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BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DAWAN DESA BOKONG 

2.1 Letak 

Desa Bokong terletak di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaraknya dari ibukota provinsi sekitar 30 km. 

Desa Bokong dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda 

empat. Jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit, baik menggunakan kendaraan 

roda dua atau roda empat. Akses transportasi ke Desa Bokong cukup mudah 

karena kondisi jalan yang bagus.  

Desa Bokong pada bagian barat berbatasan dengan Desa Kuaklalo, 

Baumata Timur; bagian timur berbatasan dengan Desa Tunbaun dan Desa Oesena; 

bagian utara berbatasan dengan Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Olepuah, 

Oefafi dan Oesao. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa To’o Baun. 

2.2 Topografi 

Sebagian besar Desa Bokong terdiri dari perbukitan dan sebagian dataran 

rendah. Dari komposisi ini terbagi atas, tanah sawah dengan luas 260 Ha/m
2
;
 
tanah 

kering luasnya 3.104 Ha/m
2
;
 
tanah perkebunan, luasnya 20 Ha/m

2
; tanah hutan, 

luasnya 1.103 Ha/m
2
. Total keseluruhan luas wilayah Desa Bokong adalah 1.404 

Ha/m
2
.
 
 

Sistem perkampungan di Desa Bokong terbagi atas dusun-dusun. Jumlah 

dusun di Desa Bokong ada lima. Komposisi penduduk umumnya menempati 
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daerah di sekitar jalan raya yang tersebar di lima dusun tersebut. Ketinggian 

wilayah Desa Bokong dari permukaan laut adalah 800 mdpl. Kombinasi ini 

memungkinkan adanya jumlah perkebunan dan persawahan yang cukup luas pada 

daerah dataran rendah, karena cukup banyaknya kandungan humus.  

2.3 Iklim 

Secara klimatologi iklim di Timor umumnya mengikuti pola musim 

angin yang ditentukan oleh masa udara tropis dari dan ke arah khatulistiwa.
1
 

Pergantian musim di Australia berpengaruh pada iklim di Timor. Dengan 

demikian seluruh wilayah Timor hampir mempunyai iklim yang sama. 

Desa Bokong mengenal dua musim sebagaimana daerah tropis. Akan 

tetapi jumlah musim kering lebih panjang, yakni tujuh bulan; sedangkan jumlah 

musim penghujan lima bulan, dengan curah hujan 1.500 mm. Sementara 

kelembaban di Desa Bokong mencapai 30˚C, mengenai suhu rata-rata harian 

mencapai 27˚ C. 

2.4 Penduduk 

Penduduk Desa Bokong meningkat dari tahun ke tahun oleh karena 

berbagai faktor, seperti kelahiran baru, perpindahan penduduk dan pernikahan 

penduduk dari dalam desa dengan penduduk di luar desa lalu memilih menetap di 

Desa Bokong. 

                                                             
1
 Mubyarto, Loekman Soetrisno, Edhie Djatmiko, Sulistiyo, Ita Setiawati, Agnes Mawarni, Ninik 

Sri Rejeki, Op. cit, hlm. 132.  
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Berdasarkan statistik Desa Bokong, jumlah keseluruhan penduduk per 

2017 adalah 2640 jiwa. Dari jumlah ini terbagi ke dalam 1305 laki-laki dan 1335 

perempuan, sementara jumlah kepala keluarga mencapai 658 KK, maka tingkat 

kepadatan penduduk adalah 0,5 per Km
2
.  

 Berdasarkan penuturan silsilah sejarah, masyarakat Dawan di Desa 

Bokong berasal dari wilayah Amfoang. Dalam kehidupan keseharian ikatan 

kekerabatan dan klientisme sangat kental dalam kehidupan masyarakat Dawan di 

Desa Bokong, sebagaimana model kehidupan masyarakat Dawan pada umumnya. 

Desa Bokong terbagi dalam tujuh rumpun ‘kanaf’ keluarga besar, yakni: 

Tunbonat, Baitanu, Heka Mnasi, Heka Mnuke, Bahas, Atolo dan Nubatonis. 

Sebelum masa pemerintahan desa terbentuk masyarakat Desa Bokong 

hidup dalam tata pemerintahan ketemukungan. Mereka hidup berkelompok 

dengan bertani dan beternak, cenderung untuk berpindah-pindah untuk mencari 

tanah yang subur untuk ditanami dan untuk mengembalakan kawanan ternak 

mereka. Pola ini bertahan sampai terbentuknya sistem pemerintahan desa pada 

tahun 1970.  

