
 
 

BAB III 

 

STRUKTUR KEPEMERINTAHAN KERAJAAN BIBOKI 

 

1.1 Pengertian Struktur 

 Kata struktur dari kata Latin, Strukturia, yang berarti susunan atau 

bangunan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia struktur adalah cara sesuatu 

disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Pengaturan unsur atau bagian suatu 

benda. Ketentuan unsur-unsur dari suatu benda.
1
  

 Organisasi struktur menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung 

jawab antar anggota dalam organisasi, pengelompokan tugas dan pelaksanaannya 

serta koordinasi kegiatan anggota-anggota organisasi. Struktur organisasi 

digambarkan dalam bagan yang berbentuk chart. Bagan organisasi merupakan 

model struktur yang disederhanakan. Diagram ini menunjukkan pembagian kerja 

dan jenjang manajemen tetapi tidak menunjukan tingkat wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing anggota organisasi. Struktur organisasi disusun dengan 

tujuan untuk mempermudah upaya organisasi tersebut mencapai tujuan dan 

sasaranya.
2
 Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas 

dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik, setiap anggota 

organisasi harus mengetahui tugas dan wewenangnya. 
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3.2 Pengertian Pemerintahan Kerajaan 

  Pemerintahan kerajaan adalah pemerintahan monarki. Monarki sendiri 

berasal dari bahasa Latin Monarchia yang artinya pemerintahan sendiri dan 

bentuk pemerintahan berupa kerajaan. Dalam pemerintahan monarki yang 

menjalankan kekuasaan adalah raja atau ratu yang dipilih berdasarkan garis 

keturunan. Ada dua bentuk dasar monarki yaitu monarki absolut dan monarki 

terbatas. Monarki absolut adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan raja dan 

bersifat mutlak. Monarki terbatas adalah monarki konstitusional yang berarti 

kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Pemerintahan dijalankan oleh 

Dewan Manteri yang bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat.
3
 Dalam 

Kerajaan Biboki kekuasaan tertinggi ada di tangan Koko (Raja Biboki), sebab 

masyarakat meyakini bahwa Koko merupakan anak langit dan anak bulan. Koko 

dipercayakan memelihara dan menjaga spirituaitas masyarakat Biboki sehingga 

Koko dipandang memiliki spiritualitas tertinggi. Sentral kesakralan dari 

masyarakat Kerajan Biboki adalah Koko (Raja Biboki).
4
 Umumnya masyarakat 

Biboki hanya mengenal dua pusat kesakralan yaitu Koko dan Tamkesi yang 

merupakan tempat tinggal raja sekaligus sebagai pusat Kerajaan Biboki. Tamkesi 

juga merupakan pusat penyimpanan benda-benda keramat dari Klunin Boes Baat 

Boes yang artinya ‘Sepuluh sandaran andalan bagi raja dan Sepuluh akar yang 

menghidupkan’ dan semua suku-suku yang berada di wilayah Kerajaan Biboki. Di 

sini masyarakat meminta berkat dari Uis Neno (Tuhan Langit) dan rahmat 
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kemakmuran dari Uis Pah  (Tuhan Bumi) serta doa dan perlindungan dari roh 

leluhur demi kesejahteraan masyarakat Kerajaan Biboki. 

3.3 Kerajaan Biboki 

Letak wilayah Kerajaan Biboki berbatasan dengan wilayah Kerajaan 

Insana dan Belu Utara (Fialaran). Kerajaan Insana selain berbatasan dengan 

kerajaan Biboki, wilayahnya juga berbatasan dengan Kerajaan Belu Selatan 

(Kerajaan Wewiku-Wehali). Sehingga Kerajaan Insana lebih dipengaruhi oleh 

Kerajaan Belu Selatan dan Kerajaan Biboki dipegaruhi oleh Kerajaan Belu Utara 

(Fialaran). Nordholt menjelaskan bahwa penguasa di Belu Selatan disebut Loro. 

Penguasa di Kerajaan Biboki dan Insana juga disebut sebagai Loro
5
. Namun 

menurut informan penulis, dijelaskan bahwa term Loro tidak dipakai di wilayah 

Kerajaan Biboki karena masyarakat Kerajaan Biboki menyebut penguasanya 

sebagai Koko. 

3.4 Sejarah Kerajaan Biboki 

  Penulis memperoleh beberapa sumber lisan dan juga sumber pustaka 

tentang sejarah Kerajaan Biboki. Penulis akan menguraikan semua masukan 

tentang sejarah Kerajaan Biboki yang diperoleh dari informan maupun dari kajian 

pustaka supaya dapat menjadi bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut sebab 

ada banyak versi yang berbeda mengenai sejarah Kerajaan Biboki. 

  Menurut informan penulis, Leo Luan Usboko, asal usul Kerajaan Biboki 

dari mansa saena (matahari terbit). Ada empat raja yang datang dari matahari 
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terbit yaitu Tnesi, Aluman, Eba, Tautpah. Mereka berjalan mengelilingi Pulau 

Timor dengan tujuan untuk mencari titik pusat pulau Timor.  

  Perjalanan mereka dimulai dari Lospalos Raimea Salele Maubes,  Lilim 

Lapala dan Forem. Saat mereka tiba di Forem, mereka memutuskan untuk tinggal 

bertahun-tahun bahkan sampai abad. Pada suatu waktu mereka berpikir bahwa 

mereka telah tinggal dalam waktu yang lama padahal mereka belum nenemukan 

pusat Pulau Timor. Mereka baru menyadari hal itu pada saat mereka melihat pagar 

yang lapuk. Mereka mulai memandang dari Timur ke Barat dan melihat paha fe 

manua ma niffu fe manua yang artinya ‘hamparan tanah dan genangan air yang 

ternyata masih sangat luas’. Maka mereka memutuskan untuk pindah dari Fohren 

ke Wehali Babeok. Ketika sampai di pintu Wehali Babeok mereka mendirikan 

sebuah mesbah batu. Mesabah batu itu masih ada hingga sekarang dan dijadikan 

bukti sejarah. Dari Wehali Babeok mereka melanjutkan perjalanan ke Wehali-

Weiwiku.
6
 Di tempat ini mereka disambut oleh empat raja diantaranya; Liurai 

Sila, Sonbai Sila, Afa Sila dan Beon Sila. 

  Raja Beon Sila dijuluki sebagai orang yang sial paha ma sial nenno. Paha 

nmanua ma niffu nmanua yang secara harafiah berarti, ‘membuka dunia dan 

membuka langit. Secara realis berarti ‘orang yang mengetahui rahasia dunia dan 

rahasia langit, mengetahui dunia yang luas dan danau yang luas. Liurai Sila adalah 

raja yang disegani karena mempunyai pengaruh yang sangat luas. Wilayah 

kekuasaanya sangat luas sampai di Larantuka. Sedangkan Sonbai Sila adalah 
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seorang raja tetapi sekaligus sebagai Meo Sapa (hulu-balang Kerajaan). Afoah 

Sila adalah raja yang Nfoah lasi ma tonni han sial paha ma  nakelen paha mes nek 

aof mese, lasi mese, tuni mese. nakanba nak mone naeka yang berarti ‘raja yang 

memulai pembicaraan untuk melihat tentang dunia dan mengerti tentang 

rahasianya dengan bersandar pada suatu keyakinan dan suatu prinsip sebagai laki-

laki besar’. Di tempat ini kehidupan keempat raja yakni Tnesi, Aluman, Eba dan 

Tautpah tidak aman. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang situasi pada waktu 

itu, namun yang pasti bahwa alasan keamanan dan kenyamanan yang membuat 

keempat raja itu memutuskan untuk pindah.
7
 

  Dari Weiwiku-Wehali mereka terus berjalan dengan membawa serta besi 

tnais (dacing atau timbangan),
8
 dengan tujuan untuk mengukur di mana letak 

pusat Pulau Timor dan di mana letak keseimbangan kosmos. Mereka yakin bahwa 

tempat di mana yang adalah pusat Pulau Timor merupakan tempat yang damai 

dan aman. Mereka juga percaya bahwa di tempat itu mereka akan menemukan 

kedamaian dan keharmonisan.  

