagi dalam 
18 Nusak ataupun dikatakan bahwa daratan Rote terdapat “Dedeo 
sanghulu falu”. Dedeo artinya bendera, sanghulu falu artinya delapan 
belas. “Dedeo sanghulu falu” artinya delapan belas bendera, yakni 
perkembangan dari delapan belas Nusak yang berdiri sendiri-sendiri, di 
mana Nusak yang satu tidak berada atau dikuasai Nusak lain. Ke-18 
Nusak itu adalah Landoe, Oepao, Ringgou, Bilba (Beluba), Diu, 
Korbaffo, Termanu, Bokai, Talae, Lelenuk, Baa, Lelain, Keka, Lole, 
Thie, Dengka, Oenale, Delha dan tambah satu Nusak lagi di Pulau 
Ndao yakni Nusak Ndao, maka diseluruh Rote/Ndao terdapat 19 
Nusak.35  Sebagaimana tertera pada Tabel 3.1. berikut ini: 

 

                                                
34 Jabatan Manek yang kemudian dihubungkan dengan Nusak lebih merupakan 
terminologi politik formal yang mengambil alih bentukan yang telah ada dalam 
kalangan masyarakat sebelumnya yang dikaitkan dengan suku (leo) dan pemimpin 
suku (maneleo). Dengan demikian Nusak dalam hal ini menjadi wilayah yang 
diperluas/gabungan antara wilayah milik suku-suku terdekat, Manek adalah bentuk 
yang diperluas dari Maneleo. Institusi Manek pada kenyataanya hampir tidak punya 
otoritas apa-apa terhadap realitas suku-suku karena mereka mempunyai Maneleo 
sendiri. Manek dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan politik 
Belanda dan hubungan dengan persoalan-persoalan yang timbul sebagai konsekuensi 
dari perjumpaan antar suku. 

35 Menurut penuturan Filiphus Tasi (50 Tahun), Kepala Desa Bo’a yang diwawancarai 
oleh Penulis, Sesungguhnya ada 20 Nusak di Rote, Nusak yang terakhir adalah Nusak 
Dhana (Pulau Dhana), Nusak ini hancur setelah di serang oleh seorang Pemuda 
bernama Nalle Sanggu. Lihat Haning (2006). 
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Tabel 3.1. Wilayah Nusak dan Kecamatan di Rote 
NO NAMA NUSAK KECAMATAN 

1 Oepau, Ringgou dan Bilba Rote Timur  
2 Lole, Ba’a dan Lelain Lobalain 
3 Dengka, Oenale Rote Barat Laut 
4 Thie Rote Barat Daya 
5 Delha Rote Barat 
6 Keka, Talae Rote Selatan 
7 Termanu Rote Tengah 
8 Korbafo, Diu, Lelenuk, Bokai Pantai Baru 
9 Ndao Ndao Nuse 
10 Landu Landu Leko 

Sumber: Fox, (1996); Soh (2008). 

 Menurut Fox (1996), Nusak adalah pengelompokkan 
masyarakat genealogis dan memiliki klaim teritorial (ada 19 Nusak) 
yang pada perkembangannya mewarnai pola hubungan antara 
masyarakat di Rote yang disebut Leo. Leo oleh Fox (1996) disejajarkan 
dengan marga dan data yang diperoleh juga menguatkan hal ini. Dalam 
hukum adat masyarakat Rote dari Nusak mana pun, “tidak dianjurkan 
kepada warga satu leo untuk mengadakan hubungan perkawinan” 
Lembaga Adat Leo, adalah struktur sosial dengan dasar genealogis 
semata, dan tidak ada lagi struktur lebih besar yang bercirikan 
genealogis semata di atasnya. Struktur yang lebih besar yang berbau 
genealogis adalah Nusak namun tidak murni genealogis karena 
berklaim teritorial. 

