
 
 

BAB II 

 

DESA ADAT TAMKESI DAN KERAJAAN BIBOKI 

 

2.1 Letak dan Keadaan Geografis  

Tamkesi terletak di atas punggung dari dua puncak gunung batu yaitu 

Tapenpah dan Oepuah. Dua batu itu melambangkan dualisme kosmis bahwa  alam 

ini selalu bersisi dua: feto-mone (wanita dan laki-laki), olif-tataf (adik-kakak), 

Timur-Barat dan Utara-Selatan. Dualisme ini menjadi landasan yang 

memanisfestasikan setiap bentuk di bumi. Bagian Barat disebut Oepuah, artinya 

air berpinang dan diidentifisir sebagai mone yang artinya, Laki-laki, jantan. 

Sedangkan bagian Timur di sebut Tapenpah artinya penajaga alam, karna 

melambangkan sisi laki-laki.
1
 Tapenpah juga berarti melihat dunia, karena dari 

atas dua bukit ini, kita dapat melihat seluruh tanah Biboki. Dari atas Tapenpah, 

kita bahkan dapat melihat sampai ke laut sawu dan tasi mone (laut selatan). 

Tapenpah juga merupakan pusat peribadatan yang pling kudus. Dalam 

situasi-situasi yang berat dan sulit seperti kelaparan, penyakit, kekeringan dan lain 

sebagainya, masyarakat akan datang dan beribadat di tempat ini. Masyarakat akan 

membawa korban berupa seekor  babi putih atau kambing putih untuk 

dikorbankan di atas tempat ini sebagai upaya penyilihan dosa.
2
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Gunung Oepuah sebenarnya merupakan tubuh gunung Soanmahole yang 

tingginya 1945m. Di bagian paling punggung dari Oepuah terletak istana Koko. 

Dekat Sonaf (istana) dari Koko (Raja Biboki) terdapat tempat suci yang disebut 

Neno Biboki dan Funan Biboki yang artinya, ‘Langit Biboki atau Matahari Biboki 

dan Bulan Biboki’. Secara realis dapat diartikan sebagai surga Biboki. Di depan 

surga Biboki, ada altar berupa lempengan batu yang besar sebagai tempat untuk 

persembahan.
3
 

Secara Spesifik kampung Adat Tamkesi berada di Desa Tautpah, Dusun 

III Usboko, Kecamatan Boboki Selatan, Kabupaten TTU. Secara signifikan 

wilayah Kampung Adat Tamkesi berada di sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Tautpah dan Sapaen, sebelah Timur berbatasan dengan Oekopa dan Oerinbesi, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Téba dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Tokbesi.  Letak astronomi kampung Tamkesi teretak pada 9° 19’ 36.43”S garis 

Lintang Selatan dan 124° 44’ 46.42”T garis Bujur Timur.
4
 

Desa Tautpah terdiri dari tiga dusun yang berada di dalam wilayah RT II 

Usboko. RT II sendiri memiliki 47 KK dan di dalam wilayah Kampung Tamkesi 

memiliki 18 KK.
5
 Mereka tinggal di rumah adat yang atapnya terbuat dari rumput 

ilalang (alang-alang) dan berjuntai ke tanah. Rumah-rumah adat itu terletak di atas 

jurang-jurang tinggi dengan rumpun-rumpun savana di sana-sini dan berada dekat 
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dengan sumber air sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya setiap hari.  

 Tamkesi seperti sebuah tempat yang teratur sebab terdapat tujuh susunan 

dalam bentuk tujuh tingkatan batu. Di sebelah kanan dusun Tamkesi ada sebuah 

tempat ± 100m². yang digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan-hewan 

kurban. Tamkesi juga merupakan suatu bagian kampung yang menarik di sebuah 

lembah yang langsung menghadap gunung Soanmahole dan sebelahnya bukit 

Taitoh yang indah. Sedangkan disebelah Utara terletak gunung Nipumnasi. 

Gunung Soanmahole lebih tinggi dari permukaan Tamkesi dan Tamkesi berada 

tepat di pundak gunung Soanmahole dengan gunung Tapenpah di sebelah Timur 

dan gunung Oepuah di sebelah Barat. Bagian Timur-Barat ini membuat 

permukaan Tapenpah-Opeuah sebagai tempat penting untuk menyangga susunan 

fisik Tamkesi.
6
  

 Sebuah tembok batu berukuran satu meter tingginnya dan 0,25 meter 

lebarnya diperpanjang hingga 25 meter mengelilingi kompleks perumahan 

Tamkesi. Sedangkan tujuh tingkatan menandai bukit yang bertingkat dan di 

bagian atasnya berdiri Sonaf Néno Biboki yaitu, istana dari Kerajaan Biboki. pada 

bagian atas dari istana Kerajaan Biboki terdapat Paon Leu yaitu, tempat pemali 

yang menyimpan semua kekuatan yang berhubungan dengan Uis Neno dan Uis 

Pah (Tuhan Langit dan Tuhan Bumi). Di depan istana ada sebuah altar yang 

sakral. Altar ini digunakan oleh raja untuk mengadakan ritual bagi kepentingan 

masyarakat Biboki. Di tempat ini raja meminta manikin ma oéténén yang berarti, 
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‘kesejukan dan kedinginan’ atau makna realisnya ialah demi memperoleh 

kesehatan dan kemakmuran bagi semua orang dan tanah Biboki.
7
  

Di tempat yang lebih rendah terdapat sebuah lopo (lumbung) tempat untuk 

pertemuan-pertemuan raja dan para bangsawan. Masyarakat Biboki menyebut 

tempat ini sebagai Lopo Tainlasi yang artinya lumbung penyelesaian masalah. Di 

tempat ini raja bersama para pemimpin Kerajaan Biboki mempertimbangkan 

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Biboki setiap hari maupun masalah-

masalah yang berhubungan dengan kerajaan. 

