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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Setting/ Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Pulau Timor adalah salah satu satu pulau yang berada di Negara Indonesia. 

Pulau Timor merupakan suatu pulau yang tergolong dalam kepulauan Sunda Kecil. 

Pulau-Pulau membentuk kepulauan Sunda Kecil atau laasimnya disebut kepulauan 

Nusa Tenggara berjumlah 111 (seratus sebelas) buah pulau. Dari ke-111 Pulau itu, 

Pulau Timor adalah yang terbesar. Secara geografis ia terletak pada zona jalur luar 

yang tak vulkanis. 

Pulau Timor merupakan suatu daratan yang pada umumnya terdiri dari 

padang-paadang sabana dan stepa yang luas dengan disana-sini deretan-deretan 

bukit dan gunung dengan berbagai hutan yang lebat. Dari bukit-bukit dan gunung 

itu mengalir banyak sungai kecil yang memotong padang sabana dan stepa yang 

ada di sana. Karena letaknya dekat dengan Benua Australia, maka Timor amat 

terpengaruh angin keing yang menghembus dengan sengat kencangnya dari benua 

itu, dan menyebabkan suatu musim kemerau yang sangat kering dengan perbedaan 

suhu yang besar antara siang dan malam. Jika pada musim kemerau, pemendangan 

di Pulau Timur tampak kering dan berdebu, dengan disana-sini ternakyang 

kelaparan atau mati karena kehausan dan kepanasan. Sebaliknya pada musim hujan 

angin basah menghembus dari penjuru barat dan mengubah dataran Timor menjadi 

suatu daerah yang banyak hujan dan dengan sungai-sungai deras sehingga meluap 

dan menyebabkan bajir dimana-mana.  

Kepulauan Timor Tengah Utara (TTU) merupaka salah satu kabupaten yang ada 

di pulau Timor yang juga memilki beberapa Kecamatan, salah satunya adalah 
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Kecamatan Neomuti. Wilayah Kecamatan Noemuti merupakan daerah daratan 

yang cukup luas wilayahnya yang mencapai, 155,60 km atau 100.00%. Di 

kecamatan Noemuti ini, ada salah satu desa yang darinya muncul nama Noemuti.  

Desa yang dimaksudkan adalah dasa Noemuti. Desa Noemuti berada di bagian 

barat dari ibu kota kecamatan Noemuti. Untuk tidak menjelaskan lebih jauh, 

penulis ingin membatasi tulisan ini dengan memaparkan keadaan geografis desa 

Noemuti. 

2. Letak Wilayah 

Gambar Peta Desa Noemuti 

 

 Desa Noemuti atau biasa di sebut oleh atoni meto Noemuti dengan sebutan 

kampung Noemuti. Letak wilayahnya dibagian barat dari pusat ibu Kota Kecamatan 

Noemuti. Posisinya sekitar 180 km sebelah timur dari Kota Kupang, atau 18 km 

sebelum Kota Kefamenanu, Kabuten Timor Tengah Utara (TTU). Jarak antara 

puasat ibu kota kecamatan noemuti dengan desa noemuti kurang lebih 2 km.  

Batas wilayah Noemuti  

Sebelah timur  Desa Fatumuti 

Sebelah barat  Desa Banafanu  

Sebelah utara Desa Nian 

Sebelah selatan  Desa Kiuola 
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Noemuti diberi nama sebagai kampung tua (kuan mna) oleh atoni meto noemuti 

pada umumnya, karena di daerah Noemuti ini.  

3. Luas Wilayah 

Menurut data yang diperoleh penulis dari pemerintah desa Noemuti, luas 

wilayah Noemuti secara keseluruhan mencapai 11.00 km atau 7,07% dari luas 

wilayah kecamatan Noemuti. Dari keluasan seluruh wilayah desa yang ada, desa 

Noemuti dibagi menjadi dua lingkungan yaitu; lingkungan Kote dan lingkungan 

Oe’beo. Didalam wilayah desa Noemuti, pihak pemerintah juga melakukan 

pembegian secara administratif yaitu, 2 RW (rukun warga) dan 8 RT (rukun 

tetangga). Pembagian wilayah yang terstruktur ini, atoni meto, noemuti-kote hidup 

secara teratur dalam kebersamaan dan relasi sosial semakin terjalin dengan baik.  

4. Potensi Wilayah 

Desa noemuti merupakan salah satu desa yang cukup potensial dari 11 desa 

lainnya di kecamatan Noemuti. Dikatakan cukup potensial karena memiliki 

berbagai potensi dalam berbagai bentuk usaha dan penghasilan seperti di bagaian 

pertaniaan,peternakan, dan parawaisata.  

Potensi-potensi yang bersifat usaha dan bentuk penghasialan, umumnya 

dicapai berdasarkan musim. Namun tidak disankan juga, bahwa wilayah Noemuti 

dapat mengaktualisasikan potensinya, terlebih kusus potensi untuk mencapai 

penghasilan dalam sektor pertanian. 