 Menurut FanggidaE (2002), Nusak dalam hal ini merupakan 
kesatuan wilayah semi otonom yang dibentuk oleh pemerintahan 
politik Belanda untuk mengatur/mengurus kepentingan-kepentingan 
yang interen suku seperti harta milik, batas wilayah, masalah belis dan 
sejumlah masalah suku lain sedemikian sehingga pemerintahan politik 
tidak disibukkan dengan urusan domestik suku-suku yang pada 
gilirannya akan dapat mendorong timbulnya bentuk pengawasan suku-
suku dimaksud. Dalam perkembangan selanjutnya institusi Nusak dan 
Manek sebagai raja kemudian memusatkan perhatian pada persoalan 
peradilan suku dalam mana Manek dengan dibantu oleh mane dope 
memutuskan perkara-perkara suku/adat. Nusak kemudian telah 
menjadi kesatuan wilayah peradilan suku. 
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Gambar 3.3. Peta Pembagian Wilayah Nusak di Rote36 

 
 Dalam perspektif ilmu pemerintahan, Nusak masuk klasifikasi 

persekutuan daerah atau desa desentralisasi dengan badan perurusan 
pusat yang berwibawa (yang terdiri dari: rapat Nusak/Nabuak yang 
bertugas menetapkan adat, Manek yaitu personifikasi kekuasaan untuk 
melaksanakan adat dan mane dope/manedompe yaitu personifikasi dari 
kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran adat).37  

Struktur pemerintahan adat (Nusak) menurut Messakh (2006) 
dan Soh (2008) dapat dilihat pada Gambar 3.4. dan 3.5. 

 
 

                                                
36 Sumber peta: Fox, James J. 2006. The Poetic Power of Place, Comparative 
Perspective on Austronesian Ideas of Locality. http://www.epress.anu.edu.adu diunduh 
pada tanggal 31 Januari 2008 

37 Dalam bentuk yang sederhana, kekuasaan untuk menjalankan adat yaitu Manek, dan 
kekuasaan untuk mengadili pelqanggaran-pelanggaran adat yaitu mane dope, kerapkali 
diintegrasikan ke dalam figure tunggal yaitu Manek. 
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Gambar 3.4. Struktur Pemerintahan Adat di Rote Ndao 

(menurut Messakh, 2006) 

 
Pandangan yang berbeda dari Messakh (2006) dikemukakan oleh 

Soh (2008). Menurut Soh, Struktur Nusak tidak dominan karena 
urusan-urusan mengadili semata. Nusak juga dibantu oleh semacam 
jabatan fungsional yang disebut dengan tua-tua adat atau Lasi Nusak 
yang oleh Belanda disebut juga dengan Hoofdend (para pembesar 
negeri).  
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Struktur pemerintahan adat yang dimaksudkan oleh Soh dapat 
dilihat pada Gambar 3.5. berikut ini: 

Gambar 3.5. Struktur Pemerintahan Adat di Rote Ndao 
 (menurut Soh, 2008) 

 
 Kumpulan jabatan Lasi Nusak sebagaimana yang tergambar 
pada struktur pemerintahan Nusak di atas (Gambar 3.4. dan 3.5.) terdiri 
dari: 

− Manek (Kepala Nusak/Raja) 

− Fettor (Wakil Kepala Nusak/Wakil Raja) 

− Maneleo (Kepala Suku, Tak Berteritorial) 

− Temukung (Leo yang diberi teritorial oleh Belanda) 

− Langgak/Nggitak (Dusun) 

− Jabatan Lasi Nusak terdiri dari: 

− Manesongo, adalah jabatan dengan fungsi Imam, di Nusak 
Termanu, sekaligus berfungsi sebagai pembagi air. 

− ManekilaoE, berwenang untuk membagi air dipersawahan 
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− Manemok (sebutan untuk Nusak Thie, Baa dan Loleh) atau Mane 
Dope (sebutan untuk wilayah Termanu ke Timur). Adalah 
Hakim/Hakim Agung yang bertugas mengadili sengketa adat. (Jika 
ada hewan yang merusak tanaman, melompati pagar tanaman serta 
merusak tanaman yang ada di dalamnya, maka pejabat 
Manemok/Mane Dope yang bertugas mengadili. 

− Di beberapa Nusak yang memiliki hutan dikenal juga jabatan Mane 
Nulla jabatan ini berfungsi sebagai hakim sengketa hutan. 