Pada dinding batu ada lima pintu, masing-masing dengan fungsi tertentu. 

Pada bagian atas sisi Timur terdapat éno Paisanaunu yaitu, pintu masuk untuk 

semua golongan masyarakat. Ada juga pintu masuk hanya untuk yang mulia raja 

yaitu pintu penghormatan éno naijuf. Disisi Timur lainnya adalah éno hao yaitu 

pintu masuk untuk meo (prajurit-prajurit). Dua pintu lainnya berada di bagian 

Barat yaitu éno Bel Sikone (pintu Bel Sikone) yang juga merupakan pintu masuk 

untuk semua golongan masyarakat. Dan pintu yang lainnya adalah éno hao yaitu 

pintu masuk untuk meo (para prajurit Kerajaan Biboki).
8
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Gambar. 1. Sonaf  (Tempat tinggal raja), Ave Dokumentasi. 2017 

 

Gambar. 2. Letak dan konstruksi bangunan Desa Adat Tamkesi, Ave 

Dokumentasi. 2017 



 
 

 

Gambar. 3. Lopo tainlasi (tempat pertemuan),
9
 Ave Dokumentasi. 2017 

 

Gambar. 4. Salah satu pintu gerbang kusus untuk raja dan keturunannya (eno 

naijuf), Ave Dokumentasi. 2017 
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2.2 Flora 

Dunia tumbuhan Kerajaan Biboki sangat luas. Terdapat hutan yang luas 

dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di dalam hutan ini biasanya terdapat 

sumber-sumber air. Sebagian kecil sumber air itu merupakan O’e Leu (‘air 

pemali’) dari masyarakat di wilayah Kerjaan Biboki.
10

 O’e leu (‘air pemali’) yang 

tertua dan sangat di kenal oleh masyarakat Kerajaan Biboki adalah o’e leu kuluan 

mnasi ma kluana mnune, yang artinya ‘air pemali kuluan tua dan kuluan muda’
11

 

Selain itu terdapat hau meni (kayu cendana) yang dahulu menjadi alasan 

bangsa Belanda dan Portugis datang ke wilayah Kerajaan Biboki. Adapun noe’ka 

(pohon lontar), taen setel (pohon gewang) dan hu musu (rumput alang-alang)  

yang tumbuh dan menyebar sangat cepat di dataran wilayah Biboki.
12

 Selain itu 

ada banyak tanaman umur panjang misalnya, kelapa, pinang, asam, nangka, 

kemiri, kayu putih dan jati. 

2.3 Fauna 

 Masyarakat Kerajaan Biboki pada umumnya memiliki binatang 

peliharaan. Binatang-binatang yang dipelihara di rumah antara lain bikase (kuda), 

bijae molo (sapi), bijae meto (kerbau), bibi (kambing), fafi (babi), manu (ayam), 

meoba (kucing) dan asu (anjing). Diantara bintang piaraan ini, ada beberapa 
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binatang misalnya; kerbau, kuda, kambing, babi yang jumlahnya besar, akan 

dibuatkan kandang di area yang lebih luas. Biasannya kandang dibuat di padang 

atau di hutan. Tempatnya sedikit jauh dari pemukiman masyarakat. Setiap pagi 

binatang yang dikandangkan akan dibebaskan dan dituntun ke padang untuk 

merumput dan pada siang hari pemiliknya akan menghantar mereka menuju mata 

air untuk memuaskan dahaga. Binatang baru akan dimasukan lagi ke kandang 

pada senja hari.
13

 Masyarakat selalu memiliki waktu untuk binatang peliharaan 

mereka karena binatang-binatang ini menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. 

 Adapun binatang-binatang liar yang tinggalnya di hutan antara lain; meo 

fuija (kucing hutan), mauk’ka (kus-kus), aukma (tupai), bib lusa (kijang), saoba 

(ular hijau), luksaela (ular sanca) faef fuija amnah ut fuija (babi semak), dan oen 

nasu (lebah madu). Lebah madu ini biasanya bersarang di lubang batu atau kayu, 

dan sebagian besar bersarang dengan cara bergantung di cabang pohon. Ada juga 

be’e (buaya) yang banyak terdapat di muara dan kolam. Masyarakat menganggap 

buaya sebagai binatang yang sakral sehingga seringkali buaya disebut tidak 

dengan nama aslinya be’e (buaya) melainkan usi (tuan atau bapak, yang 

dituakan).
14

 

 Pada waktu tertentu masyarakat akan masuk ke hutan untuk berburu 

dengan menggunakan senjata berupa tombak, parang dan katapel. Mereka juga 

membawa anjing peliharaan yang sudah dilatih khusus untuk berburu. Dengan 
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penciumannya yang tajam, anjing dapat mendeteksi keberadaan hewan-hewan 

hutan. 