Wilayah yang dekat dengan sungai noemuti dapat membawah Noemuti pada 

bentuk penghasilan pertanian yang cukup tinggi seperti: unggul dalam panen padi 

sawah. Selain itu ada pula panenan musiman yaitu: jagung, ubi-ubian dan kacang-

kacangan. Dibagian peternakan, desa Noemuti juga sebagai salah satu desa yang 

unggul dalam pemeliharan beberapa hewan menyusui seperti: sapi, kambing, dan 



4 
 

babi. Disemping hewan-hewa menyusui, ada juga hewan-hewan petelur seperti: 

ayam buras, ayam ras, ayam potong (pedaging). 

5. Penduduk 

a. Jumlah penduduk  

 Berdasarkan profil desa Noemuti 2022, penduduk desa Noemuti  

bejumlah 1616 orang/jiwa mulai dari anak-anak maupun dewasa, dengan 

rincian sebagai berikut :  

No  Data  Jumlah  

1. Laki-laki  796 orang  

2. Perempuan  820 orang 

Jumlah total  1616 orang  

Jumlah Kepala Keluarga  399 orang  

Jumlah Anggota Keluarga  1.217 orang  

   Sumber : Data pokok Desa Noemuti 2022  

 Berdasarkan data diatas penduduk Desa Noemuti ini penduduk yang 

berjenis perempuanlah yang lebih banyak.   

b. Pendidikan penduduk  

No Data Laki-laki Perempuan 

1. Pendidikan SD 248 orang 284 orang 

2. Pendidikan SMP/Sederajat 58 orang  38 orang  

3. Pendidikan SMA/Sederajat 90 orang 66 orang  

4. Pendidikan Diploma 1,2,3 5 orang  17 orang  

5. Pendidikan S1 36 orang 28 orang  
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6. Pendidikan S2 1 orang - 

Jumlah Data  402 orang 433ang  

Sumber : Data Pokok Desa Noemuti 2022 

c. Keagamaan/Kerohanian 

 Di Desa Noemuti memiliki beberapa Agama yang dipercayai oleh 

masyarakat sekitar yakni Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. Data  Laki-laki  Perempuan  

1 Kristen Protestan 44 orang  40 orang  

2 Kristen Katolik 752 orang  780 orang 

Jumlah Data  796 orang  820 orang  

Sumber : Data pokok Desa Noemuti 2022 

 Meskipun memiliki perbedaan antar keyakinan, namun masyarakat 

Noemuti ini memiliki rasa toleransi yang tinggi.  

6. Mata Pencarian Penduduk 

Mata pencarian sebagian besar penduduk timor khususnya di Desa adalah 

bercocok tanam di ladang. Jenis tanaman yang tanam adalah jagung, padi, ubi kayu, 

keladi, labu, sayur-sayura, kacang hijau, keledai bawang, tambakau, dan jeruk. 

Penggarapan sebidang tanah hutan atau bekas hutan dilakukan dengan cara menebang 

pohon-pohon dan semak-semak dan membakarnya, kemudian dicangkul dan 

membajak. 

Pada umumnya, para petani berhak untuk menetukan tempat-tempat dimana ia 

akan membuka hutan. Sebidang tanah lading bisa ditanami secara terus-menerus 

antara dua tahun sampai dengan lima tahun. Cara penggaraban tanah dilakukan oleh 

satu keluarga, atau kadang-kadang dibantu oleh beberapa keluarga lain yang masih 
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mempunyai kekerabatan dekat. Selain bertani masyarakat juga yang bekerja sebagai 

guru, dan wiraswasta.  

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Pengertian Belis 

“Belis”  merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain 

dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan 

terhadap perempuan, namun disatu sisi juga sabagai pengikat tali kekeluargaan 

dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. 

Belis juga sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke 

suku suami. 

Belis adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria 

untuk memberikan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya adapat 

dilakukan secara tunai dan secara utang. Belis merupakan lembaga tanggung 

jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang kemudian menjadi istrinya. 

Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia (KBBI) belis adalah harta yang 

diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat melamar. Belis  

menurut Hans Daeng, dalam pesta persaingan dalam konsep ialah seluruh 

prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan jenis sudah ditemukan 

dari pihak pemberi gadis secara timbal balik. 

Menurut pendapat umum belis mempunyai arti dalam kekeluargaan adalah 

sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakan pindah tempat dan juga 

sebagi hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. 

Belis juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbal 

jasa atau jerih payah orang tua, sebagai tanda pengganti nama si gadis artinya 

meurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki. 
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Hakikat belis berupa material (benda), tetapi dibalik belis juga mempunyai 

hakikat material yang menyaratkan fungsi dan simbol. Simbol mas kawin berupa 

hewan ternak dan tanah pertanian dapat digantika dengan benda lain, yakni uang, 

yang difungsikan difungsikan sama dengan mas kawin, tetapi secara immaterial 

atau arti simbol akan mengalami pemaknaan serta cara baru yang dilakukan oleh 

masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. 