Menurut seorang antropolog H.G Schulte Nordholt, masyarakat Dawan 

umumnya menjuluki dirinya sebagai ‘orang tanah kering’ (Atoni Pah Meto)
2
. 

Panggilan atau sebutan ini merupakan karakteristik masyarakat Dawan yang 

berangkat dari kondisi alam yang mereka tempati yang beriklim kering. Sebutan 

ini merupakan panggilan khas bagi masyarakat Dawan di semua wilayah Dawan 

                                                             
2
 H. G. Schulte Nordholt, The Political System of Atoin Meto, (Amsterdam: The Hague, 1971), p. 

19 
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dan bagi orang Dawan di mana saja berada.  Karakteristik masyarakat Dawan 

turut berimplikasi pada penyebutan nama dan penggolongan. Sebutan ini menjadi 

penanda bagi masyarakat Dawan dalam hidupnya sehari-hari dan lingkup 

sosialnya.  

2.5 Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian utama masyarakat Dawan di Desa Bokong adalah 

bercocok tanam di ladang dan di sawah serta beternak. Pekerjaan ini bukan saja 

merupakan mata pencaharian masyarakat Dawan di Desa Bokong, bahkan sudah 

menjadi ciri khas yang lekat dalam kehidupan keseharian. Masyarakat Dawan 

telah mengenal peralatan kerja utama seperti ‘benas’ yang artinya parang, ‘fanu’ 

yang artinya kapak dan noke yang berarti batu asah untuk mengasah berbagai 

peralatan kerja dari besi.
3
  

Model dan cara bekerja masyarakat Dawan di Desa Bokong masih dalam 

taraf tradisional walaupun cukup dekat dengan ibukota provinsi, akan tetapi 

karena kurangnya perkembangan informasi dan lambannya penyerapan 

pengetahuan modern, masyarakat Dawan di sini masih memakai cara-cara  lama 

dalam bercocok tanam, seperti berladang dengan cara berpindah-pindah karena 

kandungan humus tanah yang sudah tergerus.  

Memang dalam beberapa segi sudah ada peningkatan dengan 

penggunaan irigasi dan pupuk buatan. Tapi, di segi lain model penggunaan pupuk 

                                                             
3
 Mubyarto, Loekman Soetrisno, Edhie Djatmiko, Sulistiyo, Ita Setiawati, Agnes Mawarni, Ninik 

Sri Rejeki, Op.Cit, hlm. 158. 
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yang berlebih dapat merusak habitat alam. Bercocok tanam dengan tujuan 

ekonomis dengan produktivitas yang cukup hingga bernilai jual belum 

sepenuhnya ditekuni. Masyarakat Dawan di Desa Bokong masih bercocok tanam 

untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, belum tampak ke arah produktivitas 

ekonomis.  

Pendapatan masyarakat Dawan di Desa Bokong bersumber dari 

penjualan ternak dan tanaman holtikultura-palawija dalam jumlah yang cukup. 

Pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga 

serta untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dengan kehadiran lembaga 

pendidikan di Desa Bokong, cakrawala berpikir dan bertindak masyarakat Dawan 

di Desa Bokong mulai berubah dan menunjukan perkembangan yang signifikan. 

Hal ini terlihat dari cara dan gaya hidup yang perlahan mulai berubah akibat 

pengaruh pendidikan, seperti, mencuci tangan sebelum makan.  

2.6 Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Dawan di Desa Bokong hidup tidak jauh dari ibukota 

provinsi, namun bukan berarti dampak kemajuan ekonomi turut mereka nikmati. 

Masyarakat Dawan di Desa Bokong masih hidup dalam garis kemiskinan dan 

kesederhanaan. Kehidupan sehari-hari berlanjut dengan ditunjang dari 

penghasilan pertanian dan penjualan ternak yang hanya cukup untuk memenuhi 

makan minum selama sehari. Untuk investasi jangka panjang belum bisa 

terpenuhi.  