2.4 Penduduk dan Mata Pencaharian 

 Mata pencarian Masyarakat Biboki pada umumnya adalah bertani. Hal ini 

memungkinkan karena keadaan tanah di wilayah Biboki cocok untuk pertanian. 

Dalam bidang pertanian ini, mereka menggarap ladang-ladang pribadi dan bisa 

juga menggarap milik orang lain. Pola pertanian masyarakat Biboki masih bersifat 

tradisional dengan sistem tebas bakar dan ladang berpindah. Dewasa ini sebagian 

masyarakat Biboki masih terikat dengan pola bertani tradisonal.  

Sebagian besar Orang Biboki hidup sebagai petani 70% dan hanya 

sejumlah kecil hidup sebagai nelayan, peternak, buruh dan pegawai. Cara 

pertanian yang lebih banyak diusahakan adalah pertanian tanah kering 

(berladang), sedangkan pertanian tanah basah (bersawah) hanya sedikit dan itu 

terjadi di daerah yang tanahnya memungkinkan untuk perairan seperti Mena, 

Ponu dan Lurasik.
15

 

 Bercocok tanam di ladang dikerjakan dengan cara menebang hutan, 

kemudian membakarnya di musim kemarau.  Pada saat awal musim hujan para 

petani menanam ladangnya dengan padi, jagung, kacang dan ubi. Sesudah 

menanam mereka menyiangi rumput hingga tanaman sudah siap untuk dipanen.
16
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 Seluruh proses kerja kaum tani masyarakat Biboki selalu diawali dengan 

upacara adat. Mulai dari membuka ladang hingga menuai hasil dan mengirik padi. 

Hal ini sudah merupakan tradisi bagi Orang Biboki terutama masyarakat di Desa 

Adat Tamkesi. Sehingga kesatuan kolektif di daerah ini sangat kuat. Dapat dilihat 

dari kesatuan kerja dan kesatuan hidup yang utuh. Ketertarikan kolektifitas itu 

menonjol dalam hal kerja sama yang dikenal dalam istilah nekaf mese-ansaof 

mese, bae feto ma bae mone yang secara harafiah berarti, ‘satu hati-satu kata, 

bersaudara laki-laki dan bersaudara perempuan’). Makna realis dari ungkapan ini 

ialah, satu hati dan satu jiwa dengan mimpi dan tujuan yang sama. Semangat kerja 

adalah harapan akan kebutuhan dasar guna mewujudkan jati diri, kebebasan, 

loyalitas dan kolektivitas sosial. Nilai-nilai tersebut di atas sebagai warisan 

masyarakat Biboki yang tidak menghalangi perubahan untuk bergerak menuju 

modernisasi berdasarkan karakter dasar meop on ate, tah on usif yang artinya 

‘bekerja seperti hamba, makan seperti raja’. Makna dari ungkapan ini ialah 

masyarakat Biboki harus bekerja keras, loyal dan bertanggungjawab agar 

mencapai keberhasilan dan kemakmuran.
17

 

Tujuan lain dari upacara adat adalah suatu bentuk permohonan dan ucapan 

syukur dari masyarakat atas kemurahan Tuhan. Umumnya masyarakat Biboki dan 

masyrakat di Desa adat Tamkesi pada khususnya sadar bahwa hasil panen tidak 

seluruhnya bergantung pada usaha manusia. Disamping bekerja keras mereka juga 
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mengharapkan kemurahan langit yang memberi hujan dan panas serta memberi 

berkah dan kesuburan.
18

 

2.5 Kebudayaan Masyarakat Desa Adat Tamkesi 

2.5.1 Pengertian Kebudayaan Secara Umum 

 Pengertian yang paling tua atas kebudayaan berasal dari Edward Burnett 

Tylor dalam karyanya berjudul Primitive Culture. Menurutnya kebudayaan adalah 

kompleksitas dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat 

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai masyarakat.
19

 

sedangakan Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan sebagai miliknya melalui proses belajar. Kebudayaan 

menunjukan kejayaan hidup manusia dalam mengatasi pelbagai rintangan dalam 

hidupnya guna mencapai kebahagiaan.
20

 

 Secara umum kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencapai 

pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan dan 

kebiasaan yang harus didapatkannya dengan belajar dan semua itu tersusun dalam 

kehidupan masyarakat, yang meliputi kebendaan atau kebudayaan jasmaniah 
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(material culture) dan juga nilai serta konsep (nonmaterial culture) yang 

diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya.
21

  

2.5.2 Kebudayaan bagi Masyarakat Tamkesi 

Masyarakat di Desa Adat Tamkesi menghayati kebudayaan dalam 

kehidupannya lewat tindakan menjalankan adat-adat atau nilai-nilai yang mereka 

anut dan junjung tinggi. Misalnya ketaatan kepada raja, memberi upeti kepada 

raja, mengikuti kegiatan upacara adat di Tamkesi dan hidup harmoni dengan alam 

melalui ritual yang dilandasi oleh agama lokal yang mereka hayati. Semuannya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoeh perlindungan dan keselamatan dari 

Tuhan dan Roh leluhur.
22

 Dengan demikian kebudayaan bagi masyarkat Tamkesi 

adalah sesuatu yang penting yang harus ditumbuhkan dalam kehidupannya.  