− Dae Langgak atau tuan tanah dalam sistem pemerintahan adat Rote 
mempunyai pengertian yang khas karena ia bukanlah seorang yang 
menguasai tanah-tanah dan berkemampuan untuk meredistribusi. 
Dia hanyalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang 
silsilah kepemilikan tanah di Nusak-nya. Karena pengetahuan ini 
maka dalam perkara tanah ia berdiri sebagai saksi ahli baik 
sengketa atas tanah suku (Leo) maupun tanah privat atau 
perorangan. 

 Kelima jabatan fungsional di atas merupakan satu kesatuan 
yang menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Manek, Mane 
Leo dan Temukung serta Langgak. Dalam sistem pemerintahan ini 
Maneleo berfungsi sebagai hakim sengketa adat perkawinan (termasuk 
perceraian), secara komunal bersama-sama dengan Maneleo yang lain 
kemudian berunding untuk memutuskan hal menyangkut sengketa 
adat. Sedangkan Manek lebih banyak berfungsi sebagai hakim akhir, 
ketika keputusan-keputusan di tingkat Leo, Lasi Nusak serta Temukung 
dan Langgak tidak berhasil. 

 Dahulu penghargaan terhadap Manek sangat tinggi. Bahkan 
untuk makan meting (ambil hasil waktu laut surut) harus disisihkan 
untuk Raja. Hasil panen, daging sembelihan selalu disisihkan untuk 
keluarga Raja. Anak-anak Raja (pangeran dan puteri Raja) dilayani oleh 
warga. Namun sekarang semuanya telah berakhir, rakyat sudah tidak 
lagi menghargai seperti dulu. Mereka juga menjalani keseharian untuk 
hidup mereka sendiri, apalagi di alam demokrasi di mana bertentangan 
dengan prinsip feodal. 
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 Dengan datangnya kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, 
sistem tradisional ini dengan sedikit penyesuaian dimasukkan ke dalam 
struktur pemerintahan Republik Indonesia dan dipercayai sebagai cara 
yang sah untuk memerintah di Rote. Dan sejak Tahun 1962, sistem 
pemerintahan Nusak dibubarkan oleh Pemerintah dan diganti dengan 
sistem pemerintahan desa yang masih berlaku hingga saat ini.38 

 Perkembangan sosial politik di suatu daerah seperti Rote 
(Kabupaten Rote Ndao) tidak hanya akan mempengaruhi sikap rakyat 
yang bersangkutan di dalam proses pembangunan, namun juga 
mempengaruhi struktur organisasi pada aras lokal terutama pada aras 
Nusak yang masih dipertahankan keberadaanya di era otonomi daerah, 
meskipun keberadaan Nusak hanya sebatas simbolik untuk 
memperlancar roda pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao. 

 

Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Rote Ndao 

 Rote sebelum menjadi daerah otonom (kabupaten) didiami 
oleh sekitar 97.000 jiwa yang hanya dilayani oleh 6 orang dokter, 
dikawal oleh 21 anggota TNI Angkatan Darat dan 69 anggota Polri, 
wilayah yang luasnya 1,280 km2/128.000 ha itu didukung dengan 
fasilitas-fasilitas setingkat kecamatan (BPS Kupang, 2002).  

 Kehidupan masyarakat Rote tidak seperti dengan kehidupan 
masyarakat di kabupaten lainnya di NTT misalnya yang telah memiliki 
sendiri lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, 
APBD, Perda, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan fasilitas lain 
sebagainya. Lapangan sepak bola di Ba’a misalnya yang sejak dulu 
sampai saat ini belum juga berubah nama menjadi stadion yang 
mencirikan kemoderenan dan salah satu di antaranya adalah bahwa 
                                                
38 Meskipun secara formal sistem pemerintahan Nusak telah dibubarkan sejak Tahun 
1962 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT masing-
masing: Nomor Pem.66/1/2, tanggal 28 Pebruari 1962 dan Nomor Pem.66/1/22, tanggal 
5 Juni 1962, namun beberapa jabatan Maneleo masih tetap dilembagakan hingga saat 
ini dan tetap berfungsi dalam setiap aktivitas adat orang Rote yang berhubungan 
dengan ceremonial pemerintahan maupun acara adat seperti tu’u belis, upacara 
pernikahan, upacara kematian dan pembagian warisan. 
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kehadiran sebuah pemerintahan harus dapat membawa nilai tambah 
bagi pemilik utama pemerintahan yaitu masyarakat, pembentukan 
pemerintahan adalah sasaran antara sedangkan sasaran akhirnya adalah 
kesejahteraan masyarakat. Struktur kabupaten memang adalah salah 
satu jaminan, akan tetapi manusia dan perilaku pemerintah dan 
masyarakat Rote Ndao itu sendirilah yang lebih menentukan. 