6 
 

Kondisi ini mengharuskan mereka untuk hidup dalam relasi kekerabatan 

yang tinggi untuk saling menopang demi mempertahankan hidup. Sistem 

kekerabatan memampukan masyarakat Dawan untuk terus survive dan berusaha 

melawan kerasnya hidup dengan jalan bersama, saling menopang dalam 

kehidupan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan (subsistence economy) dilakukan 

secara bersama-sama dengan tujuan saling meringankan dan membantu satu 

dengan yang lain. 

Dengan melakoni dan menghidupi cara pemenuhan kebutuhan secara 

bersama-sama selain dapat meringankan beban ekonomi, juga menunjukkan 

bahwasanya masyarakat Dawan memiliki ikatan kekerabatan yang tinggi serta 

berbela rasa dalam kehidupannya, sehingga nilai sosialitas manusia dapat menyata 

secara aktual dalam sisi ekonomi sekalipun dan dapat ditemukan dalam kehidupan 

masyarakat Dawan.  

2.7 Kebudayaan dan Organisasi Masyarakat 

Kebudayaan
4
 merupakan proses utama yang dilakukan demi pencaharian 

jati diri manusia dalam mengaktualisasikan dirinya sepanjang hidupnya. 

Kebudayaan selalu berkembang dan memperbaharui diri seturut kemajuan zaman. 

Pada galibnya, kebudayaan selalu bernilai luhur dan mulia, sebab ia 

mengejawantahkan nilai-nilai moral dan etis kehidupan manusia.  

                                                             
4
 Kata ‘budaya’ berasal dari bahasa Sansekerta ‘abhyudaya’ yang ‘berarti hasil baik, kemajuan dan 

kemakmuran.’ Dalam penulisan karya ini tidak dipakai kata ‘buddhayah’ yang berarti ‘budi’ 

sebagaimana lazimnya karena dalam bahasa Sansekerta kata “buddhayah” tidak dipakai untuk 

pengertian kebudayaan. Arti kata itu; akal-akal dan kata jenaka serta bentuk jamak kata itu tidak 

terdapat dalam Bahasa Indonesia sehingga bentuk itu tidak mempunyai fungsi dalam bahasa 

Indonesia. Bdk J.W.M Parker, SJ, Filsafat Budaya, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Kanisius, 

1984), hlm. 32.  
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Kebudayaan adalah manusia dan bagian integral dari kehidupan manusia. 

Setiap kebudayaan selalu berada (modus vivendi) dalam tiga wujud, yaitu; 

gagasan, benda dan perilaku. Sementara, sistem-sistem kebudayaan terdiri dari, 

sistem ilmu pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata 

pencaharian, sistem teknologi, sistem agama dan sistem organisasi sosial. Intinya, 

kebudayaan adalah kebiasaan (habitus) manusia yang dipraktekkan sehari-hari 

dalam kehidupannya.  

Menurut Clyde Kheckon, kebudayaan merupakan keseluruhan arah 

hidup, suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya.
5
 

Sebagai integralitas hidup manusia, kebudayaan memegang peranan penting 

dalam menentukan dan memahami perilaku serta perjalanan hidup manusia.  

Dalam hubungan dengan filsafat, kebudayaan direfleksikan dan 

diinterpretasi dalam derajat ontologis dan metafisik demi mengabstraksikan 

corak-corak individual ragam kebudayaan.
6
 Dengan mengartikulasikan hakekat 

kebudayaan, proses dan sejarah perjalanan suatu kelompok masyarakat akan 

diketahui dengan benar. Kebudayaan merupakan milik bersama semua komponen 

masyarakat. Gaya hidup dan karakter yang tampak adalah cerminan dari kualitas 

budaya yang dihidupi oleh kelompok masyarakat tersebut. Maka, pewarisan dan 

pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan adalah suatu kewajiban demi 

menghasilkan generasi yang berkualitas. 

                                                             
5
 Frans Yosef Eliers, Berkomunikasi Antar Budaya, (Ende: Nusa Indah, 1987), hlm. 20. 

6
 J.W.M Bakker, SJ, Op. Cit., hlm. 27. 
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Masyarakat Dawan di Desa Bokong mempunyai budaya yang khas dan 

kental dalam kehidupan sehari-hari. Adanya lembaga adat yang menjadi penjamin 

nilai yang masih hidup sampai sekarang menjadi bukti betapa kuatnya masyarakat 

Dawan di Desa Bokong menghidupi, merawat hingga nanti mewariskan nilai-nilai 

kebudayaannya agar tetap lestari sampai pada kehidupan anak cucu mereka. Nilai-

nilai kebudayaan ini tampak dalam fenomena kehidupan yang tampak dalam 

unsur-unsur kebudayaan seperti; mata pencaharian, religi, bahasa, kesenian dan 

pemerintahan adat.  