Belis atau Mahar dalam bahasa Noemuti merupakan sejumlah mas kawin 

berupa hewan serta sejumlah uang atau perhiasan. Atas pemberian mas kawin 

(belis) dari pihak keluarga pria maka keluarga dari pihak wanita akan memberikan 

sejumlah barang atau benda sebagai balasan pemberian belis dari keluarga pria, 

disini terciptanya sebuah hubungan timbal balik yang terus berkesinambung 

antara kedua bela pihak keluarga sesuai dengan prinsip. 

Tradisi belis menjalankan fungsinya yakni senantiasa menggalakkan semangat 

gotong royong dan solodaritas diantara masyarakat Noemuti. Namun tradisi ini 

juga menjadi bukti penempatan perempuan sebagai sumber yang terkukung 

budaya, khususnya budaya patriarki. Dengan ditetapkan kisaran harga belis 

perempuan berdasarkan tingkat pendidikannya, menunjukan bahwa perempuan 

Noemuti berada pada posisi tawar yang lemah dalam praktik adat khususnya belis. 

2. Sejarah Munculnya Tradisi Belis di Desa Noemuti 

Sejarah Tradisi Belis dalam sistem perkawinan Adat Neomuti. Kata tradisi 

berasal dari bahasa Latin. Traditio, yang artinya pererahan atau tradisi (handing 

down). Tradisi diartikan sebagai  adat istiadat, nilai, ritus, perilaku yang diwariskan 

dari generasi ke generasi lainnya. Tradisi memiliki unsur sosio-kultural yang 

dilestarikan dalam masyarakat tertentu ( Deki,2011:94). 
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Belis merupakan bentuk mas kawin yang diberikan pihak  laki-laki kepada 

pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan. Sejah belis telah berlangsung 

sejak zaman  kerajaan Todo sampai dengan kedatangan kerajaan Goa di daerah 

Manggarai. Belis juga merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. 

Selain di pandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan bentuk 

penghargaan terhadap perempuan. 

Melalui hasil wawancara kepada orang tua dan tua adat di Noemuti, diketahui 

bahwa sejarah “belis” dalam tradisi perkawinan merupakan suat kebudayaan atau 

tradisi yang dianut oleh para leluhur atau nenek moyang masyarakat Noemuti 

yang telah mengadopsi kebiasaan dari para Raja. 

Menurut cerita bahwa konon, leluhur masyarakat Noemuti melihat tradisi 

perkawinan dari para Raja yang mendapat bingkisan atau seserahan dari calon 

mempelai laki-laki berupa emas, uang perak, tanah,sapi, dan kerbau, masyarakat 

mengadopsinya dalam adat perkawinan mereka. 

Leluhur masyarakat melihat perkawinan sebagai suatu yang sakral dan sangat 

dijaga. Leluhur masyarakat Noemuti melihat bahwa “belis” merupakan suatu 

bentuk penghargaan kepada seorang wanitadan juga sebagi bentuk  terima kasih 

kepada orang tua wanita oleh sebab itu “belis” dipakai dan dijadikan budaya 

masyarakat Noemuti hingga kini. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008) “belis”  adalah harta 

yang diberikan oleh pihak laki-laki, kepada mempelai perempuan saat elamar.  

Menurut pendapat  umum, belis mempunyai arti dalam kekeluargaan adalah 

sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga 

sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberikan nilai pada 

wanita. Setelah memahami definisi yang diungkapkan maka dapat ditarik sebuah 
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kesimpulan bahwa belis sangat penting dalam perkawinan karena itu merupakan 

sebuah tradisi yang secara garis besar tidak bisa dihilangkan dari kebudayaan adat 

Noemuti. 

3. Proses Pelaksanaan Tradisi Belis di Masyarakat di Desa Noemuti 

a. Tempat Upacara Suku Timor 

Dalam menentuakn lokasi perkawinan biasanya masyarakat desa tidak 

hanya melakukan upacara perkawinan saja, akan tetapi upacara perkawinan 

bisa dilakukan di kota maupun tempat lain yang telah disepakati besama. 

Penentuann lokasi pada dasarnya dilaksanakan dirumah mempelai wanita atau 

tempat dimana mereka bermukim baik dikampung maupun dikota.  

Masyarakat Timor dalam budaya pemukimannya dalam mengenal atau 

memiliki 3 (tiga) jenis rumah yaitu: 

a). Rumah adat (Ume) yang berfungsi sebagi pusat dan awal l 

kehidupan, sehingga disinilah semua kegiatan ritual 

kepercayaan berlangsung. 

b). Rumah dusun sebagi tempat tinggal sehari-hari. 

c). Rumah kebuan berfungsi sebagai tempat tinggal saat berkebun 

atau bercocok tanam. 