Masyrakat Desa Adat Tamkesi dewasa ini mengalami dekradasi mental 

dan moral. Kemerosotan ini ditandai dengan kurangnya penghayatan masyarakat 

terhadap nilai-nilai budaya, dalam hal ini adat dan kebiasaan-kebiasan yang sudah 

diwariskan sejak dahulu hampir tidak lagi dijalankan. Misalnya upacara tahunan 

di pusat Kerajaan Biboki yang melibatkan seluruh masyarakat Biboki sudah tidak 

lagi dilaksanakan. Masyarakat Biboki tidak menyerahkan lagi upeti atau hasil 

panen kepada raja sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Biboki generasi 

sebelumnya. Ironisnya mental masyarakat Biboki terhadap rajanya dalam hal ini 

sikap hormat dari masyarakat terhadap raja mengalami kemerosotan. Koko ‘Raja 
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Biboki’ bahkan sudah tidak ditakuti lagi sebagaimana dahulu. Raja yang 

dipandang sakral dan dijuluki Usit Bok Neno dan Usit Bok Funan yang artinya 

‘anak matahari dan anak bulan’, dewasa ini dipandang sama halnya seperti 

masyarakat biasa. Nilai sakral kepemimpinan yang dahulu sangat dijunjung tinggi 

dan memberi pengaruh pada pertumbuhan nilai-nilai budaya yang lain berangusur 

hilang dari kehidupan masyarakat Biboki. Hal ini merupakan fakta yang sedang 

terjadi di dalam kehidupan masyarakat Biboki. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa ada kemerosotan nilai-nilai budaya khususnya nilai 

sakralitas kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat Biboki pada umumnya dan 

khususya Masyarakat di Desa Adat Tamkesi.  

2.6 Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Masyarakat Desa Adat Tamkesi 

1.6.1 Sistem Komunikasi 

Bahasa adalah satu realitas utama-sentral dan prima dalam hidup manusia 

setiap hari. Bahasa membantu manusia untuk menjalin hubungan lebih 

manusiawi. Tanpa bahasa hidup manusia tidak berarti karena komunikasinya yang 

cukup hakiki dalalm hidupnya lumpuh.
23

 Keberadaan sistem komunikasi ini 

niscaya berkembang bersama kelompok manusia, karena itu manusia selalu tampil 

sebagai makhluk berbahasa.  

Masyarakat Tamkesi mempunyai bahasa lokal. Bahasa yang digunakan 

dalam wilayah Tamkesi adalah bahasa dawan atau yang disebut uab meto. Uab 

Meto merupakan salah  satu bahasa anak cabang Austronesia yang jumlah 

penuturannya mencapai ± 600.000 penutur, yang utamanya dituturkan oleh Suku 
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Atoni di Pulau Timor. Uab Meto ini mayoritas dipakai oleh masyarakat Timor 

bagian Barat, khususnya di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan (sub-suku 

Amanuban, Amanatun dan Mollo), Timor Tengah Utara (sub-suku Biboki, Insana 

dan Meomafo) dan sebagian kota dan kabupaten Kupang. (sub-suku Kopas, 

Timaus, Amfoan, Sonba’i dan Nairasis). Bahasa ini juga dipakai oleh masyarakat 

wilayah kantong Oekusi-Ambeno, dengan sebutan Baikenu atau Baikeno. 

Sedangkan bahasa yang digunakan dalam Desa Tamkesi sendiri adalah Bahasa 

Dawan Kromo yang memiliki tingkatan seni sastra lebih tinggi dibandingkan 

Bahasa Dawan rakyat biasa. 

 Gregor Neonbasu mengklasifikasikan bahasa lisan masyarakat Biboki 

dalam lima kategori yaitu bahasa sehari-hari, bahasa luar biasa, bahasa formal, 

bahasa seremonial dan ucapan puitis formal. Bahasa sehari- hari meluputi, Uab 

Koetsa (istilah untuk bahasa yang dibicarakan di belakang tempat yang formal 

atau bahasa informal), uab manit (Humor), uab polin (ucapan sinis), lasi mfaun 

(opini publik), mantekas (teka-teki), koat (berteriak atau teriakan), dan nuun 

(cerita atau dongeng). Bahasa luar biasa meliputi uab unu (bahasa lama), lasi unu 

(argumen kuno), dan lasi bata (bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk 

mengatasi persoalan atau bisa juga disebut sebagai resolusi masalah). Bahasa 

formal meliputi, uab noina (ucapan peringatan),  laes piot (Mencari pemecahan 

masalah), dan A’at Lasi (mengartikan sebuah pesan). Bahasa seremonial meliputi, 

uab kaos ma’fena (bahasa untuk menunda masalah), talaes atau nalaes 

(menceritakan kebenaran), talaes nitu (melakukan ritual arwah), etus pah (asal 

tanah), kae niut (ratapan), ta’tobe (lagu panen), dan tsi poin anah (lagu 



 
 

identifikasi anak). Sedangkan ucapan formal puitis meliputi ailaku (lagu rakyat), 

bonet (tarian rakyat yang berisakan syair-syair atau pantun) dan takanab 

(nyanyian puitis)
24

   