2.7.1 Bahasa 

Masyarakat Dawan di desa Bokong menjadikan bahasa Dawan dengan 

karakter ‘r’ sebagai bahasa sehari-hari. Dalam interaksi sosial setiap harinya 

bahasa Dawan menjadi bahasa pengantar dalam berkomunikasi sekaligus sebagai 

perantara dalam menyampaikan pesan. Bahasa Dawan sebagai bahasa pengantar 

cukup mudah untuk dikuasai bila punya intuisi bahasa dan cukupnya intensitas 

waktu interaksi dengan masyarakat Dawan.  

Bahasa Dawan sebagai bahasa utama dikuasai oleh semua kelompok 

umur sehingga tidak sulit untuk membangun komunikasi di antara mereka dan 

bagi orang dari luar bila menguasai bahasa Dawan, tentunya akan lebih mudah. 

Dalam situasi formal, hanya kelompok usia lansia yang belum fasih dalam 

menggunakan bahasa Indonesia, sementara kelompok umur lainnya sudah 

menguasai bahasa Indonesia. Dalam aktivitas belajar mengajar di bangku sekolah, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.  
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2.7.2 Kepemimpinan 

Strukturisasi kepemimpinan dalam masyarakat Dawan bercorak 

hirarkial,
7
 pada masa kerajaan pemerintahan dipimpin oleh Kaisar atau ‘Atupas’ 

dengan dibantu oleh beberapa orang ‘Fettor’. Selanjutnya adalah ‘ketemukungan’ 

yang dipimpin oleh seorang ‘temukung’ dengan dibantu oleh pemilik dan 

distributor tanah ‘tobe’. Tingkat paling bawah adalah ‘Nakaf’. Selain itu ada unsur 

lain, yakni ‘kapitan’ yang bertugas membantu ‘tobe’ untuk mengatur upeti bagi 

raja. Yang terakhir, terdapat pula ‘Meo’ sebagai panglima perang.  

Dalam wilayah Desa Bokong terdapat pemimpin-pemimpin adat dan 

kampung yang disebut dengan ‘nakaf yang secara harafiah berarti ‘kepala.’ 

Mereka inilah yang langsung berhubungan dengan rakyat biasa.
8
 Bentuk 

kepemimpinan ini adalah kepemimpinan adat yang dipilih berdasarkan garis 

keturunan, serta garis keluarga besar yang tergolong dalam klan yang mempunyai 

hak untuk memimpin. Kepemimpinan ‘nakaf’ dilandasi oleh kemampuan 

pemimpin untuk menjaga wibawa kepemimpinan dan mempertahankan wilayah 

dari ekspansi pihak luar.  

Model kepemimpinan ‘nakaf’ di Desa Bokong berlangsung sejak zaman 

kerajaan hingga berakhir pada zaman pemerintahan desa dengan disahkannya UU 

No 5 tahun 1979. Akan tetapi, dalam keseharian model kepemimpinan ini masih 

dipertahankan dalam menjalankan ritus adat dan keputusan yang menyangkut 

adat-istiadat masyarakat Dawan di Desa Bokong.   

                                                             
7
 Mubyarto, Loekman Soetrisno, Edhie Djatmiko, Sulistiyo, Ita Setiawati, Agnes Mawarni, Ninik 

Sri Rejeki, Op. Cit, hlm. 138. 
8
 Ibid. 
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Model kepemimpinan adat menjadi simbol pemersatu dan keteguhan hati 

masyarakat Dawan yang menghargai adat-istiadat sebagai salah satu tatanan yang 

membentuk kehidupan. Kepemimpinan adat adalah penjaga dan penerus tradisi-

tradisi luhur dalam masyarakat Dawan hingga tidak lekang dimakan zaman dan 

mampu bertahan hingga generasi selanjutnya. Kepemimpinan adat mutlak 

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Dawan. 

