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DALAM RITUAL SIUM AMNEMAT PADA MASYARAKAT DESA SAHAN, 

KECAMATAN NUNKOLO, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN   

ABSTRAK 

Oleh Maria Hilde Gardis Tualaka 

Bonet adalah seni tradisional masyarakat Timor (TTS, dan TTU) yang melibatkan 

unsur tari, nyanyian dan sastra yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwarisakan 

secara turun temurun. Bonet selalu diikutsertakan dalam ritual-ritual adat masyarakat 

Timor seperti, pengresmian rumah adat, pesta pernikahan, penyambutan tamu, dan 

ritual-ritual lainnya. Masyarakat Desa Sahan kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor 

Tengah selatan pada sejak dahulu hingga sekarang, selalu melaksanakan ritual Sium 

amnemat (penerimaan tamu) melibatkan Bonet. Permasalahan dalam penelitian ini 

yakni bagaimana fungsi dan makna dari syair lagu Bonet pada ritual Sium amnemat 

pada masyarakat desa Sahan, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan 

arti syair lagu  Bonet pada ritual Sium amnemat pada masyarakat desa Sahan. Penelitian 

ini bersifat kualitatif, Metode penelitian menggunakan etnografi, Teknik pengumpulan 

data berupa studi pustaka dan studi lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi.. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: syair dalam seni Bonet dilaksanakan pada 

upacara adat Sium Amnemat (Penerimaan Tamu) bertujuan untuk menerima dengan 

baik bagi para tamu yang datang di desa sahan. Syair lagu dibawah oleh para ketua adat 

dan peserta yang sudah di tentukan oleh ketua adat yang melantunkan syair-syair sudah 

disediakan.. Penyaji seni Bonet terdiri dari kelompok Solmese dan Tafani.  Kelompok 

Solmese adalah kelompok yang memberikan pantun atau teka-teki, sedangkan 

kelompokTafani adalah kelompok yang memberikan jawaban, yang membalas pantun 

dari kelompok Solmese. Dalang (amnait nel) akan menyanyikan syair sebagai  

pembuka yaitu Solmese. kemudian dijawab semua peserta pada bagian Tafani (refren), 

secara berselang seling hingga selesai penyajian seni Bonet. Syair lagu Bonet ini 

mengandung fungsi dan makna: 1) fungsi primer: sebagai sarana komunikasi terhadap 

leluhur bagi yang sudah meninggal, sebagai sarana hiburan bagi masyarakat desa 

sahan, sebagai sarana berekspresi, sebagai sarana ungkapan terima kasih. 2)fungsi 

sekunder: sebagai pengikat solidaritas kelompok masyarakat, sebagai pembangit rasa 

solidaritas. Makna: makna dalam kaitan dengan etika sopan santun, makna dalam 

kaitan dengan maksud kehadiran tamu di desa sahan, makna kebaikan.  

Kata kunci: Ritual sium amnemat syair lagu, fungsi dan makna
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