  Mereka berjalan lagi sampai Katere Naek, Gualaran, Bikoni, Keun Neno 

Fenatme, dan terus ke Noemuti, Bibokan Mamaet. Mereka selalu berjalan bua-

bua (bersama-sama). Mereka menuju Ne’en Banam, lanjut ke Bijeli Fatuknut, ke 

Amfoang Timau, Tetun Okne, Tabun Okne, Kopan Olain, Babaon ma Panmuti. 
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Kemudian mereka mengambil haluan dari sana sampai di Mutis Bobnain Paneno 

Oenam. Kata Mutis artinya meluruskan hati. Neakka muti yang artinya ‘pikiran 

putih’. Dan makna realisnya ialah pikiran murni. Mereka berkeyakinan bahwa 

mereka harus memiliki pikiran yang murni supaya tetap bertahan hidup dan apa 

yang diinginkan dapat tecapai. Namun di Mutis, mereka belum juga mendapatkan 

keseimbangan dari dacing atau timbangan pengukur titik pusat Pulau Timor. 

Mereka pun sampai pada keputusan bahwa Mutis bukanlah pusat Pulau Timor. 

Oleh karena itu mereka berjalan lagi ke Niut Sae Bikomi Fao Bikomi, namun 

belum dapat juga keseimbangannya. Mereka pindah lagi ke Humus Faunoen, Faut 

Metan, Kolputun Basteo, Sisalu Taemnanu dan Mena. Sampai di Mena, mereka 

tinggal di Katapan Ketboen. Di sana mereka nahake ketafatu nok bahanne aitoos 

binnane, yang secara harafiah berarti, mendirikan lidi dan batu, altar dan tempat 

persembahan. Arti realis nahake ketafatu nok bahanne aitoos binnane yaitu, di 

sana mereka membangun rumah-rumah adat untuk menyimpan benda-benda 

sakral yang dianggap sebagai sumber kekuatan yang berhubungan dengan yang 

transendental.
9
 Dari Ketboen, mereka datang lagi ke Maneno, di Bakitan Pah. Di 

tempat ini keseimbangan Pulau Timor hampir diperoleh. Mereka memutuskan 

untuk berjalan lagi menuju ke dua batu tinggi yaitu, Gunung Oepuah dan Gunung 

Tapenpah. Pada tempat ini mereka menemukan titik keseimbangan besi tnais 

(dacing atau timbangan). Dengan demikian muncullah kata Tamkesi yang artinya 

sudah seimbang. Sehingga Tamkesi diyakini sebagai pusat Pulau Timor.  Selain 
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sebagai pusat keseimbangan Pulau Timor, Tamkesi juga merupakan pusat 

Kerajaan Biboki.
10

  

“Oh pahankien, haken, neo‟m senan ni ain naiyufa nai on takama 

tokot bi‟i tamafot bi‟i.  I nkessen. In liku naek ma tola naek. Paha 

ka nakekonten. Paha nkessen”. 

‘Oh dunia telah berdiri pada posisi dan titik pusatnya. Silahkan 

tanam tiang induk kerajaan, karena kita akan duduk di sini dan 

bernaung di sini. Ini sudah tepat di porosnya. Dunia tidak goyang 

lagi, dunia sudah tepat pada posisinya’. 

   

  Menurut informan lain yaitu Lukas Usboko, Kerajan Biboki didirikan oleh 

seorang raja yang bernama Neon Mese.
11

 Ia diyakini sebagai Neno Anan ma 

Funan Anan yang artinya ‘anak tunggal langit dan anak tunggal bulan’. Ia datang 

dari matahari terbit. Datang dari suatu tempat yang bernama Kuluan yaitu suatu 

daerah di wilayah Suai. Tujuan perjalanan Neon Mese ialah untuk mencari titik 

pusat Pulau Timor. Dalam perjalanan ia dan pengikutnya selalu membawa besi 

tnais (dacing atau timbangan) yang digunakan untuk mengukur keseimbangan 

Pulau Timor. Mereka bermula dari Suai Kuluan menuju ke Selatan tempat Liurai. 

Dari sana Neno Mese dan pengikutnya melanjutkan perjalanan ke Katere Naek, 

Katere Ana. Lalu mereka berjalan lagi ke Nein Banam, terus ke Mutis Babnain 

dan Namkele Noemuti. Kemudian ke Tul Ika Aenmat, ke Sabus Oekuis. Namun 

karena mereka belum memperoleh keseimbangan dari Besi Tnais, mereka berjalan 

lagi ke Sisaul Taemnanu dan terus ke Koboki Besteo. Dari Koboki Besteo menuju 
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ke kedua gunung itu, gunung Oepuah dan Tapenpah. Sampai di sini, besi tnais  

(dacing atau timbangan) memperoleh keseimbangan dari Pulau Timor. Namun 

perlu dicatat bahwa di setiap tempat yang mereka singgah, mereka selalu 

mengungkur keseimbangan Pulau Timor dengan menggunakan besi tnais (dacing 

atau timbangan). Mereka juga akan menetap dengan sangat lama yakni bertahun-

tahun bahkan sampai abad. Sehingga Koko Neon Mese selalu ada penggantinya 

untuk terus melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan nama yang sama 

yakni Neon Mese.
12

   

Selain kedua informan penulis di atas, penulis juga akan menguraikan 

penemuan Gregorius Neonbasu tentang sejarah Kerajaan Biboki dalam bukunya 

We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki, West Timor. Greg Neonbasu 

menguraikan bahwa pada awalnya ada seorang bernama Nai Salu dari Mutis yang 

melakukan perjalanan jauh ke Timur dengan persetujuan adik laki-lakinya. Atau 

dalam istilah bahasa Dawan disebut Apean alikin in olin, Apean alikin in tipun. 

Yang secara harafiah berarti, ‘adiknya tuan yang meretas dan menetas’. Secara 

realis berarti, atas persetujuan dari adik dan saudara sang perintis. Dia adalah Tae 

Neno atau Malaof Neno. Setelah membuat rencana yang jelas untuk perjalanan 

panjang ke Timur, ia pun memutuskan untuk memulai perjalanannya menuju ke 

Oekusi (Timor-Timur), dan kemudian Oepuah tepat di Pantai Utara Biboki. Dari 

sana dia melanjutkan perjalanannya ke Fatul di perbatasan Biboki dan Belu yang 

dikenal dengan eno apean alikin, lalan apean alikin yang secara harafiah berarti, 

‘pintu tuan yang meretas dan menetas, jalan tuan yang meretas dan menetas’. Arti 
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realisnya ialah, pintu sang perintis dan jalan sang perintis. Dari Fatul, ia 

melanjutkan perjalanan ke daerah Oepikan, Aniba Fatukaruak dan Kowa Lalekis 

yang mana merupakan tempat penting di Kabupaten Fialaran.  

 Setelah sampai di sana, dia berpikir lagi untuk kembali ke Mutis Babnaim 

dengan tujuan mengajak Nai Mnatu Hiut Unu yiatu ‘Tujuh penguasa emas tertua’. 

Mereka adalah Tahoni, Tili, Snon, T’eba, Tautpah, Tnesi dan Aluman. Menurut 

versi ini salah satu dari Nai Mnatu Faon Unu yang artinya ‘Delapan penguasa 

emas tertua’ merupakan raja asli Mutis-Babnain.  

 Pada perjalanan tahap kedua ada kesedihan besar di sekitar wilayah Mutis 

Babnain. Kesedihan itu muncul karena kedelapan penguasa emas dahulu ini 

membawa serta seluruh warisan yang ada di Mutis Babnain termasuk objek suci. 