Adanya hubungan yang erat dengan kosmos dalam hidup masyarakat 

Dawan terdefenisikan dengan kepemilikan ‘fatu kanaf’ atau batu keramat dan ‘oe 

kanaf’ atau air keramat yang menjadi milik klan. Sebagai pemimpin ‘nakaf’ 

mempunyai tugas menghubungkan dunia kehidupan dan kematian. Ia mewakili 

‘kanaf’ dalam berkomunikasi dengan leluhur.
9
 

2.7.3 Perkawinan 

Dalam sistem perkawinan masyarakat Dawan di Desa Bokong, tidak 

mengenal tradisi kawin ke luar. Masyarakat Dawan di Desa Bokong menganut 

sistem kawin ke dalam tanpa adanya belis, maka bila ada pernikahan dengan 

pihak dari luar suku, maka sebagai bentuk belis atau penghargaan maka orang 

tersebut harus tinggal tetap. Keharusan untuk mempertahankan keturunan dan 

keberlanjutan hidup masyarakat Dawan di Desa Bokong, menjadi alasan untuk 

menganut sistem ini. 

Hubungan sosial antara keluarga besar dalam pihak ibu dan ayah 

merupakan hal yang penting bagi semua keluarga. Hubungan ini berlaku juga bagi 

                                                             
9
 H. G. Schulte Nordholt, Op. Cit, p. 97. 



11 
 

saudara dan saudari baik kandung mau pun sepupu, ikatan yang kuat di antara 

mereka memungkinkan terciptanya kebersamaan dan berbela rasa satu dengan 

yang lainnya. Perkawinan bukan saja sebuah relasi antar individu melainkan 

sebuah ikatan yang mempersatukan kedua keluarga besar hingga penting untuk 

menjaga kelangsungannya. 

Sebelum proses pernikahan ada tahapan peminangan yang membicarakan 

soal mahar bagi kaum perempuan. Menurut Middelkoop dalam tradisi perkawinan 

masyarakat Dawan, kata ‘belis’ bukan merupakan kata asli bahasa Dawan. Term 

ini adalah term atau konsep dari luar atau term pinjaman. Bagi masyarakat Dawan 

sendiri term khusus untuk membahasakan mahar adalah ‘puah-manus’ yang 

artinya sirih dan pinang.
10

 

Nilai dan sifat perkawinan yang satu dan tak terceraikan serta kesetiaan 

hingga ajal menjemput menjadi ciri khas kelompok masyarakat Dawan di Desa 

Bokong. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh agama Kristen hingga menjadi suatu 

keutamaan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Dawan. Menjaga hubungan 

pernikahan dan meneruskan keturunan serta menjamin kelangsungan hidup 

menjadi hal pokok yang terus diupayakan masyarakat Dawan di Desa Bokong. 

2.7.4 Pendidikan 

 Dalam kehidupan masyarakat Dawan di Desa Bokong, awalnya mereka 

hanya mengenal pendidikan non-formal dan informal. Baru pada tahun 1950-an 

mereka mengenal pendidikan formal. Itu pun tidak ditempuh di desa sendiri 

                                                             
10

 Mubyarto, Loekman Soetrisno, Edhie Djatmiko, Sulistiyo, Ita Setiawati, Agnes Mawarni, Ninik 

Sri Rejeki, Op. Cit,  hlm. 173. 
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melainkan di luar desa yang dikenal dengan nama Sekolah Rakyat (SR). Pada 

tahun 2000-an, mereka mengenal pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 

Saat ini sudah cukup banyak anak yang menempuh pendidikan hingga tingkat 

lanjutan Sekolah Menengah Atas. Hanya beberapa dari antara mereka yang 

mampu melanjutkan pendidikan tinggi, karena faktor ekonomi.  

 Banyak anak usia sekolah di Desa Bokong yang dapat bersekolah, 

namun tak dapat disangkal pula, ada anak usia sekolah yang tak mampu 

bersekolah atau pun tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi. Minimnya pendapatan bukan merupakan alasan utama, sebab kini wajib 

pendidikan sembilan tahun telah dibiayai oleh negara dalam bentuk beasiswa.  

Motivasi untuk sekolah dan dorongan orang tua merupakan salah satu 

alasan yang menyebabkan angka putus sekolah yang cukup tinggi. Fenomena ini 

telah diupayakan untuk dicarikan jalan keluar yang memadai sebagai jaminan bagi 

masa depan anak, alhasil angka putus sekolah di antara anak-anak Desa Bokong 

dapat dikurangi.  