1.6.2 Sistem Ekonomi  

Sistem ekonomi merupakan produk dari manusia sebagai homo 

economicus. Hal ini tercipta sebagai usaha manusia untuk meningkatkan taraf 

hidupnya. Manusia mulai berkembang dari mengumpulkan bahan makanan 

hingga menghasilkan makanan. Pada mulanya manusia bercocok tanam, 

kemudian mulai beternak dan mulai mencari berbagai usaha lainnya untuk 

meningkatkan standar hidupnya.
25

 

Mayoritas Orang Biboki hidup dari hasil pengolahan terhadap alam 

melalui kegiatan pertanian dan peternakan. Mereka tergolong masyarakat agraris 

yang mayoritas mencukupi kebutuhan hidupnya dari pengolahan terhadap alam. 

Dewasa ini kebanyakan petani mengolah tanah dalam bentuk perkebunan skala 

kecil. Pola perladangan tebas bakar dan ladang berpindah pelan-pelan 

ditinggalkan dan tampaknya sebagian besar penduduknya hidup dari perkebunan 

dan persawahan skala kecil yang ditanami jagung dan padi. 

Pada masa lalu para petani lokal juga mengembangkan ternak besar, 

seperti bijae meto (kerbau) dan bijae molo (sapi) serta bikase (kuda). Namun 

dewasa ini kerbau, kuda dan sapi sudah berkurang dan kandangnya hampir tidak 

ada lagi. Ternak yang masih relatif banyak adalah fafi (babi), manu (ayam), bibi 
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(kambing) dan asu (anjing). Semua hewan tersebut berhubungan erat dengan 

kebutuhan-kebutuhan pemenuhan gizi dan beberapa darinya menjadi bahan 

persembahan ritual atau menjadi hewan korban dalam upaca adat. Pada masa lalu 

makanan pokok Orang Biboki adalah penpasu (jagung), lauk hau, lauk lole ma 

eakma (ubi-ubian), puat lana (sagu) dan mnesa (beras). Namun mnesa (beras) 

atau mákka (nasi) adalah makanan pesta dan ritual. 
26

 

Sejak pengamatan penulis, tanaman anne (padi), peanna (jagung), lakku 

(ubi), ukki (pisang), dan berbagai macam tanaman lainya sesungguhnya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pangan masarakat Desa Adat Tamkesi. Namun 

masyarakat kesulitan dalam hal transportasi, sebab sangat minim kendaraan mobil 

yang berjala menuju Desa Adat Tamkesi untuk mengangkut hasil panen 

masyarakat. Alasannya karena ruas jalan yang rusak dan masyarakat di Desa Adat 

Tamkesi tidak memiliki hasil ladang yang cukup untuk diangkut ke pasar. 

Fenomena ini rupannya mempengaruhi idiologi mayarakat yang kemudian 

melihat ekonomi sebagai penopang hidup. Sehingga banyak masyarakat desa yang 

pindah ke dataran rendah untuk memperlancar dinamika kehidupan ekonominya.  
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2.6.3. Sistem Kesenian 

Dalam masyarakat Tamkesi terdapat beragam kesenian budaya yang 

dipraktekkan. Ada tarian yang bersifat heroik dan gembira sebagai ungkapan 

menang perang atau suasana pesta, ada pula tarian yang bersuasana sedih. 

Masing-masing jenis tarian diiringi dengan alat musiknya tersendiri.
27

 Beberapa 

tarian yang merupakan kesenian masyarakat Biboki yang dijadikan budaya 

peradaban sebagai berikut:   

 Tebe 

Tebe adalah salah satu kesenian masyarakat desa Tamkesi. 

Gerakannya sangat alamiah dimana dilakukan oleh bebrapa orang yang 

berbidiri berhadap-hadapan sambil menyanyikan pantun. Tarian ini 

dimaksudkan untuk mengkultuskan seseorang. Pada umumnya dilakukan 

dengan menggunakan bahasa tetun, dan dilakukan balas-membalas.
28

 

 Bonet 

Bonet dikenal sebagai tarian kematian karena tarian ini sering 

dilaksanakan pada saat orang meninggal. Laki-laki dan perempuan berdiri 

bergandengan tangan membentuk lingkaran dan berjalan ke samping dengan 

sentakan kaki maju-mundur. Lagu-lagu serta pantun-pantun yang sedih 

dilantunkan oleh para ibu untuk mengenang jasa almarhum, kemudian para 

kaum lelaki menyambutnya dengan teriakan-teriakan sedih yang khas. 
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Cara berjalannya bonet adalah beberapa orang membentuk lingkaran 

bulat yang sederhana sambil menyanyikan lagu bonet dengan syair yang 

menarik, sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian dan keikutsertaan 

aktif orang atau laki-laki lain. Dalam keadaan seperti itu orang 

mengharapkan bahwa lingkaran akan segera ditutup walaupun masih 

berukuran kecil. Peserta yang ingin menggabungkan diri meminta tempat 

kepada mereka yang dikehendakinya. Mulanya hanya terdapat satu 

kelompok namun lingkaran akan semakin besar. Kelompok secara otomatis 

dibagi dua yaitu, kelompok penyanyi syair atau pantun dan kelompok 

penyanyi bait ulangan atau refren. Bonet yang paling disegani adalah bonet 

Manumean. 