Sehingga orang-orang yang tetap menetap di daerah Mutis-Babnain merasa 

kehilangan kareana hidup tanpa warisan. 
13

 Dengan berani Gregorius menjelaskan 

bahwa kekuatan alami Biboki yang diwakili oleh Tamkesi adalah benda suci yang 

sejak awal dipindahkan dari Mutis Babnain ke Biboki mengikuti siarah panjang 

Nai Mnatu Faon Unu yang artinya, ‘Kedelapan penguasa emas tertua’. Menurut 

sumber ini kekuatan Mutis saat ini ditempatkan di Tamkesi, namun sampai 

sekarang tidak ada yang tahu bagaimana cerita sejarah tentang asal-usus benda 

suci ini.
14

 

 Perjalanan kedua ini disepakati bersama untuk dibagi menjadi dua arah. 

T’eba-Tautpah dan Tnesi-Aluman mengambil sisi kanan dari jangkauan Mutis, 
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Salu Tahoni dan Tili Son melewati sisi kiri kisaran Mutis-Babnain. Walaupun 

demikian mereka akhirnya tiba dengan selamat di Kowa Lalekis. Dari perjalanan 

itu, Nai Mnatu Faon Unu yaitu ‘Delapan penguasa emas tertua’ dapat mengetahui 

paha tnanan ma nifu aisutin yang artinnya, ‘tengah tanah dan tengah hamparan,’
15

 

di tempat yang di sebut Luksaen-Wehale. Mereka kemudian dikenal sebagai 

apean ma alikin in olin, apean ma alikin in tipun yang artinnya ‘adik laki-laki dari 

peretas, saudara dari penetas’. Secara realis dapat dimengerti bahwa mereka 

dikenal sebagai adik dan saudara dari Maromak Oan yang merupakan penguasa di 

Luksaen-Wehale .
16

 

Saat Nai Salu dan semua temannya dari Mutis-Babnain bertemu dengan 

Maromak Oan yang adalah penguasa di Luksaen-Wehale, Nai Salu dan ketujuh 

penguasa lain diuji kesaktianya oleh Maromak Oan. Alhasil, Nai Salu dengan 

tujuh bangsawan lainnya berhasil melewati ujian dari Maromak Oan. Sebagai 

bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam ujian tersebut, Maromak Oan 

mengijinkan mereka untuk memilih tempat di mana saja yang menurut mereka 

menyenngkan untuk tinggal dan menetap.
17

  

 Dalam konteks memilih tempat ini, Mone ha, Nai ha yaitu ‘empat pria 

atau empat bangsawan’ menjadi aktor inti dalam fondasi Biboki. Meskipun sejauh 

ini belum ada penjelasan yang rinci tentang kisah-kisah sebelumnya karena ada 
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banyak versi kelanjutan dari cerita-ceita ini, namun salah satu versinya 

menjelaskan bahwa teno sonbikko ‘telur burung walet’ merupakan rumah pertama 

bagi mereka. Pemukiman pertama di daerah Biboki yaitu di Buku, Taonbaen, 

Banu, Anoat, Hanmina, To Asu dan lainnya. Nama-nama tempat ini juga 

kemudian menjadi nama-nama suku yang dikenal hingga sekarang. Tuan-tuan 

dalam kelompok suku-suku inilah yang memutuskan untuk menunjuk Usboko 

sebagai raja. 

 Mereka setuju menunjuk Usboko sebagai Raja Biboki karena ia memiliki 

kekuatan untuk memerintah matahari dan bulan. Karena seluruh alam semesta 

menghormatinya dan karena Usboko menjalin hubungan yang spesial dengan 

alam semesta. Dia memiliki segalannya dibawah kekuasaannya. Berdasarkan 

wacana lokal, hubungan raja dengan alam semesta diungkapkan dengan istilah, 

‘paha ma nifu es koko ina nimna’ yang secara harafia berarti, ‘tanah dan air ada di 

tangan Raja Biboki’. Berdasarkan kepercayaan ini, Raja Biboki sampai hari ini 

mampu meminta hal-hal atas nama bangsanya. Misalnya jika dia mengibarkan 

sapu tanganya untuk memanggil hujan, maka bersamaan dengan itu hujan 

langsung turun. 

 Ada dua hal yang tak terpisahkan yang menjadi alasan Tamkesi sebagai 

tempat yang sakral di antaranya; berdirinnya Paon Leu (Kuil Suci). Kuil Suci ini 

merupakan pusat kesakralan dan sumber kekuatan penguasa di seluruh wilayah 

tersebut. Tempat suci ini diyakini sebagai tempat untuk makhluk tertinggi Paon 

Leu dikenal sebagai tempat untuk Usi Apean ma Alikin yang secara harafiah 

berarti, ‘Tuhan yang meretas dan menetas’ dan mempunyai makna realis yaitu 



 
 

Tuhan yang merintis dan meilndungi tanah ini. Yang kedua, setiap hari atau pada 

waktu-waktu tertentu Raja Biboki dan masyarakat Biboki selalu melaksanakan 

ritual khusus untuk Makhluk Tertinggi di tempat suci ini. Tujuannya untuk 

meminta berkat dari Tuhan bagi Raja Biboki dan masyarakat Biboki. Semua 

permintaan dari penguasa di tempat ini dilakukan atas nama rakyat. Karena itu 

orang menghormati raja untuk tugas khusus ini dan terkadang penguasa bahkan 

dipandang sebagai representasi Allah. 

 Tak ada yang tahu asal-usul penguasa. Meskipun orang berspekulasi 

tentang nenek moyang penguasa, misalnya dengan menyebutkan mantan 

penguasa. Dikatakan bahwa informasi tentang penguasa memang sakral. neu le 

Koko atone nane lo leu teb-tebes yang artinya ‘seorang raja merupakan pribadi 

yang sungguh-sungguh pemali’. Ungkapan ini mau menegaskan bahwa penguasa 

adalah leu yang artinya pemali. Hal ini mau menegaskan bahwa penguasa 

merupakan pribadi yang sakral dan pemali untuk dibicarakan. penguasa hanya 

mungkin dibicarakan demi tujuan yang baik tetapi terlebih dahulu perlu dilakukan 

ritual-ritual adat. 

 Dari ketiga sumber ini, pengamatan penulis mengenai originalitas dari 

cerita sejarah Kerajaan Biboki ialah cerita dari Leo Luan Usboko. Pertimbangan 

penulis ialah dari segi umur, beliau lebih tua dibanding informan lainnya dan 

karena itu penulis yakin bahwa beliau lebih mengetahui originalitas cerita sejarah 

Biboki dan lebih menghidupi dan menghayati kebudayaan masyarakat Biboki. 

Namun secara intuisi penulis setuju dengan penjelasan informan Lukas Usboko 

mengenai sejarah Biboki dan raja pertama Kerajaan Biboki yakni Koko Neon 



 
 

Mese. Intuisi ini juga didasarkan pada ungkapan Kuluan Maubes Salu Meomaof. 

Hemat penulis ungkapan ini merupakan sebuah istilah yang menunjukkan relasi 

dan kerja sama antar kerajaan asli masyarakat Dawan di wilayah Timor Tengah 

Utara. 

3.5 Sistem Pemerintahan Asli Kerajaan Biboki 

  Secara Adat masyarakat Biboki dipimpin oleh raja yang disebut Koko. 

Koko adalah pribadi yang sakral karena diyakini sebagai Neno Anan ma Funan 

Anan yang artinya ‘putra langit dan putra bulan’. Tugasnya ialah menangani 

keharmonisan kosmos.  

  Jika ada sesuatu yang ingin Koko sampaikan maka akan disampaikan 

melalui ajudannya untuk diteruskan kepada Kolne. Setelah informasi sampai di 

kolne maka ia akan memanggil para Usif dan Amaf Naek yang bertugas di dalam 

istana untuk merundingkan perintah tersebut di Lopo Tainlasi (lumbung 

pertemuan). Setelah memperoleh kesepakatan maka akan ditugaskan le‟no atau 

suberu yiatu ‘pembawa berita’ untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat 

Biboki.
18

   

3.6 Struktur Kepemimpinan Kerajaan Biboki 

3.6.1 Koko atau Kesel  

Koko atau Kesel adalah sebutan untuk raja di Kerajaan Biboki. Masyarakat 

Biboki pada umumnya patuh terhadap rajanya. Hal ini dilihat dengan sikap 

pemberian diri yang utuh dan penuh kesadaran untuk memberi hormat kepada 

raja. Peran utama raja adalah untuk melindungi rakyat dan tanah Biboki. Koko 
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n‟abut to ma tafa yang berarti Raja Biboki mengumpulkan semua masyarakat’. 