Dalam keluarga, pendidikan orang tua yang tak cukup turut menjadi 

faktor pendorong adanya angka putus sekolah; ketiadaan pengasuhan akibat 

migrasi orang tua ke luar negeri yang cukup tinggi turut membentuk minimnya 

prestasi dan motivasi anak untuk bersekolah. Dalam pengawasan orang tua asuh, 

anak cenderung tidak mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang memadai.  

Di sisi lain, pengetahuan lokal yang diperoleh melalui pengalaman dalam 

bentuk ketrampilan menenun dan tukang perlahan mulai ditinggalkan.  Hanya di 
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kalangan orang tua dan beberapa kawula muda yang masih menerapkan dan 

meneruskannya. 

2.7.5 Agama 

Saat ini kebanyakan masyarakat Desa Bokong memeluk agama Protestan 

dengan prosentase 95%, sementara pemeluk agama Katolik prosentasenya 5%. 

Mayoritas pemeluk Protestan dan kuatnya kepercayaan dalam diri warga Desa 

Bokong turut berpengaruh dalam gaya hidup dan pandangan mereka. Hal ini tidak 

berarti bahwa kepercayaan asli mereka tinggalkan. Dalam ritus-ritus adat dan 

upacara tradisional bentuk kepercayaan asli masih tetap mereka pertahankan. 

Terkadang, terjadi pula sinkretisme. Tapi, sebagaimana diketahui batas antara 

agama samawi dan sinkretis sangat tipis.  

Wujud Tertinggi dalam kepercayaan masyarakat Dawan disebut dengan 

‘Usi Neno’ atau ‘Tuhan Langit.’ Atribut ’Usi Neno’ diterjemahkan dalam bentuk-

bentuk seperti Apinat ma Aklahat yang berarti ‘yang menyala dan membakar;’ 

Amoet ma Apakaet artinya ‘pencipta dan penyelenggara;’ Afinit ma Amnesit 

srtinya ‘yang melampaui dan melebihi.’  Atribut-atribut ini digunakan untuk 

membahasakan ketidakterbatasan dan kemahakuasaan Wujud Tertinggi ini. 

Dalam keseharian, masyarakat Dawan menempatkan sosok ‘Uis Neno’ dalam 

tempat yang sentral sebagai penunjuk dan pemberi arah. Wujud Tertinggi ini 

sering disembah pada pohon, batu dan mata air. Di sini terlihat hubungan kosmik 

antara manusia dan penciptanya serta penghargaan pada kemahakuasaan yang 

mewujud dalam unsur-unsur dasar manusia.  
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Masyarakat Dawan sangat menghormati alam raya dan isinya yang 

terrepresentasi dalam bumi, tanah dan air. Dalam sistem kepercayaan masyarakat 

Dawan, bumi, tanah dan air memiliki tempat khusus sebagai pemberi hidup, maka 

masyarakat Dawan menyebutnya dengan Uis Pah (Dewa Tanah-Bumi-Air). 

Sentralisasi bumi, tanah dan air dalam sistem kepercayaan Masyarakat Dawan 

dapat dipahami dalam karakteristik masyarakat Dawan yang adalah masyarakat 

agraris.  

2.8 Pandangan tentang Kosmos 

Dalam pandangan masyarakat Dawan, kosmos adalah pusat dari 

kehidupan di semesta raya. Pusat kosmos sering diidentikan dengan Uis Neno 

sebagai pengatur dan pemberi kehidupan bagi semua makhluk hidup.
11

 Dalam 

konteks masyarakat agraris Uis Neno dipercaya sebagai pemberi musim yang baik 

dan pengatur hasil panenan yang melimpah. Bahkan, Uis Neno sebagai yang 

‘apinat ma aklahat’ artinya ‘yang menyala dan membara’ dapat memberikan 

kutuk berupa bencana banjir atau kemaru panjang bila tidak ada harmoni dalam 

relasi antar manusia dengan manusia dan manusia dengan Yang Tertinggi. 