Kampung tidak terlalu padat dengan pemukiman penduduk dibandingkan 

dengan ruamah-rumah perkotaan. Kampung akan ramai jika terdapat acara 

adat. 

b. Proses pelaksanaan upacara perkawinan 

Masyarakat suku timor sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, 

terlebih dahulu melaluinya dengan tahap perkenalan, yang merupaakan tahap 

awal sebelum meminang. 
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c. Tahap Pembicaraan 

Yaitu tahap pembicara antara pihak yang akan mempunyai hajat menantu 

dengan pihak calon besan, melalui pembicara pertama sampai tingkat 

melamar dan menetukan hari penentuan. 

a. Utusan 

Utusan ini merupakan orang yang ditunjuk sebagai juru bicara, 

biasanya seorang pria yang mengetahui data tempat dan pandai 

berbicara secara pantun (Natoni) dalam bahasa daerah pergi kerumah 

wanita untuk mengetahui gadis yang dinikahi sudah cukup umur atau 

tidak, jika keduanya merasa cocok dan ada rasa saling suka, maka 

peminangan akan segera dilakukan. 

d. Tahap Kesaksian 

Tahap ini merupakan peneguhan pembicaraan yaang akan disaksikan 

oleh beberapa pihak, yakni, warga, kerabat, ketua rukun tetangga (RT), 

atau para saudara dilingkungan tempat tinggal, melalui acara-acara sebagai 

berikut: 

a). Sula mnasi atu mnasia 

Sula mnasi atu mnasi atau meminag adalah melanjutkan pembicara 

yang telah dibicarakan sebelumnya. Orang tua dari pihak laki-laki 

secara terbuka mengataan bahwa mereka barniat menikahkan anak 

laki-lakinya dengan anak perempuan atau mengangkat sigadis 

sebagai menantu. Pada saat peminangan pihak keluarga laki-laki 

harus memperhatikan berbagai bahan bawaan untuk 

melangsungkan peminangan, bahan bawaan dari pihak laki-laki itu 
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berupa tempat sirih yang masing-masing mengisi segala macam 

perlengkapan si gadis. Adapun Ok Totes (tempat sirih) terdiri dari: 

1. Tempat sirih yaang berisi uang belis  

2. Sebuah tempat sirih yang disebut Ok Totes , yang berisi uang 

perak atau uang kertas. 

3. Busana sepasang pengantin 

4. Saputangan wanita yang telah diberi minyak wangi 

5. Perhisan pengantin daan alat kosmetik 

Waktu tiba dikeluarga wanita melalui pembicara peminangan. 

Dua keluarga salin menukar tempat sirih pinang dan makan 

bersama-sama.  

 

b. Pua mnasi, manu mnasi ( pinang tua, sirih tua) 

Tahap ini biasanya dilangsungkan setelah melangsungkan 

proses peminangan dan saling ikat mengikat, maka acara 

selanjutnya yaitu kedua pihak baik itu pihak perempuan maupun 

pihak laki-laki saling memberikan penghargaan kepada kedua 

orang tua. 

Pua mnasi, manu mnasi yaitu pihak laki-laki dan pihak 

perempuan saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan 

keluarga berupa uang perak, uang kertas, selimut, sarung, kebaya 

dan sabun cuci. Jumlah barang yang diminta pihak wanita tidak 

ditergetkan tetapi berdasrkan apa yang telah dipersiapkan keluarga 

laki-laki, hanya saja ketika pemberian ini dibalas oleh keluarga 
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pihak perempuan dengan jumlah yang mendekati apa yang diberikn 

oleh pihak laki-laki dengan jumlah barang yang sama. 

Dalam tahap ini, keluarga dari pihak laki-laki melangsungkan 

pemberian atau upacara terima kasih kepada pihak keluarga 

perempuan meliputi beberapa yaitu: 

c. Oe Maputu ai Malala (Air panas,Api Panas) 

Oe maputu ai malala diberikan kepada ibu dari calon pengantin 

wanita sebagai tanda terima kasih telah merasakan sakit melahirkan 

dan merawat yang dijalani seperti memanggang badan di api panas dan 

mandi air panas. 

d. Tuku Mnuke ( Akukus Mnuke=  saudara laki dari calon penganti 

wanita) 

Tuku Mnuke diberikan kepada saudara laki-laki dari calon 

wanita yang akan menikah karena telah menjaga saudara 

pperempuannya sampai saatnya dia akan menikah. 

e. Atoin Amaf (saudara laki-laki dari ibu) 

Atoin Amaf diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu calon 

pengantin wanita karena telh menjaga ibu dari calon pengantin dengan 

baik sampai menikah dan melahirkan calon pengantin wanita. 