Hé nanon sin neu moen aléokta yang artinya, ‘untuk mengarahkan mereka 

(masyarakat Biboki) kepada kehidupan yang lebih baik’.  

Dalam bahasa Dawan, term (koko) menunjuk pada hewan suci. H. G. 

Schulte Nordholt memberikan makna bahwa koko sebagai hewan yang suci.
19

 

Sedangkan Middelkoop dalam bukunya A. D. M Parera menguraikan dua jenis 

koko di antaranya  kok manu (‘koko ayam’), dan kok kauna (‘koko ular’ atau 

‘kadal terbang’).
20

 Masyarakat Biboki sendiri mempunyai banyak cerita tentang 

hewan suci ini namun hewan suci ini tidak pernah ditemui. Kadang-kadang orang 

merujuk pada kol koko (burung racun) yang membawa racun dan hanya hidup di 

hutan. Masyarakat meyakini bahwa koko menguasai dan mengendalikan seluruh 

makhluk hidup di hutan.
21

 

 Masyarakat Biboki yakin bahwa rajanya mengenal mereka semua 

(masyarakatnya). Raja mengetahui kebutuhan masyarakatnya dan dapat 

memberikan apa yang masyarakat butuhkan. Dalam pengertian ini raja dipandang 

sebagai uf yang artinya ‘tiang’. Dari tiang itu semua orang bisa memperoleh 

kecukupan, kehidupan yang baik dan damai. Sehingga  berdasarkan pengetahuan 

lokal orang menganggap bahwa raja adalah sumber berkah. Dikatakan bahwa 

Manikin ma oetené in una es Koko nimna yang artinya ‘kesejukan dan kedinginan 

ada ditangan Raja Biboki’. Ungkapan ini menerangkan bahwa seorang penguasa 

tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada bangsannya. Misalnya 
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dalam kehidupan sosial jika terjadi suatu masalah yang dilakukan oleh salah satu 

warga dari suku tertentu, penguasa dalam hal ini Amaf (‘kepala suku’) memiliki 

tanggung jawab untuk mengarahkannya kembali ke jalan yang benar.  

 Raja pun diakui oleh masyarakat sebagai tlaéf (‘cabang’) yang mengacu 

pada ketergantungan masyarakat atas peran raja. Orang-orang Biboki menganggap 

raja sebagai pemimpin suci. Raja disebut atupas yang secara harafiah diartikan 

sebagai ‘pribadi yang hanya tidur saja’ dan arti realisnnya ialah pribadi yang 

sakral dan tugasnya hanya mengurus spiritualitas masyarakat Biboki. Ia tidak 

boleh bekerja sebagaimana masyarakat awam. Raja juga disebut pah koko yang 

artinya dunia penguasa. Dalam Uab Meto (‘Bahasa Dawan’), istilah pah koko 

dapat diterjemahkan secara harafiah sebagai ‘tanah (dunia) milik burung beracun’. 

Namun arti realis dari pah Koko mengacu pada tanggung jawab Raja Biboki atas 

wilayah Kerajaan Biboki. Dalam hal ini juga Koko memiliki kekuatan khusus 

untuk mempertahankan dan mengarahan seluruh kosmos. 

Orang-orang menghormati raja sebagai pemimpin yang sakral dan 

bijaksana. Perkataanya selalu menarik dan apapun yang dikatakannya selalu 

dianggap benar. Masyarakat melihat Koko sebagai pribadi yang benar dan tidak 

pernah salah. Masyarakat merasa tidak layak untuk membicarakan kehidupan raja; 

ka tamolok fa lafu-lafu neo Koko yang artinya, ‘tidak boleh berbicara sembarang 



 
 

tentang koko’. Selalu ada musibah atau masalah yang akan menimpa mereka yang 

tidak mengindahkan perkataan raja.
 22

   

 Raja sendiri yakin bahwa dia lebih unggul dari orang lain,  tapi dia juga 

mengerti bahwa dia adalah pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat dia harus 

rendah hati. Sikap ini diungkapkan dengan istilah Koko nanelton neu to ma tafa in 

kolo ma manu yang secara harafiah diartikan bahwa ‘penguasa dengan rendah hati 

turun untuk melayani bangsanya, burung dan ayamnya’. Arti realisnya ialah 

penguasa melayani masyarakatnya dengan kebijaksanaan, kasih dan kerendahan 

hati.
23

 Filosofi ini tidak berbeda dengan model kepemimpinan Gereja Katolik 

bahwa seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati (Mat. 11: 29). 

Masyarakat Biboki juga meyakini bahwa Koko nsu ma nasae to ma tafa sin 

monin. Secara harafiah diartikan bahwa ‘raja memikul semua kehidupan 

masyarakat di bahunya’. Arti realis dari uangkapan ini ialah raja 

bertanggungjawab atas kehidupan, keharmonisan dan kemakmuran masyarakat 

Biboki. 

 Masyarakat Biboki juga mengenal rajanya sebagai Neno Biboki ma Funan 

Biboki (Matahari Biboki dan Bulan Biboki). Neno berarti ‘matahari’ atau ‘hari’ 

dan diibaratkan sebagai laki-laki yang membawa ma‟tanis ma ma‟putu yang 

berarti ‘kekuatan dan kehangatan. Secara realis diartikan bahwa sama seperti 

matahari memberi kekuatan kepada manusia, demikian juga raja memberi 
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kekuatan bagi bangsannya. Dalam hal ini penguasa menjadi fondasi kehidupan 

yang menjadi landasan untuk membangun komunitas yang sejahtera. Dilain pihak 

perlu disadari bahwa salah satu ciri khas matahari ialah panas, nenba nmaput. 

Sebuah refleksi yang menjelaskan kemurkaan seorang raja karena alasan tertentu.  

Raja Biboki juga disebut Funan Boboki yang artinya Bulan Biboki. Istilah 

ini menunjuk pada wanita yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Secara 

harafiah diartikan sebagai wanita yang membawa manikin ma oetenen yang 

berarti ‘kesejukan dan kedinginan’ kepada masyarakat. Arti realisnya ialah Raja 

selalu memperhatikan masyarakatnya dengan penuh kasih dan selalu 

mengusahakan kesehatan, kedamaian dan kemakmuran bagi masyarakatnya. 

Rakyat selalu memohon agar penguasa memberikan kedua berkat kehangatan dan 

kesejukan kepada mereka. Kedinginan adalah sebuah gambaran kondisi 

kehidupan yang bisa dinikmati oleh masyarakat di bawah kekuasaan penguasa. 

Dalam pengertian ini, penguasa dianggap sebagai laki-laki dan serentak sebagai 

perempuan dalam posisinya untuk merangkul semua orang di wilayah kerajaan. 

Itulah sebabnya ada ungkapan; “Koko on ama afafat ma aina a‟aifat” yang 

berarti ‘penguasa itu seperti ayah yang menggendong anaknya dan ibu yang 

memangku anaknya di pangkuannya’.
24

  

Penghormatan kepada raja yang demikian tinggi membuat masyarakat 

segan dan takut bertemu dengannya. Jika ada jadwal bahwa raja akan berkunjung 

ke suatu tempat untuk urusan tertentu, maka satu minggu sebelumya le‟no atau 

suberu (pembawa pesan) sudah memberitakannya kepada seluruh masyarakat 
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Biboki. Ketika waktunya tiba maka pada hari itu lonceng akan dibunyikan. Bunyi 

lonceng kerajaan merupakan tanda bahwa Raja Biboki sedang keluar dari 

istanannya dan sedang melakukan kunjungan ke suatu tempat. Ketika mendengar 

bunyi lonceng, maka wanita dan anak-anak menutup pintu dan mengurung diri di 

rumah. Orang-orang yang di jalanan berlutut dan tunduk. Ketika raja sampai di 

tempat tujuannya dan sebelum raja turun menyentuh tanah, seorang yang sudah 

ditunjuk akan berlutut dekat raja dan menyiapkan mau atau tais (sarung adat) di 

tangannya supaya raja meletakkan kakinya. Semua orang yang hadir di tempat itu, 

mengantri dengan berlutut menuju raja untuk mencium kakinya sebagai bentuk 

Seom Neof yang artinya menerima berkat dari raja
25

. 

