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PENGANTAR 

 
Puji Tuhan buku “Perkawinan dalam 

Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan dan 
Praktiknya” ini diterbitkan. Pekerjaan ini hanya bisa 

dirampungkan dengan restu dan rahmat Ilahi. Maka 
kepada Dialah juga seluruh karya dan hidup kami 
persembahkan. 

Adalah sebuah kebahagiaan karena buku ini 
diterbitkan tak lama setelah Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 64673/MPK.A/KP.05.01/2021 Tentang 

Kenaikan Jabatan Akademik Dosen menetapkan 
penulis pertama (Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, 
M.A) berhak mendapatkan kenaikan Jabatan 

Akademik Guru Besar (Profesor). Jalan menuju 
capaian ini tentu saja terjadi karena adanya 

penelitian dan tulisan karya ilmiah yang telah 
dihasilkan. Buku ini merupakan salah satu dari 

banyak karya penulis. 
Karya ini menghadirkan kajian sosial budaya 

dan agama mengenai perkawinan yang dipraktikkan 

dalam budaya dan masyarakat Manggarai, di Flores 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi perkawinan 

orang Manggarai unik. Ada banyak tahapan, jenis, 
dan ritual-ritual yang dilalui sebelum, saat dan 

sesudah upacara perkawinan. Hakikat, substansi, 
syarat dan substansi perkawinan juga kompleks. Bagi 
orang Manggarai, perkawinan bukan sekadar sebagai 

sebuah tahapan hidup dari seorang pribadi yang 
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memasuki masa dewasa saja. Perkawinan bukan pula 

urusan privat. Sebaliknya perkawinan bersifat 
sekaligus kultural, sosial, religius, ekonomis dan 

bahkan politis. Perkawinan adalah peristiwa budaya. 
Olehnya perkawinan menjadi urusan keluarga besar 
dan komunitas yang lebih luas. Perkawinan juga 

mempunyai nilai religius dan keagamaan yang dalam. 
Perkawinan bersifat sakral.  

Keunikan dan kedalaman makna budaya 
perkawinan orang Manggarai inilah yang hendak 

dihadirkan dalam buku ini. Pengetahuan lokal 
mengenai budaya sudah seharusnya diteliti, ditulis 
dan dipublikasikan. Demikianlah buku ini dihadirkan 

kepada kita semua sebagai suatu kontribusi 
memperkaya khasanah publikasi mengenai budaya 

daerah Manggarai.  
Buku ini dihasilkan dari sebuah proses panjang 

dan hasil dari kebaikan banyak pihak. Kami 
berterima kasih kepada para informan, tokoh adat, 
tokoh masyarakat, keluarga, rekan akademisi dan 

pihak-pihak yang tak dapat kami jelaskan satu 
persatu. Sumber-sumber ilmu ada di tengah 

masyarakat. Kami hanya mendata, menulis dan 
memberikan intepretasi lanjut. Demikian pula agar 

wujud buku yang telah terpublikasi seperti yang ada 
di tangan pembaca ini tersedia, banyak pribadi telah 
terlibat mengulurkan bantuan dan keahlian mereka. 

Apresiasi setinggi-tingginya bagi semua pihak. 
Akhirnya, buku yang baik adalah buku yang 

dibaca dan dimanfaatkan. Kami sebagai penulis 
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sangat mengharapkan buku ini dibaca oleh semua 

orang Manggarai agar budaya Manggarai yang indah 
dan bernilai itu dikenal, dihargai dan dijunjung 

tinggi. Kami juga berharap buku ini menjadi referensi 
dalam belajar budaya Manggarai baik bagi para guru, 
murid, siswa, mahasiswa, akademisi, pemerintah, 

pemerhati budaya, keluarga-keluarga, orang muda, 
orang tua dan lain-lain. 

Kami menyadari bahwa buku ini bukan sebuah 
karya yang sempurna. Kami menulis dalam 

keterbatasan waktu, kapasitas dan resources lainnya. 
Maka sangatlah mungkin ditemukan cacat cela. Kami 
sangat berterima kasih jika pembaca memberikan 

usul saran demi perbaikan. Kami juga sangat 
berharap buku ini menjadi dorongan bagi peneliti dan 

penulis lainnya untuk menghasilkan karya baru 
dalam bidang ini yang lebih baik. 