e. Antaraan  

Antaraan ini biasanya dilakukan setelah acara peminangan. Yang dimaksud 

dengan acara Antaraan adalah keluarga pengantin laki-laki berkunjung ke rumah 

perempuan dengan membawah hadiah. Orang tua pihak laki-laki memberi 

barang berupa, cincin emas, seperangakat busana wanita, perhiasan ,tempat sirih, 

uang untuk melaksanakan upacara perkawinan dan belis. 
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4. Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Belis 

Seperti halnya “belis” mempunyai nilai yang terkandung didalamnya yaitu; 

1. Nilai Historis  

“ Belis” bukan hanya dipandang sebagai suatu bawahan atau seserahan 

yang sifatnya memberatkan pihak laki-laki dalam tradisi perkawinan 

masyaraakat Noemuti namun “belis” diyakini oleh masyakat sebagai suatu 

tradisi yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Dikatakan memiliki nilai 

histori karena “belis” sudah ada dan melekat dalam diri masyarakat. “Belis” 

lahir dan tumbuh dari jiwa masyarakat Noemuti melalui para leluhur. 

Dengan adanya “belis” maka derajat seorang wanita diangkat dan 

dihargai. Bukan hanya kepada wanita saja, namun kepada orang tua wanita 

melalui “belis” air susu ibu. Masyarakat Noemuti percaya bahwa “belis” dan 

perkawinan adat dalam masyarakat Noemuti adalah suatu yang tidak bida 

dipisahkan. 

2. Nilai Budaya 

Perkawinan adalah hal yang sakral. Perkawinan adat merupakan suatu 

perkawinan yang dilangsungkan secara adat juga dalam kehidupan masyarakat 

Neomuti, perkawinan ada dilaksanakan dengan permohonan izin dari para 

leluhur. Tradisi perkawinan masyarakat Noemuti tidak lepas dari ”belis”. 

“Belis” dalam masyarakat Noemuti dipandang sebagi sesuatu nilai budaya 

karena ikut melestarikan budaya yang telaah ditinggalkan oleh leluhur. 

Masyarakat Noemuti menaruh “belis” dalam suatu tingkatan pentingg 

sebab dengan “belis” mereka telah menjalankan upacara yang ditinggalkan 

oleh leluhur terus-menerus. Sehingga jika berbicara soal perkawinan maka 

berbicara juga tentang “belis” yang merupakan suatu nilai budaya yang erat 
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hubungannya dengan masyarakat Noemuti. Sesuai uraian tentang nilai yang 

terkandung dalam “belis” pada tradisi perkawinan masyarakat Noemuti, 

“belis” mempunyai nilai khusus yang bukan hanya dinilai sebagai suatu tradisi 

yang tanpa nilai dan hanya menjadi beban bagi kaum laki-laki yang ingin 

menikah. 

“Belis” mempunyai kapasitas sendiri yang dianggap bukan hanya soal 

barang bawaan ataupunsuatu desakan namun lebih dari pada itu, “belis” 

mempuyai nilai budaya yangg melestarikan suatu upacara yang sejak dahulu 

telah dilakukan untuk terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. 

5. Fungsi Belis 

Tujuan dari fungsi belis adalah simbol penghargaan dan pengakuan kepada 

harkat dan martabat seorang perempuan sehingga mempunyai peran penting 

sabagi cerminan penghargaan terhadap seorang perempuan, untuk melindungi 

harga diri kaum perempuan, dan sebagai pencega terjadinya suatu pelanggaran 

terhadap norma kesosilaan (Haroloyz 2009:123). 

 “Belis” mempuyai beberapa fungsi  untuk pihak laki-laki dan perempuan 

antara lain: 

1. Sabagai alat mempererat hubungan keluarga 

2. Alat penentu sahnya perkawinan 

3. Sebagai tanta bahwa sigadis telah keluar dari keluarga asalnya 

4. Alat menaikan nama keluarga laki-laki 

6. Perubahan Tradisi Belis 

1. Budaya Belis Pada Masa Lalu 

 Belis merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan keluarga laki-laki 

kepada keluarga perempuan yang biasanya berdasarkan kesepakatan saat ikat. 
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Yang dimaksud dengan mas kawin disini adalah uag dan hewan. Dalam 

bahasa adat Noemuti, uang biasa disebut dengan menggunakan istilah kiasa 

seperti puah manus (daun sirih pinang), dalam saku dalam rumah. Sedangkan 

untuk hewan disebut dengan menggunakan kiasan luar seperti di luar rumah. 

Semua  pembicaraan dengan jumlah belis yang harus diberikan oleh pihak 

laki-laki terhadap pihak perempuan saat mengikat perempuan. 