Menurut Orang Biboki raja hanya menetap di dalam istananya di Tamkesi 

karena dekat dengan kuil Neno Biboki yang artinya ‘Langit Biboki’ yang 

merupakan pusat spiritualitas masyarakat Biboki. Uisfa nabalaha bau balna ma 

sonbikko balna, yang artinya ‘penguasa hanya boleh tinggal di tempatnya 

kelelawar dan tempatnya burung walet’.
26

 Secara realis berarti, raja hanya boleh 

tinggal di tempat yang tak terjangkau dan hidup dalam ketenangan. Nak anin kai 

nfu ma manas kai nhoe yang berarti. Supaya tidak ditiup oleh angin dan tidak 

dijemur oleh terik matahari’.
27

 Arti realisnya ialah raja tidak boleh tinggal di luar 

istananya karena dari istanannya Raja Biboki akan melindungi masyarakatnya 

dari kesusahan dan malapetaka. Koko na‟aib naen susal ma maufinu, menas 
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huma-huma yang artinya ‘Raja Biboki menyingkirkan kesedihan dan nasib 

buruk’.  

 Raja juga disebut Neno anan yang berarti ‘Putra langit’. Ungkapan ini 

mengacu pada posisi raja sebagai wakil dari wujud tertinggi yang dikirim untuk 

menjaga keseimbangan alam dan rakyat Biboki. Raja memiliki tugas khusus 

untuk menjaga keharmonisan, tidak hanya bagi manusia tapi juga antara manusia 

dan lingkungan hidup. Raja selalu bertindak demi kehidupan rakyatnya dan 

kedamaian alam Biboki. Koko nateut kolo manu sin human sin matan yang 

artinya Raja Biboki mengangkat martabat, wajah dan mata dari semua burung dan 

ayam. Arti realisnya ialah Raja Biboki mengangkat martabat masyarakatnya dan 

selalu berdoa bagi masyarakatnya. Dalam hal ini raja adalah orang pertama yang 

mengajak masyarakat untuk melakukan ritual tertentu di Tamkesi. Dalam upacara 

ritual raja tidak hanya meminta restu dari wujud tertinggi untuk kebutuhannya 

sendiri tetapi juga untuk kebutuhan bangsanya dan demi kedamaian di tanah 

Biboki.  

 Ketika pemerintahan Belanda dan Portugis datang ke Pulau Timor, 

muncullah istilah Kesel dari kata kaiser untuk menyebut penguasa. Istilah ini 

menunjukkan posisi penguasa adat dalam sebuah sistem pemerintahan. Tata 

kelola ini sejak awal berkaitan erat dengan masalah politik kekuasaan penjajahan. 

Sehingga mulai adanya pengaruh politik penjajahan maka Raja Biboki tidak 

hanya disebut sebagai Koko melainkan juga bisa disebut dengan sebutan Kesel. 

Dan hal itu bertahan hingga sekarang. Meskipun kelihatannya raja memegang 

otoritas tertinggi atas rakyatnya, praktisnya ia tidak dapat bertindak sesuai dengan 



 
 

kehendaknya sendiri. Kesel (raja) tetap mendengarkan rakyatnya dan menghargai 

suara setiap orang.
28

 

3.6.2 Klunin Boés Baat Boés  

Klunin boés Baat boés artinya ‘Sepuluh sandaran andalan dan Sepuluh 

akar yang menghidupkan’. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sepuluh 

kelompok nama yang merupakan asisten raja. Mereka adalah kelompok Kanaf 

(nama) utama dari komunitas Biboki.  

Berdasarkan praktek bahasa setempat, Klunin mengacu pada sandaran 

andalan bagi Raja Biboki. Baat mengacu pada semua orang di wilayah Kerajaan 

Biboki yang berakar pada sepuluh ama ini. Klunin boes, Baat boes yang berarti, 

‘Sepuluh sandaran andalan bagi raja, sepuluh akar yang menghidupkan 

masyarakat Biboki’ adalah ungkapan untuk mengacu pada posisi istimewa dan 

luar biasa dari sepuluh kelompok nama yang mendukung raja dan mewakili 

seluruh rakyat Biboki. 
29

 

Sepuluh nama itu ialah Tnesi, Aluman, T’eba, Tautpah, Nafanu, Tai toh 

Tuan, Harneno Tuan, Bukifan, Suni Banuan, dan Sifa Tuan. Di sini Gregorius 

Neonbasu mengklarifikasi tulisan dari Nordholt bahwa ada kesalah-pahaman 

serius tentang penjelasan Schulte Nordholt tentang kelompok nama Us Poba’ala 

dari Timur wilayah ini. Sumber informannya Jhon Tanesi mengatakan kepadanya 

bahwa kelompok nama Us Poba’ala sebenarnya adalah nama suku untuk Tnesi. 

Sedangkan nama Tnesi sendiri yang sekarang dikenal, merupakan nama dan 
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keturunannya suku untuk Bukifan. Oleh karena itu Raja Biboki mengadakan 

pertemuan bersama tersebut adalah, Tnesi menggantikan namanya menjadi 

Bukifan dan Poba’ala menjadi Tnesi.
30

 

 Selanjutnya Gregorius Neonbasu mengklarifikasi daftar sepuluh nama 

yang diajukan oleh Schulte Norhold diantaranya, Eba, Tautpah, Tnesi, Aluman, 

Takaf, Natfana, Taitoh, Bukifan, Harneno dan Manlea. Dikatakn bahwa  nama 

Manlea berasal dari Belu dan mulanya bukan bagian dari Biboki. Menurut 

informan yang dihimpun oleh Gregorius Neonbasu, pembahasan ini sedikit rumit 

untuk dibenarkan. Namun penjelasan Schulute Norhold dapat dibenarkan di sini 

karena dia menjelaskan fenomena ini dari pandangan struktur politik penjajahan.
31

  

Pada waktu itu segala urusan kerajaan maupun tulisan tentang kerajaan tidak 

terlepas dari politik kekuasaan penjajah. 

 Klunin boes Baat boes yang artinya, ‘Sepuluh sandaran andalan bagi raja 

dan Sepuluh akar yang menghidupkan masyarakat Biboki dipandang sebagai Usi 

yang memiliki arti ‘tuan’. Dalam pengertian yang lebih sempit mereka juga adalah 

raja karena memegang pemerintahan eksklusif dari kerajaan. Mereka yang 

mengatur roda pemerintahan Kerajaan sebab raja hanya diperbolehkan tidur, 

sehingga Raja Biboki disebut Atupas.
32

 Mereka juga dipandang sakral oleh 

masyarakat Biboki sehingga mereka disebut usif yang artinya tuan, raja. Nilai 

sakral yang terdapat di dalam diri mereka menjadi alasan utama masyarakat 
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Biboki patuh dan taat pada setiap keputusan yang dibuatnya. Masyarakat Biboki 

tidak berani membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan mereka, baik 

tentang kehidupan maupun tentang identitas mereka. masyarakat Biboki merasa 

bahwa sungguh tidak layak membahas hal-hal yang berhubungan dengan usif 

yang artinya tuan, raja dalam Klunin boes Baat boes yang artinya, ‘Sepuluh 

sandaran andalan dan Sepuluh akar yang menghidupkan’.
33

  

 Berikut ini tutur adat tentang Klunin boes, Baat boes, yang artinya, 

‘Sepuluh sandaran andalan, Sepuluh akar yang menghidupkan’; 