Bonet tidak hanya dilakukan pada saat pristiwa kematian melainkan 

pada upacara penguburan ari-ari bayi yang baru lahir. Tarian ini disebut 

boen olif. Tarian ini dilakukan pada saat Ari-ari dari seorang bayi diarak 

keluar dari rumah ke tempat penyimanan. Menurut Tradisi masyarakat 

Biboki, ari-ari seorang bayi harus disimpan di atas pohon kusambi karena 

pohon kusampi merupakan pohon yang kuat dan keras. Kayu kusambi juga 

digunakan untuk menghangatkan para ibu yang baru melahirkan dengan 

cara menaruh arang dari kusambi dan disimpan dibawah tempat tidur yang 

digunakan oleh ibu yang baru melahirkan. Kebiasaan panggang api ini akan 

dilakukan selama 40 hari sampai ibu merasa dirinya dan bayi sudah kuat 



 
 

dan sehat. Pada hari ke 40 ibu dan bayi sudah mulai berangan-angan untuk 

turun dari tempat tidur dan bisa keluar dari rumah. 
29

 

 Tenun 

Menenun oleh orang Biboki adalah pekerjaan kaum wanita yang turun 

temurun dari generasi ke generasi. Pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan 

sampingan untuk mengisi waktu luang selepas musim panen di ladang. 

Pekerjaan menenun dianggap ringan karena dikerjakan pada waktu 

senggang. Walaupun diangap ringan menenun membutuhkan waktu yang 

lama untuk memperoleh subuah tais (sarung) bagi wanita dan mau atau bete 

(selimut) bagi pria. Pakaian yang normal kira-kira panjangnya 2 meter dan 

lebarnya 1 meter. Pakian wanita dijahit disebelah kiri dan bentuknya bulat 

seperti sarung melayu. Tais (sarung) yang dipakai wanita diikat menyerupi 

rok, sedangkan laki-laki meliliti mau (selimut) pada pinggangnya seperti 

ikat pinggang.
30
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Gambar. 5. Perempuan Biboki dengan tenunanya, Ave Dokumentasi. 2017 

 

2.6.4 Sistem Pengetahuan 

 Sitem pengetahuan merupakan produk manusia sebagai homo sapiens. 

Sebagai homo sapiens, manusia tampil sebagai makhluk cerdas yang 

berpengetahuan. Pengetahuan itu identik dengan manusia sebab dari seluruh 

ciptaan Allah, hanya manusia sendiri yang Allah anugerahi pengetahuan. Allah 

sendiri adalah Pengetahuan. Allah Pengetahuan (1 Sam 23; Ayb 36:4;37:14,16). 

Hal ini tidak hanya berarti Allah disadari sebagai sumber pengetahuan karena 

pengetahuan yang benar itu identik dengan Allah (Kol,2:3), tetapi menerangkan 

bahwa pengetahuan juga adalah suatu yang  baik dan berharga yang  membantu 

manusia agar semakin hari semakin sempurna seperti Allah dalam mengatur 

hidupnya (Mat 5:48).  



 
 

Menurut masyarakat Biboki pengetahuan adalah nilai-nilai kebijaksanaan 

yang terimplikasi melalui sikap hidup yang baik, kepribadian yang berwibawa, 

ramah dan sopan. Masyarakat Biboki mendapat pengetahuan dari para 

pemimpinnya. Pengetahuan merupakan pengejawantahan dari sikap hidup atau 

cerminan diri seorang pemimpin. Lebih daripada itu, masyarakat Biboki percaya 

bahwa sumber pengetahuan adalah Uis Neno (Tuhan Langit). Para pemimpin 

sendiri memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan dan karisma dalam memimpin 

dari Uis Neno (Tuhan Langit). Sehingga kebijaksanaan dan pengetahuan tertinggi 

yang diberikan dari Uis Neno (Tuhan Langit), terdapat dalam diri Koko (Raja 

Biboki).
31

   

2.6.5 Sistem Organisasi Masyarakat 

 Orang Biboki telah mengenal sistem organisasi masyarakat pada empat 

abad yang lampau. Pada waktu itu belum ada serjana yang menjelaskan tentang 

sistim berorganisasi. Walapun demikian mereka sudah membentuk sistem 

organisasi tradisonal dengan berdasarkan pada dorongan dan paksaan alam untuk 

hidup bersatu dalam kesatuan clan (suku), supaya dapat menghadapi tantangan-

tantangan alam dan manusia. Dari kesatuan ini timbul kebutuhan untuk hidup 

berkelompok antar suku demi kerja sama yang lebih baik. Dalam menghadapi 

tantangan-tantangan alam dan manusia, mereka mempunyai dasar-dasar hidup. 