 Terjadi proses tawar menawar antara juru bicara dari pihak keluarga 

wanita dengan pihak keluarga laki-laki tentang jumlah belis pada saat 

mengikat tersebut. Keluarga mempelai perempuan memberikan patokan belis 

yang harus ditanggagi oleh keluarga laki-laki berupa tawar menawar sebelum 

adanya keputusan final. kalau belum ditemukan kesepakatan, maka acara 

tersebut ditunda lagi. Semua hal yang mengangkut mas kawin yang telah 

dibicarakan dan diputuskan bersama akan diserahkan oleh pihak laki-laki 

kepada keluarga perempuan. 

 Hal  ini menjadi inti atau puncak sebagai bukti tanggu jawab keluarga 

laki-laki dalam melunasi belis kepada keluarga perempuan dan menjadi tolak 

ukur sampai sejauh mana kesiapan, kemampuan keluarga mempelai laki-laki 

dalam urusan perkawinan tersebut. 

 Pembayaran belis dalam pernikahan adat di Noemuti memiliki beberapa 

alasan, yaitu: 

a) Belis bukan hanya suatu penetapan melainkan juga pengukuhan 

kehidupan suami istri. 

b) Relasi perkawinan yang di bentuk bukan hanya suatu yang bersifat 

temporan saja (untuk sementara waktu) tetapi juga terdampak pada 



16 
 

suatu hubungan kekerabatan yang berkelanjutan sampai pada generasi-

generasi selanjutnya. 

 Perkawinan adat Noemuti memiliki nilai-nilai filosofis sebagai berikut, 

perkawinan mengungkapkan kebutuhan dasar manusia untuk berada bersama 

dengan yang lain dalam suatu hubungan ranah yang sejaterah, subur dan 

berkembang. Kedua, perkawinan bertujuan agar manusia dapat melannjukan 

subsistensi dirinya lewat keturunan. Ketiga,perkawinan membuka sosialitas 

manusia agar terhubung dengan orang lain dan kelompok lain sehingga terjalin 

suatu kekeluargaan dan persaudaraan. 

 Dengan  demikinan, tradisi belis (mahar) pada masa lalu di Noemuti tidak 

menimbulkan kegelisahan yang mendalam dari sebagian masyarakat. Belis 

dianggap sebagi nilai yang berharga dalam sistem perkawinan adat Noemuti, 

dimaknai dengan tali pengikat persaudaraan dan kekeluargaan dari pihak 

keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. 

2. Budaya Belis Pada Masa Kini 

 Pada  masa kini, nilai yang terkandung pada belis mengalami pegeseran 

dari makna aslinya. Hal  ini tentunya menimbulkan kecemasan, dan keresahan 

masyarakat yang terus dilandasi kemiskinan. Diskusi-diskusi yang produktif 

pun makin hangat dan semuanya itu terjadi merupakan usaha manusia untuk 

mengambil keaslian makna dari belis tersebut. Meskipun  sudah ditentukan 

oleh ada namunsering terjadi perubahan belis tersebut. Perubahan itu berupa 

kenaikan jumlah uang yang nominalnya sangat besardan baraang yang akan 

diserahkan. Tak jarang antara pembicara antara kedua keluarga menjadi 

gelangan adu pendapat dan menjaga harga diri agar tidak terinjak-injak. 
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 Berdasarkan  kenyataan tersebut, sebagian masyarakat Noemuti sudah 

meninggalkan budaya belis karena belis terlihat seperti menbeli seorang gadis, 

dan setelah itu gadis yang dibeli bebas diapakan saja atau dijadikan budak. 

Dalam  hal ini yang diutamaka adalah nominal belisnya baik berupa uang 

maupun dengan mengesampingkan harkat dan mertabat kaun wanita. Dalam  

perkembangan zaman, besar belis kemudian tergantung pada tinggkat 

pendidikan yang dicapai oleh si anak (anak wanita). Makin  tinggi yang 

dicapai maka semakin besar nominal belisnya, sebaliknya semakin rendah 

pendidikan yang dicapai maka semakin renda nilai nominal belisnya. Kasus 

ini sudah sangat jelas melecehkan martabat leluhur manusia yang diciptakan 

sama sejajar tanpa dibedakan oleh status apapun. 

 Dengan perbedaan penentuan besarnya belis antara orang yang 

berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah,secara implisit telah 

membedakan martabar manusia satu dengan yang lain. 

 Pemeran generasi muda sebagi pewaris budaya leluhur sangat dibutuhkan 

dalam hal ini. Terutama mempertahankan harga belis dan mengembalikan 

keaslian makna dari belis sehingga menganggapnya suatu yang menakutkan 

dan menjadi penghalan baginya untuk berumah tangga. 