Klunin boés ma Baat boés 

Afi on sin olif ma tataf 

Sin nmoé‟ naén féf béla 

Ma sin nmoé „ naén han béla 

Natuin Néno Biboki in human 

Ma natuin Funan Biboki in masan 

Sinan ma‟lomen 

Ma sinan nmalilen 

Hé baténab lasi-tone 

Ma naheteb mam fuaf 

Na‟ko autfés neu autfés 

Na‟ko baéllés neu baéllés 

Na‟ko nétén neu nétén bian 

Na‟ko nuuf naé néu nuuf bian 

Na‟kobaha tutbaas naé ma ném neu tutbaas iya. 
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On na‟ kobaha taés féto in una ma neu taés moné in una 

Lé iya pah-pah in ekun ma on pah-pah in téfan 

Iya on nifu in aisuitna 

On bifo ma kauna in tuakin 

Ulan ma manas in tuakin 

 

Ok oké sin alaha 

Lasi mésé ma hana‟mese 

Nané in onsaa 

Afu in tuakin téb-tébés 

Ma fatu in tuakin manéo-manéo 

Nané onsaa 

Fit makoe in tuakin 

Ma haé makoé in tuakin 

Nane onsaa 

Haek ufa in tuakin 

Ma tok ufa in tuakin 

Sin ijé onlé 

Hit ahoénta in tuakin 

Lé kan boé‟sin iya 

Sinan nmoé klunin ma baat 

On hé naloitan paha 

Ma on hé naloitan nifu 

On hé naléko paha 

Ma on hé naléko nifu 

Sin on nasaib oé mata 

Ma on nateteb hau fatu 



 
 

Hélé napein manikin 

Ma napein oéténé. 

 

Klunin boés ma baat boés 

Es és natuk ma napoa 

In ama ma in aina 

Nané on kuk 

Sin nefu ma hala 

Nansa le Klunin boes? 

Ma nansa tlé Baat boés? 

Ka titfa és ha nahian 

Ma ka titfa és ntéké 

Nané ka maténéb ka manono 

Ka nabei ha téké 

Ka nabei hé toit in human 

Ka nabei hé tboa in nésna 

Ka nabei hé tauab lafu-lafu 

Somak kalu mnasi-mnasi 

Ntok ok oké namtis 

Lo musti tatuinaha 

In nono ma tusi ma poina 

Esat téké tak 

Nmui in maon mamtés 

Hé tfejé ma tatéabé 

Neu in tuan ma in usin 

Iyá on tfé ma tsiom 

Iyá on tfé tnona ma tataim 



 
 

Iyá on tani ma tsinmak 

On lé mamat Iyá. 

  

Artinya: 

Sepuluh sandaran andalan bagi rajaa 

dan Sepuluh akar yang menghidupkan masyarakat Biboki  

Mereka dahulu merupakan kakak beradik 

Mereka telah membuat sebuah kesepakatan  

Dan telah membuat sebuah janji  

Menurut wajah Matahari Biboki  

Dan menurut rupa Bulan Biboki 

Mereka bersaudara  

Dan mereka hidup bahagia  

Dalam merefleksikan fenomena kehidupan  

Mereka selalu bersama-sama membuat kesepakatan 

Dari satu bukit kecil ke bukit kecil yang lain 

Dari satu tempat ke tempat yang lain 

Dari puncak bukit yang sana ke puncak bukit yang lain  

Dari gunung yang sana ke gunung yang lain 

Dari tapak yang di sana   

Datang ke tapak yang ini 

Bahwa sudah dari dulu, dari dasar laut Selatan’  

Datang ke dasar laut Utara  

Ini merupakan pusat dari pulau-pulau   

Dan merupakan pusat pertemuan dari pulau-pulau  

Ini adalah wilayah pusat dari air yang dalam  

Merupakan tuan dari makhluk hidup 



 
 

Tuan dari hujan dan panas.  

 

Mereka semua selalu bersatu 

Satu dalam pikiran, prasaan, bahasa dan suara 

Hal itu berarti 

Mereka sungguh-sunguh merupakan tuan dari debu tanah 

Dan merupakan tuan dari batu 

Hal itu berarti  

Tuan dari prilaku yang rajin 

Tuan dari semangat yang rajin 

Hal itu berarti  

Tuan dari masyarakat 

Dan tuan dari para pemimpin 

Mereka ini seperti 

Bapa yang melahirkan kita 

Dan bapa yang memelihara kita 

Mereka yang dikelompokkan dalam sepuluh nama ini 

Merupakan sandaran bagi raja dan akar kehidupan masyarakat Biboki 

Dalam mengatur dunia 

Dan selalu mengusahakan kedamaian 

Supaya dunia selalau diperbaharui 

Dan kekacauan selalu diamankan 

Mereka merupakan sumber yang menghidupkan 

Karena mereka yang menjaga jiwa dan kekuatan masyarakat Biboki 

Supaya dapat tercipta kedamaian 

Dan memperoleh kemakmuran. 

 



 
 

Sepuluh sandaran andalan bagi raja 

dan Sepuluh akar yang menghidupkan masyarakat Biboki  

 Mereka semua memiliki tugas untuk memelihara dan mengatur 

Bapa-bapa dan mama-mama, dalam hal ini masyarakat Biboki  

Hal itu berarti 

Mereka merupakan tulang punggung Kerajaan Biboki 

Mengapa sehingga disebut Sepuluh sandaran bagi raja? 

dan kenapa sehingga dikatakan sebagai Sepuluh akar yang menghidupkan? 

Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini 

Dan tidak ada yang berani untuk membahas tentang rahasia ini 

Rahasia ini tidak diceritakan dan tidak ditulis 

Tidak boleh disebut 

Tidak boleh bertanya tentang rupannya  

Tidak boleh menjelaskan esensinya 

Tidak boleh didiskusikan 

Kecuali semua orang tua Kerajaan Biboki 

Semua berkumpul dan duduk bersama 

Kita hanya perlu dengrkan dan ikuti saja 

Norma dan tradisinya dijunjung tinggi 

Seperti yang sudah diuraikan 

Memang ada rahasiannya yang sakral 

Penting untuk dibahas dan dilengkapi 

Oleh tuan dan orang-orang yang mulia 

Ini tentang kebaikan dan kasih 

Ini tentang pengorbanan dan kasih 

Ini tentang ketulusan dan kerinduan 

Semua ini merupakan rahasia yang sakral. 



 
 

3.6.3 Mone Ha Nai Ha  

Mone ha Nai ha merupakan empat kelompok nama utama yang memiliki 

peran penting di dalam Kerajaan Biboki. Mereka adalah Tnesi, Aluman, Eba, 

Tautpah. Mereka disebut sebagai Mone ha Nai ha yang artinya, ‘empat laki-laki 

dan empat penetuah’. Salah satu informan penulis dalam menguraikan sejarah 

singkat Kerajaan Biboki menjelaskan status dari empat nama ini sebagai raja. 

Mereka adalah bangsawan pertama yang datang dari Mansa sae yang artinya 

‘matahari terbit’, dengan tujuan mencari titik pusat pulau Timor.
34

 Dalam 

penjelasan Gregorius Neonbasu mengenai sejarah Biboki dan keaslian Raja 

Biboki, ia memaparkan bahwa empat nama ini merupakan bagian dari Nai mnatu 

hiut unu yang secara harafia berarti ‘Delapan bangsawan dahulu’ yang datang dari 

Mutis.  Namun di bagian lain Gregorius Neonbasu juga menjelaskan bahwa 

mereka adalah pejuang wilayah yang dibantu oleh dua kelompok lainnya yaitu, 

Paisanaunu (Teme dan Tsiompah) dan Bel Sikone (Tmaneak dengan dua 

kelompok lainnya yakni Nainahas dan Amfotis).
35

 Tidak ada informasi yang lebih 

jelas mengenai Tnesi, Aluman, Eba, Tautpah, namun masyarakat Biboki 

mengenal empat nama ini sebagai usif yang artinya ‘raja’. Mereka dipandang 

sakral dan dihormati oleh masyarakat Biboki. Alasan ini dibenarkan oleh penulis 

karena informasi tentang keempat nama ini sulit untuk didapatkan. Penulis sulit 

memperoleh informasi yang rinci dan akurat mengenai asal usul keempat nama ini 

karena tidak banyak masyarakat Biboki yang tahu tentang kehidupan mereka. 
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Walaupun demikian peneliti setuju bahwa Tnesi, Aluman, Eba, Tautpah 

mempunyai status sebagai usif (raja) di wilayah Kerajaan Biboki. 