 
(Sumber Foto: Koleksi Badan Arsip Daerah NTT). 

Gambar 3.6 Para Manek (Raja) di Depan Rumah Controler Rote/Sabu pada 
Tahun 1930. 

Berdiri dari kiri ke kanan: Karel Leonak Foeh (Manek Keka), Christian 
Jermich Amalo (Manek Termanu), Ch.P. Manubulu (Manek Korbafo), 
Alexander Paulus Tungga (Manek Dengka), Solaiman Detaq (Manek Ba’a), 
N.D. Daud/Nehemina (Manek Ringgou), dan Matheos Yohanis (Manek 
Landu).  

 
 Secara yuridis formal Rote ditetapkan sebagai Kabupaten 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di provinsi NTT. Sebelumnya, 
daerah ini merupakan bagian dari Wilayah Pemerintahan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kupang yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 69 
Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam 
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Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1655).  

 Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT 
masing-masing: Nomor Pem.66/1/2, tanggal 28 Pebruari 1962 dan 
Nomor Pem.66/1/22, tanggal 5 Juni 1962, maka wilayah Rote Ndao 
dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan Kecamatan yaitu: 
Kecamatan Rote Timur dengan pusat Pemerintahan di Eahun; 
Kecamatan Rote Tengah dengan pusat Pemerintahan di Baa dan 
Kecamatan Rote Barat dengan pusat Pemerintahan di Oelaba. 

 Kemudian pada tahun 1963 sesuai dengan tingkat 
perkembangan yang ada, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor Pem.66/1/32, tanggal 20 Juli 1963 
tentang Pemekaran Kecamatan maka Wilayah Pemerintahan yang 
berada di Rote Ndao dimekarkan menjadi 4 (empat) Wilayah Keca-
matan yaitu: Kecamatan Rote Timur beribu kota di Eahun; Kecamatan 
Rote Tengah beribu kota di Baa; Kecamatan Rote Barat beribu kota di 
Busalangga; dan Kecamatan Rote Selatan beribu kota di Batutua. 

 Selanjutnya setelah berjalan 4 (empat) tahun lamanya, maka 
terjadilah pemekaran wilayah di Rote menjadi 8 (Delapan) Kecamatan, 
sehubungan dengan adanya keinginan masyarakat Rote untuk 
membentuk kabupaten otonom maka untuk untuk memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan yaitu satu daerah kabupaten paling 
sedikit harus didukung oleh 6 (enam) buah Kecamatan Administratif, 
maka 4 (empat) Kecamatan yang telah ada dibagi menjadi 8 (Delapan) 
Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I NTT 
Nomor Pem.66/1/44 tanggal 1 Juli 1967 dan Keputusan Nomor 
Pem.66/2/71, tanggal 17 Juli 1967 yakni: Kecamatan Rote Timur 
dengan pusat Pemerintahan di Eahun; Kecamatan Pantai Baru dengan 
pusat Pemerintahan di Olafulihaa; Kecamatan Rote Tengah dengan 
pusat Pemerintahan di Feapopi; Kecamatan Lobalain dengan pusat 
Pemerintahan di Baa; Kecamatan Rote Barat Laut dengan pusat 
Pemerintahan di Busalangga; Kecamatan Rote Barat Daya dengan pusat 
Pemerintahan di Batutua; Kecamatan Rote Selatan dengan pusat 



Relasi Negara dan Masyarakat di Rote 

68 

Pemerintahan di Daleholu; dan Kecamatan Rote Barat dengan pusat 
Pemerintahan di Kawasan Wisata Nemberala (Pulau Ndao, Nuse dan 
Doo masuk dalam wilayah Kecamatan Rote Barat).  