 Dengan kesadaran dari generasi muda dalam mempelajari budaya belis 

terutama makna yang terkandug didalamnya, budaya tersebut akan tetap 

bertahan. Yang lebih dikedepankan adalah nilai yang terkandung dalam  

budaya belis itu sendiri sehinggadengan terciptanya keakraban dan rasa 

kekeluargaan, maka nominal belis juga akan diminimalisir dengan tidak 

mengeluarkan biaya yang cukup besar 
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C.  Pembahasan Dan Interpretsi  

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Belis Pada Masyarakat Noemuti  

a. Tempat Upacara Adat ( Suku Timor) 

Dalam menentukan lokasi perkawinan biasanya masyarakat 

desa tidak hanya melakukan upacara perkawinan saja, akan tetapi 

upacara perkawinan  dilakukan di kota  maupun ditempat yang telah 

disepakati bersama,penentuan lokasi pernikahan biasanya dilakukan di 

rumah mempelai wanita. Masyarakat Timor dalam dalam budaya 

mengenal 3 (tiga) jenis rumah yaitu: 

a) Rumah adat (Ume) yang berfungsi sebagai tempat untuk 

melakukan semua kegiatan rituan kepercayaan berlangsung.   

b) Rumah dusun sebagai tempat tinggal sehari-hari. 

c) Rumah kebun sebagai tempat tinggal saat berkebuan atau 

bercocok tanam. 

b. Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan  

pada proses perkawinan masyarakat suku timor biasanya sebelum 

melaksanakan proses perkawinan masyarakat terlebih daluhu harus 

melakukan beberapa proses terlebih dahulu yakni, tahapan pembicara, 

tahapan kesaksian dan hantaran. Tahapan ini dilakukan sebelum 

melangsungkan pernikahan. 

a) Tahapan pembicaraan  

Tahapan pembicara ini  dilakukan antara ke dua anggota keluarga 

dari mempelai pria dan wanita untuk saling mengenal dan untuk 

menentukan tanggal untuk melamar.   

b) Tahapan Kesaksian  
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Tahapan ini merupakan peneguhan pembicara yang akan 

disaksikan oleh beberapa pihak yakni, warga, kerabat, ketua rukun 

tetangga (RT), dan para saudara dilingkungan tempat tinggal, 

melalui acara-acara sebagai berikut:  

 

- Sula mnasi atu mnasia 

Sula mnasi atu mnasi atau meminang adalah untuk melanjutkan 

tahap pembicara yang sudah dilakukan sebelumnya. Dimana 

keluarga laki-laki secara terbuka mengatakan bahwa 

kedatangan mereka kesini berniat untuk menikahkan anak laki-

lakinya dengan anak perempuan atau mengangkat gadis sebagai 

menantu.  

- Pua mnasi, manu mnasi (pinang tua, sirih tua) 

Tahapan ini biasanya dilangsungkan setalah 

melangsungkan proses meminang dan saling mengikat, maka 

acara selanjutnya yaitu kedua pihak saling memberikan 

penghargaan terhadap kedua orang tau. Dalam tahapan ini juga 

dari pihak laki-laki mengucapkan terima kasih kepada pihak 

perempuan. 

c) Antaran  

Antara ini biasanaya dilakukan setalah acara peminangan .  

yang dimaksud dengan Antaran adalah keluarga laki-laki 

berkunjung ke rumah mempelai wanita untuk memberikan hadiah 

atau seserahan yang telah disepakati berupa, hewan, perhiasan dan 

uang untuk melaksanakan perkawinaan atau disebut sebagai belis. 
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2. Makna Tradisi Belis Dalam Masyarakat di Desa Neomuti  

Budaya belis adalah salah satu bagian dari adat Noemuti pada 

umumnya. Yakni suatu tradisi yang sudah diwariskan secara turun 

temurun oleh nenek moyang sejak dulu kala. 

 “Makna dari tradisi belis yang ada di Noemuti adalah suatu bentuk 

pengorbanan yang penuh dengan keiklasan dari seorang laki-laki 

kepada perempuan yang kelak ia lamar untuk menjadikan istri dan ibu 

dari anak-anaknya sebagai buah cinta kedua pasangan suami istri 

tersebut. Maka dari itu seorang laki-laki yang hendak memilih gadis 

yang dicintainya harus harus memenuhi persyarakat dari wanita yang 

dicintainya maupun keluarga dan kerabatnya seperti halnya Belis” 

(Hadiman 2014:71). 

 

Pada prinsipnya laki-laki masyarakat Noemuti meyakini bahwa 

perkawinan ideal berarti perkawinan yang memiliki tujuan, syarat, dan 

sifat tertentu. Perkawinan masyarakat Noemuti masih menganut 

perkawinan monogami. Syarat perkawinan masyarakat yaitu dengan 

membayar belis (mahar). Belis ini pada dasarnya untuk meningkatkan 

hubungan kekerabatan antara keluarga besar dari kedua belah pihak. 

Sehingga pada dasarnya suami atau laki-laki memiliki ideslis perkawinan 

seperti ini karena budaya perkawinan mereka mengandung nilai demikian. 