3.6.4 Amaf Naek Paisanaunu dan Amaf Naek Bel Sikone   

Amaf Naek Paisanaunu dan Amaf Naek Belsikone merupakan dua 

kelompok yang membantu keempat nama utama yaitu Tnesi, Aluman, Eba, 

Tautpah sebagai pejuang wilayah. Kedua kelompok ini mewakili Kolo ma Manu, 

Toh ma Tafa yang secara harafiah berarti ‘burung dan ayam, rakyat dan Orang 

Biboki. Arti realisnya ialah, kedua kelompok ini mewakili semua masyarakat 

Biboki. Bel Sikone mewakili orang-orang di Barat, Mansa moufna yaitu ‘matahari 

terbenam’, dan Pai Sanaunu mewakili orang-orang di Timur mansa saena, funna 

bolan, yaitu ‘matahari terbit, tempatnya bulan muncul’.
36

 Kedua kelompok ini 

merupakan pintu dan jembatan bagi masyarakat yang ingin datang ke Tamkesi 

dan yang ingin bertemu dengan raja.  

Selain berperan dalam membantu mone ha dan nai ha (‘empat laki-laki 

dan empat penatuah’), Amaf  Belsikone dan Amaf Paisanaunu merupakan Ama 

Naek (‘bapa besar’) dalam struktur Kerajaan Biboki. Mereka disebut sebagai bena 

naek, papa naek yang artinya ‘Bapa Besar’ dalam struktur Kerajaan Biboki. 

Secara realis Ama Naek berarti, bapa bagi Amaf-Amaf  yang merupakan kepala 

suku dari semua suku di Kerajaan Biboki. Amaf Bel Sikone dan Amaf Paisanaunu 

disebut sebagai Bena Naek, Papa Naek yang artinya, ‘tiang besar dan papan 

besar’. Istilah ini mau menegaskan status mereka sebagai tulang punggung bagi 
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Kerajaan Biboki. Mereka merupakan tangan kanan raja yang bertugas membantu 

raja dalam memimpin suku-suku yang ada di dalam wilayah pemerintahan adat 

kerajaan Biboki.
37

 

3.6.5 Toh ma Tafa  

Toh ma Tafa adalah masyarakat dan rakyat yang tinggal dan hidup di 

wilayah Kerajaan Biboki. Mereka adalah kelompok nama-nama (marga) yang 

terbentuk di dalam suku-suku dan menetap di dalam wilayah Kerajaan Biboki.  

 Berikut ini adalah nama-nama (marga) yang membentuk suku-suku di 

wilayah Kerajaan Biboki; 
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1.  Amfotis 

2.  Am’una 

3.  Afeanpah 

4.  Ambone 

5.  Anaet 

6.  Afain 

7.  Amtahan 

8.  Alupan 

9.  Amteme   

10 . Anmuni 

11 . Asumanu  

12 . Akiut 

13 . Amnunuh 

14 . Amleni 

15 . Amnatun 

16 . Asaef 

17 . Ambasan 

18 . Amselo 

19 . Amsikan 

20 . Atitus 

21 . Ampolo 

22 . Amatnua 

23 . Akafa 

24 . Ambanu 

25 . Anoet 

26 . Asury 

27 . Amnanu 

28 . Ahoen Nai 

29 . Ampate 

30 . Amsaku 

31 . Aluman 

32 . Banusu 

33 . Boibana 

34 . Bukifan 

35 . Bolaer 

36 . Birasi 

37 . Balibo  

38 . Besi 

39 . Betekiik 

40 . Boikletes 

41 . Faotbes 

42 . Fuamuku 

43 . Faimnasi 

44 . Harneno 

45 . Harneno Tuan 

46 . Haumeni 

47 . Hanmina 

48 . Humoen 

49 . Kaesnube 

50 . Kuabnok/Oetasi 

51 . Kolne 

52 . Ketmoen 

53 . Kanam 

54 . Kato 

55 . Kuluan 

56 . Kukinu 

57 . Kutiom 

58 . Lalian 

59 . Lakamnasi 

60 . Lita 

61 . Lolomsait 

62 . Muin Nesu 

63 . Monem Mnasi 

64 . Meomanu 

65 . Mannen 

66 . Manlea 

67 . Manehat 

68 . Makuntuan 

69 . Mamulak 



 
 

70 . Malomnasi 

71 . Maloenunu 

72 . Moesbaat 

73 . Maubabe 

74 . Moesbaat 

75 . Mataubana 

76 . Nisnoni 

77 . Nabu 

78 . Nipu 

79 . Nafanu 

80 . Nainahas 

81 . Naiheli 

82 . Naifatin 

83 . Naifaot 

84 . Nailopo 

85 . Naibae 

86 . Nayumolo 

87 . Neonbasu  

88 . Natasi 

89 . Nayumetan 

90 . Nayulopo 

91 . Naekleu 

92 . Naijuma Kono 

93 . Nailake 

94 . Nainoe 

95 . Nainatu 

96 . Naitonis 

97 . Naikune 

100. Nainabu 

101. Naitak 

102. Naibobe 

103. Niha 

104. Naitsea 

105. Naes 

106. Neonlasa 

107. Naijes 

108. Naipaut 

109. Naimau 

110. Naisuat 

111. Nailolom Sait 

112. Naiuruaina 

113. Ndun 

114. Neonbeni 

115. Oetpah 

116. Oemenu 

117. Pailasa 

118. Paebesi 

119. Pasi 

120. Pandi 

121. Pakaenoni 

122. Sikas 

123. Sesnae 

124. Sanbein 

125. Salintah 

126. Saijao 

127. Suni Banuan 

128. Sifa Tuan 

129. Taslulu 

130. Tameab 

131. Tkafun 

132. Ta’haf 

133. Tmaneak 

134. Tusala 

135. Theba 

136. Tautpah 

137. Talue 

138. Ta’nii 

139. Tasekab 

140. Tulasi 



 
 

141. Tnesi 

142. Tsiompah 

143. Taekab 

144. Totnai 

145. Taklasi 

146. Tamelab 

147. Toineo 

148. To Asu 

149. Tsunino 

150. Tabui 

151. Taito Tuan 

152. Takeleb 

153. Tabati 

154. Tamaan 

155. Tode 

156. Usboko 

157. Uskenat 

158. Ustetu 

159. Uskuluan 

160. Usfal 

161. Uskono 

162. Usatnesi 

163. Uspean 

164. Usban 

165. Us Sanak 

166. Us Subun 

167. Us Aluman 

168. Us Naifeo 

169. Us Abatan 

170. Us Fahik 
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3.6.6  Bagan Struktur Inti di dalam Kerajaan Biboki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko 

Klunin boes 

Baat boes 

Moné ha Nai 

ha 

Paisanunu dan Bél Sikone 

To ma Tafa 

(Semua nama-nama suku di Biboki) 
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Selain struktur adat di atas, Adapun beberapa jabatan dan tugas khusus 

yang dianggap penting di dalam Kerajaan Biboki antara lain, 

3.6.7 Kolne 

Menurut Schulte Nordholt,  selain Kesel ada juga Kolne. Kolne bertugas 

untuk memerintah rakyat. Tugas Kolne adalah sebagai pemimpin eksekutif harian. 