Masyarakat Dawan mempunyai kemampuan untuk menafsirkan dan 

membahasakan simbol dan penanda yang tampak serta memiliki pandangan 

eskatoligis bahwasanya setiap arwah orang Meto yang telah meninggal akan 

bersemayam di puncak Mutis, sebagai pemberi kehidupan bagi seluruh warga di 

                                                             
11

 Yosep Yapi Taum, Tradisi Fua Pah: Ritus dan Mitos Agraris Masyarakat Dawan di Timor, 

(Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2004), hlm. 8.  
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dataran Timor dengan dua sumber air utama yang mengitari pulau Timor, yakni; 

sungai Noelmina dan sungai Benanain.
12

 

Masyarakat Dawan sangat menghargai dan menjaga hubungan yang erat 

dengan alam raya beserta isinya sebagai representasi dari kemahakuasaan yang 

tak terhingga. Penghargaan dan penghormatan ini berangkat dari pandangan 

komis yang kental dengan kedekatan relasional antara manusia dengan alam.  

Masyarakat Dawan percaya bahwa dengan menghargai dan menjaga 

kelangsungan alam raya, mereka turut pula menjaga kelangsungan hidupnya dan 

anak cucu mereka. Hubungan yang mesra dan harmonis mengandaikan adanya 

pengakuan terhadap kuasa makrokosmos dalam memberikan jaminan pada masa 

depan serta partisipasi aktif dari setiap persona dalam menjaga dan 

melanggengkan hubungan antara dua entitas ini.  

2.9 Pandangan tentang Manusia 

Menurut pandangan masyarakat Dawan, manusia adalah pribadi yang 

bermartabat dengan segala keunikan dan kelebihan yang dimilikinya. Manusia 

adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan akal 

budi yang dimilikinya untuk dapat membedakan mana yang benar dan salah. 

Pandangan ini mendapat kepenuhannya setelah adanya penyebaran agama Kristen 

di wilayah Timor tahun 1500-an.
13

  

                                                             
12

 Andreas Tefa Sawu, Op. Cit, hlm. 84. 
13

 Masuknya agama Kristen di wilayah Sunda Kecil (nama dekat dengan masa penjajahan) 

ditandai dengan pembatisan 5000 orang pada tahun 1556 oleh P. Antonio Taveira kepada umat 

di wilayah Timor, Ende, Larantuka. Bdk, Drs. Ladislaus Naisaban, MA, DR. Gregor Neonbasu, 
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Masyarakat Dawan menyebut sesamanya dengan sebutan ‘Atoin’ yang 

berarti orang. Panggilan ini tidak terbatas pada sesama masyarakat Dawan. Untuk 

menyebut atau memanggil perempuan, masyarakat Dawan mengenal ungkapan 

‘bife’ yang berarti perempuan. Adanya klasifikasi genus dan gender ini juga 

mengambarkan bahwasanya dalam frasa Dawan terdapat pengakuan akan ciptaan 

Tuhan yang terdiri atas perempuan dan laki-laki.  

Masyarakat Dawan hidup dalam sistem ‘kanaf’ atau klen berdasar pada 

ikatan genealogis, sehingga anggotanya mempunyai klan yang sama. Akibat 

migrasi keluar masuk maka terjadi asimilasi, akulturasi hingga toleransi. Setiap 

kanaf memiliki ‘kuan’ atau kampung sebagai tempatnya berasal lengkap dengan 

benda-benda keramatnya atau ‘leu’ saat selesai masa panenan mereka saling 

mengunjungi satu dengan yang lainnya sebagai wujud pengakuan akan 

kekerabatan. Hubungan kekerabatan yang kuat berkonsekuensi pada penghargaan 

masyarakat Dawan terhadap sesama manusia.  

Dalam diri masyarakat Dawan, sesama manusia adalah dirinya sendiri 

yang patut dihargai dan diperlakukan dengan baik. Masyarakat Dawan adalah 

masyarakat agraris yang tumbuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan yang 

tinggi, maka sejak kanak-kanak sudah diajarkan untuk menganggap kerabat dan 

warga sekitarnya sebagai keluarga yang adalah bagian dari kehidupannya.
14

 

                                                                                                                                                                       
SVD, Drs. Niko Tnano, MA,  Sejarah Gereja Katolik Pulau Timor dan Sekitarnya: Tahun 1556-

2013, (Jakarta: Lapopp Pres, 2013), hlm. 102.  
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 Hendrik Ataupah, Ekologi Pesebaran Penduduk dan Pengelompokan Orang Meto di Timor 

Barat, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 137. 
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Model pengajaran ini adalah bentuk internalisasi nilai-nilai kekerabatan yang 

harus dipertahankan seterusnya. 

 

 