Laki-laki masyarakat Noemuti sebagai kelompok berbudaya tidak 

luput dari proses interaksi dengan lingkungannya yang disebut pengalaman 

hidup manusia. Selain itu juga masyarakat Noemuti yang sudah memiliki 

idealisme atas perkawinan, berinteraksi secara intens dengan tradisi 

perkawinannya. Mereka terlibat langsung dalam fenomene-fenomena 

perkawinan. Sehingga mereka merasakan beberapa hal sebagai refleksi. 

Refleksi-refleksi ini membentu suatu ide beru tentang perkawinan. 
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Perkawinan dimaknai sebagai beban, tantangan, penderitaan, perjuangan, 

kesulitan dan kesengsaraan. 

Pemaknaan  belis atau mahar pada masyarakat Noemuti seperti ini 

berangkat dari interaki antara gambaran serta harapan mereka tentang 

perkawinan yang tidak sesuai dengan realitasnya. Relasi yang tidak 

singkron antara tujuan, sifat, syarat, dan yang dirasakan masyarakat 

Noemuti mendorong pemaknaan yang berkonotasi negative pada laki-laki 

di Noemuti pada saat ini.  

Belis (mahar) dalam adat istiadat dalam orang Noemuti mempunyi dua 

makna yaitu: 

1. Sarana pengukuhan kehidupan suami istri. Melalui Belis (Mahar) 

secara resmi kehidupan suami istri dikukuhkan. Dalam banyak 

pernyataan, permintaan Belis yang dimaksudkan untuk menghindari 

perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang 

telah direstui. 

2. Sebagi bentuk tanda bahwa para laki dan keluarganya 

berkemampuan dan bertanggung jawab menghidupkan istri dan 

anak. Belis sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman 

kepada pihak wanita dan keluarganya. 

3. Upaya Pelestarian Tradisi Belis di Desa Noemuti  

Pada masa kini, nilai yang terkandung pada budaya belis mengalami 

pergeseran dari makna aslinya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan, 

dan keresahan masyarakat Noemuti yang dilanda kemiskinan. Diskusi-

diskusi produktif pun hangat terjadi dan semuannya itu merupakan usaha 

manusia untuk mengembalikian keaslian makna dari nilai belis tersebut. 
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Perubahan itu berupa kenaikan jumlah uang yang nominalnya sangat besar 

dan barang yang akan diserahkan. Tak jarang pembisacara antara ke dua 

keluarga menjadi gelanggan adu pendapat dan menjaga harga diri agar 

tidak terinjak-injak. Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagian masyarakat 

sudah meninggalkan budaya belis karena melihat belis seperti membeli 

seorang gadis, dan setelah itu gadis yang dibeli bebas diapakan atau 

dijadikan budak. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah nominal belisnya 

baik berupa uang maupun hewan dengan mengesampingkan harka dan 

martabat kaum wanita. Dalam perkembangan zaman, besanya belis 

kemudian bergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh wanita. 

Makin tinggi pendidikan yang dicapai maka maka semakin besar 

nominalnya (belis), seakinrendah pendidikannya maka sekain rendah pula 

nilai belisnya. Khasus ini sudah sangat jelas melecehkan martabat leluhur 

manusia yang diciptakan sama dan sejajar tanpa dibedakan oleh status 

apapun. 

Dengan perbedaan penentuan nominal belis antara orang yang 

berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah, secara implisit telah 

membedakan martabat manusia satu dengan yang lain. 

Peran generasi muda sebagai pewaris budaya leluhur yang sangat 

dibutuhkan dalam hal ini. Terutaman mempertahankan budaya belis dan 

mengembalikan keaslian makna dari belis itu sendiri. Pada kenyataannya, 

banyak generasi muda yang belum mengetahui makna dari belis sehingga 

menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan dan menjadi 

penghalang baginya untuk dapat berumah tangga. 
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Menurut pendapat dari beberapa generasi muda cara mengembalikan 

keaslian makna dari budaya belis itu sendiri adalah mengajarkan nilai-nilai 

yang terkandungpada budaya belis dengan memasukannya pada kurikulum 

sekolah mulaitingkat SD-SMA,  melakukan penyluhan melalui perantara 

ketua adat sehingga masyarakat sadar akan keadaan mereka sendiri dan 

lebih menghargai kaum wanita sebagai manusia bukan benda yang bisa 

diperjual belikan melalui proses tawar menawar yang alot. 

Dengan kesadaran dari generasi muda dalam mempelajari budaya belis 

terutama makna yang terkandung didalamnya, budaya tersebut akan tetap 

bertahan. Yang lebih dikedepankan adalah nilai yang terkandung pada 

budaya belis itu sendiri sehingga dengan terciptanya kaakraban dan rasa 

kekeluargaan, maka nominal belis bisa diminimalisir dengan tidak 

mengeluarkan biaya yang cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