Berkaitan dengan ini, ia juga sebagai pemimpin masyarakat. Kolne bertugas 

membuat keputusan setiap hari sebab Atupas dianggap sakral dan tidak 

diperbolehkan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat Biboki setiap 

hari. Kolne mengontrol jalannya roda pemerintahan Kerajaan Biboki dengan 

bantuan para usif dan amaf para yang terbentuk di dalam Klunin boes, Baat boes 

yaitu ‘Sepuluh sandaran andalan dan Sepuluh akar kehidupan’.
38

 Di mata 

masyarakat Biboki, Kolne adalah sosok yang berwibawa dan tegas karena 

memegang tanggung jawab besar terhadap masyarakat Biboki dan Wilayah 

Biboki. Masyarakat Biboki hormat dan segan terhadapnya. Status Kolne yang 

hampir sederajat dengan Koko, menjadikannya sebagai tokoh yang juga menerima 

penghormatan yang sama seperti Koko. Sehingga Kolne juga disebut Usif yang 

berarti, tuan atau raja. Jabatannya sebagai Kolne pun dipandang sebagai suatu 

tugas yang sakral. Segala perintahnya ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan. 

Jabatan Kolne merupakan jabatan pemberian dari penjajah. Jabatan ini 

mulai digunakan oleh masyarakat Biboki pada saat Belanda dan Portugis masuk 

                                                             
38

 Schulte Nordholt. Op. Cit., hal. 125-126 



36 
 

ke Pulau Timor.
39

 Jabatan ini berhubungan dengan politik penjajahan sehingga 

tugas Kolne ialah memantau wilayah kerajaan di bawah kontrol pemerintahan 

penjajah.  

3.6.8 Amaf- Amaf 

Amaf-Amaf merupakan kepala suku-kepala suku. Mereka yang memimpin 

masyarakat di dalam suku di wilayah pemerintahan adat Kerajaan Biboki. Pada 

setiap suku selalu dipilih seorang Amaf sebagai kepala dalam suku.
40

 Amaf dalam 

suku bertanggung jawab penuh atas kehidupan orang-orang di dalam sukunya. Ia 

menangani segala urusan adat yang berhubungan dengan sukunya. Sebagai 

seorang pemimpin, maka Amaf juga dihormati oleh masyarakat. Para Amaf 

menjadi tokoh terhormat dalam setiap upacara adat. Amaf juga merupakan 

representasi  raja dalam suku-suku. 

3.6.9 Uskenat 

Uskenat adalah juru bicara raja. Uskenat bertugas sebagai penyambung 

suara Koko atau Kesel (Raja Biboki), secara khusus dalam upacara-upacara adat. 

Selain sebagai juru bicara Koko atau Kesel, Uskenat juga merupakan panglima 

perang yang melindungi Koko atau Kesel (Raja Biboki). Nama Uskenat sendiri 

artinya Kenat (Senjata). 
41

 

 

 

                                                             
39

 Didimus Subani, dan disetujui oleh lima narasumber lainnya, Wawancara,  Susbeba, 

22 Desember 2017, Tersimpan Dalam Rekaman. 
40

 Yohanes Usboko, BA, dan disetujui oleh lima narasumber lainnya, Wawancara, 

Kefamenanu,15 Januari 2017, Tersimpan Dalam Rekaman. 
41

 Pius Usboko, BA, dan disetujui oleh lima narasumber lainnya, Wawancara, 

Kefamenanu, 27 September 2017, Tersimpan Dalam Rekaman. 



37 
 

3.6.10 Ustetu 

Ustetu adalah nama suku yang bertugas untuk menangani urusan 

persembahan kerajaan kepada Uis Neno dan Uis Pah (‘Tuhan Langit dan Tuhan 

Bumi’) serta leluhur di Tetu Uis Neno (‘Altar Tuhan Langit’). Yang merupakan 

tempat persembahan yang terletak di atas bukit Tapenpah. Tapenpah secara 

harafiah berarti melihat dunia. dari atas bukit ini kita dapat melihat seluruh tanah 

Biboki. Di atas bukit Tapenpah terdapat altar yang terbuat dari batu alam yang 

dijadikan sebagai tempat persembahan. Ustetu mewakili Koko (Raja Biboki) dan 

seluruh Toh ma Tafa yaitu ‘rakyat dan masyarakat Biboki’ untuk 

mempersembahkan korban kepada Uis Neno ma Uis Pah (‘Tuhan Langit dan 

Tuhan Bumi’) serta  roh leluhur di atas bukit ini. Tujuan dari ritual guna meminta 

berkat bagi masyaakat Biboki. Koko (Raja Biboki) dan Toh ma Tafa (rakyat dan 

masyarakat Biboki) selalu memiliki intensi yang sama yaitu supaya mendapatkan 

manikin ma oetenen yang artinya kesehatan dan kemakmuran.
42

 Dengan demkian 

peran Ustetu di sini adalah sebagai seorang imam tradisional dalam hal ini bagi 

masyarakat Biboki. 

3.6.11 Tobe 

Tobe merupakan pengurus wilayah. Tugasnya adalah mengurus wilayah 

dan membagi tanah kepada suku-suku di wilayah Kerajaan Biboki. Tobe-tobe 

tersebut di antaranya, Tobe Oetpah, Aluanpah, Afeanpah, dan Tsiompah. Oetpah 

adalah Tobe yang bertugas mengukur batas wilayah dan membagikan tanah 

kepada suku-suku di Kerajaan Biboki. Tobe Aluanpah adalah sekertaris yang 
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bertugas melihat batas-batas wilayah supaya mengetahui secara persis pematokan 

tanah dan sebagai saksi pematokan tanah.  Tobe Tsiompah adalah Tobe yang 

mendapat delegasi dari Kolne untuk menyerahkan wewenang kekaisaran atau 

mandat dari Kolne kepada Tobe Oetpah dan Aluanpah. Sedangkan Tobe Afeanpah 

memiliki tugas memantau wilayah Kerajaan Biboki agar batas wilayah semakin 

diperluas dan mengupayakan kesuburan tanah. 
43

  

3.6.12 Mafefa  

Mafefa adalah seorang penyair lisan. Tugas ini dianggap sebagai tugas 

yang sulit. Mereka yang menjadi Mafefa biasannya memiliki kemampuan khusus 

dan dipercaya memperoleh kharisma dari Uis Neno.
44

 Masyarakat Biboki percaya 

bahwa Mafefa merupakan orang yang diberkati dan memiliki kekuatan magis 

religius.
45

 Seorang Mafefa bertugas sebagai pemimpin formal dalam segala 

upacara adat. Ia dipercaya untuk menuturkan tuturan-tuturan adat. Mafefa dikenal 

sebagai orang yang mempunyai kharisma karena untuk menuturkan tuturan adat 

yang sarat dengan sastra lisan bukanlah hal yang mudah. Mereka yang menguasai 

dan menghayati sastra lisan dianggap tinggi kedudukannya. Mereka merupakan 

tokoh penting dalam setiap ritus. Mereka yang membawakan doa-doa kepada Uis 

                                                             
43

 Pius Usboko, BA, dan disetujui oleh lima narasumber lainnya, Wawancara, 

Kefamenanu, 27 September 2017, Tersimpan Dalam Rekaman. 
44

 Leo Luan Usboko, dan disetujui oleh enam narasumber lainnya, Wawancara, Desa 

Adat Tamkesi, 17 Sempetember 2017, Tersimpan Dalam Rekaman. 
45

 Herman Usboko, dan disetujui oleh lima narasumber lainnya, Wawancara, Mena, 09 

Januari 2018, Tersimpan Dalam Rekaman. 

 



39 
 

Neno dan Uis Pah serta kepada Arwah leluhur untuk memperoleh tujuan yang 

diminta dalam setiap ritus.
46

 

3.6.13 Le’no atau Suberu  

  Le‟no atau Suberu adalah pesuruh, pembawa berita kerajaan. Ia memiliki 

tugas untuk menyampaikan pesan dari kerajaan kepada seluruh masyarakat 

Biboki. Pesan atau informasi yang disampaikan harus sesuai dengan perintah dari 

kerajaan.
47

  

3.6.14 To Feto Hao  

To feto hao adalah pelayan kerajaan. Mereka bertugas membatu 

melancarkan urusan-urusan di dalam kerajan Sonaf Neno Biboki, (‘tempat tinggal 

raja’). Toh feto hao juga bertugas mengurus makanan dan minuman di istana 

Biboki khususnya  memperhatikan makan dan minum Koko atau Kesel (‘Raja 

Biboki’).
48
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