 Berhubung situasi keuangan Negara tidak memungkinkan 
sehingga pembentukan kabupaten otonom belum dapat dilakukan, 
maka sebagai jalan keluar untuk memenuhi tuntutan keinginan 
masyarakat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor Pem.66/2/4, tanggal 11 April 1968 agar 
wilayah Rote Ndao dibentuk sebagai Wilayah Koordinator Schap 
dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dan 
menunjuk Bapak D.C. Saudale, sebagai Bupati diperbantukan di 
Wilayah Koordinator Schap Rote Ndao dengan Keputusan Guberur 
Tingkat I NTT Nomor Pem. 66/2/21, tanggal 1 Juli 1968.  

 Sesuai perkembangan di bidang pemerintahan, maka pada 
tahun 1979 terjadi perubahan status Wilayah Koordinator Schap Rote 
Ndao menjadi wilayah pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao, 
berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT 
Nomor 25 tahun 1979 tanggal 15 Maret 1979, tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kupang 
untuk Rote Ndao, yang telah disahkan pula oleh Menteri Dalam Negeri 
dengan Keputusan Menteri Dalam Nomor 061.341.63-114 tertanggal 8 
April 1980.  

 Adapun para pejabat yang memimpin di Wilayah Koordinator 
Schap Rote Ndao maupun di Wilayah Pembantu Bupati Kupang untuk 
Rote Ndao adalah sebagai berikut: 

− Periode 1968-1974 adalah D. C. Saudale sebagai Koordinator Schap 
Rote Ndao  

− Periode 1974-1977 adalah Drs. R. Chandra Hasyim sebagai 
Koordinator Schap Rote Ndao  

− Periode 1977-1984 adalah Drs. G. Th. Hermanus sebagai Pembantu 
Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao  

− Periode 1984 - 1988 adalah Drs. G. Bait sebagai Pembantu Bupati 
Kupang Wilayah Rote Ndao.  
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− Periode 1988 - 1994 adalah Drs. Ruben Izaac sebagai Pembantu 
Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao.  

− Periode 1994 – 2001/2002 adalah Benyamin Messakh, BA sebagai 
Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao. 

− Periode 2002/2003 adalah Christian Nehemia Dillak, S.H sebagai 
Penjabat Bupati Rote Ndao39 

 Sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat maka dalam 
tahun 2000 timbulnya keinginan kuat dari masyarakat Rote Ndao baik 
yang berada di Wilayah Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao 
maupun dukungan dari orang Rote yang berada di Kupang dan di 
Jakarta mengusulkan agar Wilayah Pemerintahan Pembantu Bupati 
Rote Ndao ditingkatkan menjadi Kabupaten definitif. Usulan tersebut 
didukung dengan adanya pernyataan sikap dari 300 Tokoh masyarakat 
termasuk para Tokoh adat mewakili masyarakat dari 19 Nusak kepada 
Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, melalui 
Pemerintah Kabupaten Kupang (sebagai Kabupaten Induk). Atas dasar 
usulan tersebut maka setelah melalui pengkajian dan mekanisme 
pembahasan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka 
pada tanggal 10 April 2002 oleh Pemerintah Pusat dan DPR - RI 
menetapkan UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao di provinsi NTT. 

Rupidara (2002) mengungkapkan bahwa sejarah pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao merupakan perjuangan yang yang dimulai sejak 
Tahun 1962. Sebagaimana diketahui wilayah Rote-Ndao adalah salah 
satu wilayah Onder Ofdelling dari Ofdelling Timor dan pulau-
pulaunya yang tertunda pembentukannya menjadi Daerah Tingkat II 
(Dati II) pada masa pembentukan Dati II dalam wilayah Daerah 
Tingkat I (Dati I) Bali, NTB dan NTT sesuai UU No. 59 Tahun 1958 
yang lalu. Sejarah mencatat bahwa perjuangan pembentukan 
Kabupaten Rote-Ndao dilakukan antara lain pada tahun 1962 oleh J.A. 
Tulle (alm), N.D. Dillak, B.A (alm), F.P. FoEh (alm), R.B. Nalle (alm), 