Mereka juga mempunyai cara-cara tersendiri untuk melaksanakan pergaulan 

masyarakat di dalam suku dan antar suku. Mereka mempunyai pengertiannya 

sendiri tentang susunan yang seharusnya bagi apa yang dinamakan struktur 
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pemerintahannya.
32

 Kemudian sesuai dengan perkembangan suku-suku yang ada, 

berdasarkan mitos, ritus dan strukturnya sendiri, mereka membentuk kelompok 

besar yang dinamakan kerajaan. 

 Sistem organisasi yang menonjol di wilayah Kerajaan Biboki adalah 

Kanaf dan Sukif-Sukif yaitu ‘marga dan suku-suku’. Marga selalu berhubungan 

dengan suku karena setiap marga membentuk sukunya sendiri. Masyarakat Biboki 

memiliki ikatan kekeluargaan berdasarkan pada garis keturunan dalam sistem 

perkawinan patrilinear. Suku-suku yang ada di wilayah Biboki terbentuk 

berdasarkan Kanaf (marga), namun ada juga yang di dalam marga tertentu, terbagi 

menjadi beberapa suku karena faktor perkawinan dan persoalan interen dalam 

suku. Walaupun demikian, tetap ada identifikasi yang jelas mengenai Kanaf 

(marga) tersebut. Misalnya marga Usboko terbagi menjadi empat suku besar 

diantarannya; Usboko Sona mnasi, Usboko Sona unu, Usboko Sona tnana dan 

Usboko Sona mnune. 
33

 

2.6.6 Sistem Kepercayaan   

 Hampir seluruh masyarakat Biboki pada umumnya dan masyarakat di 

Desa Adat  Tamkesi pada khususnya beragama Kristen Katolik. Meskipun 

demikian, penghayatan mereka terhadap agama asli masih tetap dijalankan.  

Praktek-praktek religius nampak dalam upacara-upacara adat dan ritual untuk 

meminta berkat dari wujud tertinggi, roh nenek moyang dan alam. Dengan 
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demikian masyarakat Desa Adat Tamkesi menghayati dua kewajiban religius 

yakni kepercayaan asli dan kepercayaan agama wahyu. 

2.6.6.1 Percaya Kepada Wujud Tertinggi 

Agama asli Orang Dawan pada umumnya dan Orang Biboki pada 

khususnya, berpaut pada suatu kepercayaan akan adanya Tuhan Uis Neno yaitu 

Tuhan Langit. Tuhan langit dianggap sebagai pencipta. Uis Neno dikenal sebagai 

Yang Tertinggi yang dalam Bahasa Dawan diistilahkan sebagai afinit ma amnesit, 

yang artinya ‘melampau dan mengatasi dunia’. Agama tradisional mengakui 

kepercayan akan kekuasaan seorang Tuhan dari dunia teratas. Masyarakat percaya 

bahwa Tuhan dari dunia teratas memperhatikan semua ciptaanya dan memelihara 

kehidupan di dunia. Doa-doa dan kurban-kurban ditujukan kepadaNya selalu 

bertujuan untuk meminta hujan dan sinar matahari serta prokreasi dan 

kesehatan.
34

 

Selain percaya kepada Uis Neno (Tuhan Langit), Masyarakat Desa adat 

Tamkesi juga percaya kepada Uis Pah (Tuhan Bumi). Uis Pah ini dianggap 

sebagai dewi wanita yang mendampingi Uis Neno. Uis Pah adalah dewi yang 

menjaga bumi tempat pijakan manusia. Upacara-upacara yang ditujukan 

kepadanya adalah mengadakan ritual adat guna meminta berkah bagi kesuburan 

tanah. 
35

 

Di samping itu masyarakat Desa Adat Tamkesi juga percaya kepada 

makhluk-makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu seperti di hutan, 
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sumber air-sumber air, sungai-sungai dan di pohon-pohon besar. Makhluk-

makhluk tersebut bisa bersifat baik hati dan juga bersifat jahat. Tempat-tempat 

dimana makhluk-makhluk ini tinggal, ditandai oleh masyarakat sebagai tempat 

keramat.  

2.6.6.2 Percaya Kepada Arwah Leluhur 

Realitas hidup menunjukan bahwa tantangan-tantangan dan masalah-

masalah selalu datang merundung serta mengancam ketentraman hidup manusia 

sehari-hari. Masyarakat meyakini bahwa ada kehidupan lain setelah kematian di 

dunia. Orang-orang yang telah meninggal teristemewa Be’i, Na’i (arwah para 

leluhur) menjadi pelindung bagi keluargannya yang masih hidup di dunia. Mereka 

juga dapat mengancam hidup dengan mendatangkan bencana atau malapetaka 

bagi keluarga yang melupakan mereka atau melanggar larangan-larangan yang 

telah dtetapkan. Situasi seperti ini biasannya diyakini sebagai sebuah teguran atau 

kutukan dari para leluhur.
36

 Tujuan dari teguran ini supaya menciptakan efek jera 

bagi masyarakat atas kesalahan tertentu dari perbuatan-perbuatan yang keliru. 

Ketika terjadi bencana maka hal yang dilakukan adalah mengadakan ritual adat 

dengan persembahan hewan kurban sebagai penyilihan dosa dan permohonan 

maaf untuk para arwah. 
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2.6.6.3 Pandangan tentang Kosmos 

Masyarakat Biboki percaya bahwa alam merupakan salah satu sumber 

kehidupan sehingga kecintaan mereka terhadap alam sangat tinggi. Pandangan ini 

dipengaruhi oleh lingkungan dan mata pencarian mereka. Sebagian besar 

masyarakat Biboki adalah petani berladang. Lingkungan hidup mereka dikelilingi 

oleh hutan, semak belukar dan padang. Hal ini dapat dilihat dari lokasi 

perkampungan Tamkesi yang berada di tengah hutan adat. Kumpulan vegetasi 

berupa hutan ini menciptakan ruang pemukiman Tamkesi yang terlingkup secara 

devenitif melalui jajaran batang dan tajuk pohon.
37

 

Pandangan hidup Orang Biboki pada umunya dan masyarakat Tamkesi 

pada khususnya tentang dunia atau alam semesta ini adalah replica mickrokosmos 

dari dunia makrokosmos. Masyarakat Tamkesi memandang dunia sebagai 

mikrokosmos atau disebut pah, sedangkan dunia makrokosmos adalah neno atau 

dalam pandangan kristiani disebut surga (neno tunan). Umumnya masyarakat 

Biboki meyakini bahwa dibalik dunia yang mereka diami sekarang terdapat dunia 

lain yang tiada batasnya. Dunia yang lain itu memiliki gejala-gejala yang dapat 

diketahui tapi tidak secara keseluruhan dan dikuasai sepenuhnya. Bagian kecil 

yang mereka ketahui adalah kampung atau desa yang mereka diami sedangkan 

bagian besarnya adalah alam semesta, langit dan bumi dengan aneka ragamnya 

yang misterius. Mereka punya suatu pandangan bahwa dunia yang hidup ini 

memiliki kemauan dan intensianilitas. Ada keterkaitan satu sama lain, saling 

bertautan dan saling mempengaruhi. Implikasi dari penghayatan mereka terhadap 
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alam ialah, masyarakat Biboki diwajibkan menjaga kelestarian hutan adat. 

Sehingga hutan adat di sekitar pemukiman masyarakat terutama di Tamkesi, tidak 

dimusnahkan. Saat ini telah ditetapkan aturan bahwa bila ada pelanggaran 

terhadap larangan ini, maka ada sanksi adat berupa babi satu ekor dan uang lima 

ratus ribu rupiah. Hal ini menjadi kearifan lokal masyarakat Tamkesi dalam upaya 

menjaga alam tetap lestari.
38

 

2.7. Sistem Teknologi 

Dewasa ini teknologi modern sudah digunakan dalam kehidupan Orang 

Biboki temasuk masyarakat Desa Adat Tamkesi. Misalnya dalam mengolah 

kebun, masyarakat menggunakan cangkul, traktor dan alat modern lainnya. Dalam 

hal penerangan, masyarakat yang tingal di sebagian besar wilayah Biboki sudah 

menggunakan listrik. Di Desa Adat Tamkesi, ada bebrapa rumah yang 

menggunakan tenaga surya namun sebagian besar masyarakat Desa Adat Tamkesi 

masih menggunakan pelita. Khusus untuk masyarakat yang tinggal di lokasi pusat 

Kerajaan Biboki atau mereka yang menjaga rumah-rumah adat di lokasi Tamkesi 

tidak diperkenankan menggunakan teknologi modern. Tujuannya selain untuk 

mempertahankan warisan budaya  leluhur, masyarakat meyakini bahwa teknologi 

dapat membawa pengaru negatif bagi kesakralan di lokasi Tamkesi. Jika ada 

informasi untuk disampaikan kepada masyarakat, maka informasi tersebut akan 

disampaikan secara lisan lewat leno (pembawa berita, utusan atau pesuruh). 

Misalnya jika ada perayaan adat di Tamkesi atau ada kematian maka akan diutus 
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seseorang untuk pergi ke rumah-rumah dan menyampaikan informasi. Orang yang 

ditugaskan disebut  le’no atau suberu (pembawa berita).
39

 

2.8 Kuliner 

 Makanan pokok orang Biboki adalah penpasu (jagung), lauk hau (ubi 

kayu), lauk lole ma eakma (ubi jalar dan ubi hutan), puat lana (sagu) dan mnesa 

(beras). 
40

 Sejak pengamatan penulis, dewasa ini masyarakat Biboki menanam 

anne (padi) dalam jumlah yang cukup sehingga makanan pokok masyarakat 

Biboki pada umumnya adalah peanna ma makka (‘beras dan nasi’). Sedangkan di 

Desa Adat Tamkesi makan pokoknya adalah peanna (jagung), lakku (ubi), dan 

ukki (pisang). karena letak Desa Adat Tamkesi di daerah ketinggian sehingga sulit 

untuk membuka area persawahan. 

 

 

Gambar. 7.  Peanna (‘Jagung’) merupakan makanan pokok masyarakat Desa Adat 

Tamkesi, Ave Dokumentasi. 2018 
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