                                                
39 Sumber: http://www.rotendaokab.go.id/modules.php?name=Profil&op=sejarah 
diunduh pada tanggal 23 Februari 2009 
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A.J. Hermanus (alm), W.A. Tomodok (alm), D.C. Saudale (alm), Chr. J. 
Mooy (alm), J. Amalo (alm), C.M.K. Amalo dan tokoh-tokoh lainnya 
kemudian pada tahun 1968 kembali diperjuangkan oleh Mell Adoe, J.A 
Ndoloe, Marthen Adoe, dkk. Penyebab gagalnya perjuangan tahun 
1968 misalnya antara lain karena adanya pertikaian politik antara PNI 
yang mendominasi Sabu dan Parkindo yang mendominasi Rote, sulit 
didamaikan.40  

Semangat dan kerinduan untuk lahirnya Kabupaten Rote Ndao 
tidak pernah pudar dan kemudian tergalang kembali dengan embrio 
lahirnya Yayasan Mai Ita Fali pada Tahun 1991 yang dipimpin oleh 
J.N. Manafe, B.A di Kupang, sebuah yayasan yang dibentuk untuk 
membangun Rote41 Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 1 Mei 1999 
resmi dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Rote Ndao 
yang dipimpin oleh Mell Adoe sebagai Ketua dan Asiel M. Soruh 
sebagai Sekretaris yang didukung oleh 300 orang tokoh masyarakat 
dalam bentuk tanda tangan dukungan pembentukan Kabupaten Rote 
Ndao.  

 

Kesimpulan 

 Dari uraian di atas, terdapat beberapa fakta yang perlu 
diungkapkan. Pertama, kapan Rote pertama kali dihuni oleh manusia 
dan kapan masyarakat Rote mulai mengenal Nusak adalah persoalan 
tersendiri yang belum terjawab. Meskipun pernah dilakukan penelitian 
arkeologi oleh para Arkeolog dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
NTT (bekerjasama dengan Tim Arkeolog dari UGM Yogyakarta) 
namun belum berhasil mengungkap secara pasti kapan Rote pertama 
kali dihuni oleh manusia (perlu penelitian arkeologi lanjutan). Hal ini 

                                                
40 Dokumen Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Rote Ndao milik Panitia 
Pembentukan Daerah Tingkat II Rote Ndao – Kupang (1999).  

41  (Wawancara dengan  J.N. Manafe, B.A. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mai Ita Fali 
tanggal 26 Desember 2009 di Hotel Maya-Kupang yang sekaligus merupakan 
sekretariat dari Yayasan Mai Ita Fali) 
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menjadi sangat penting karena civil society di Rote dibentuk oleh 
sistem Nusak sebagai sebuah kerajaan sekaligus sebagai lembaga 
peradilan adat bagi masyarakat Rote.  

 Kedua, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Rote tidak 
pernah terlepas dari pohon Lontar sebagai pohon kehidupan orang 
Rote. Meskipun luas lahan tanaman lontar mencapai 16.630 ha (10.403 
ha adalah lahan produktif, BPS Rote Ndao, 2010) masyarakat Rote 
masih tetap menggunakan pola tradisional dalam memproduksi lontar 
menjadi gula air, gula semut, gula batu/gula lempeng dan sopi 
(minuman keras beralkohol).  

 Ketiga, masyarakat Rote telah lama memiliki hubungan sosial 
kekerabatan yang baik yang diatur dalam norma dan adat istiadat 
Nusak dan norma ini ditanamkan dalam setiap keluarga Rote, mereka 
sangat patuh pada keputusan Nusak sebagai sebuah lembaga peradilan 
adat. Pranata sosial ini kemudian hilang karena berbenturan dengan 
sejumlah peraturan pemerintah, seperti Undang-undang Darurat 
Nomor 12 Tahun 1953 tentang Lembaga Perdamaian Desa yang kini 
tidak berlaku lagi, justru dengan adanya undang-undang itu, posisi 
seorang Raja atau Kepala Adat diakui perannya sebagai Hakim 
Perdamaian Desa untuk menyelesaikan sengketa dalam wilayahnya 
secara otonom. Keputusan mereka sangat ditaati sehingga tidak ada 
penumpukan perkara seperti yang sering dikeluhkan oleh para hakim 
dan jaksa dengan sistem peradilan negara saat ini. 