Marilah kita bersama-sama mengenal, 
mencintai dan memuliakan budaya kita masing-
masing, seraya juga melakukan kritik atau auto-

kritik terhadap praktik budaya yang bisa jadi 
menyimpang dari makna aslinya atau dimanipulasi 

untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. 
Budaya kita adalah kebanggaan dan tanggung jawab 

kita.  
Selamat membaca dan terima kasih. 
 

Ruteng, November 2021 
Hormat kami 

 



 

4 

Penulis 

Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A 
Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Orang Manggarai di Flores, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dikenal memiliki kekayaan adat dan 

budaya lokal. Kendatipun kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi telah menyentuh sebagian 

besar kehidupan masyarakat Manggarai, namun 
aspek tradisi masih kental dipraktikkan. Demikian 
pula, hadirnya pengaruh kebudayaan luar dan global, 

tidak serta merta meminggirkan kebudayaan warisan 
leluhur. Bahkan, sejak masa reformasi dimana arus 

kebangkitan adat menguat secara nasional di 
Indonesia gerakan revitalisasi adat-adat lokal juga 

terjadi di kalangan orang Manggarai. Budaya dan 
simbol-simbol adat yang di masa sebelumnya pernah 
ditinggalkan, dianggap kuno dan kampungan atau 

dianggap kafir, kini semakin diperhatikan dan 
mendapat penghargaan pelbagai lapisan masyarakat. 

Banyak orang Manggarai semakin bangga 
memerlihatkan budayanya dan menjalankannya 

dalam banyak aneka kehidupan mereka.  
Penggunaan simbol budaya lokal dalam aneka 

urusan pribadi, keluarga maupun publik semakin 

menguat. Demikian pula, ruang-ruang publik seperti 
kantor, rumah ibadat, kafe, restoran, sampai ruang 

pesta kerap kali dirasa lebih indah dan etnis ketika 
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telah dilengkapi dengan dekorasi bernuansa budaya. 

Dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, 
banyak pula orang Manggarai yang memanfaatkan 

media sosial untuk menunjukkan/memamerkan 
kepada dunia luas betapa berpretisenya memiliki dan 
mempraktikkan budaya lokal mereka. Acara-acara 

kenegaraan, agama, dan keluarga semakin semarak 
dan elegan ketika dibalut dengan nuansa adat lokal. 

Salah satu budaya Manggarai yang unik dan 
terus dihidupkan kembali beberapa dekade ini adalah 

adat perkawinan. Tahapan, jenis, dan ritual-ritual di 
dalam adat perkawinan orang Manggarai sangat 
banyak, detail dan rumit. Hakikat, tujuan, substansi 

dan tahapan adat yang dilewati keluarga dan 
pasangan yang menikah juga kompleks. Sejak awal, 

orang Manggarai memandang perkawinan bukan 
sekadar sebagai sebuah tahapan hidup dari seorang 

pribadi yang memasuki masa dewasa saja. 
Perkawinan bukan urusan privat belaka. Dalam 
kebudayaan orang Manggarai, perkawinan bersifat 

sekaligus kultural, sosial, religius, ekonomis dan 
bahkan politis. Perkawinan adalah peristiwa budaya. 

Olehnya perkawinan menjadi urusan keluarga besar 
dan komunitas yang lebih luas.  

Perkawinan juga merupakan sebuah peristiwa 
sosial. Ia adalah perayaan komunitas. Upacara dan 
ritual perkawinan erat berhubungan dengan hidup 

warga, ia yang dipengaruhi dan memengaruhi 
masyarakat. Perkawinan mempunyai nilai religius 

dan keagamaan baik bagi dua insan yang menikah 
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maupun bagi seluruh keluarga dan pihak yang 

terlibat di dalamnya. Perkawinan memperjumpakan 
manusia dengan leluhur, roh-roh dan dengan yang 

Ilahi. Perkawinan bersifat sakral. Perkawinan juga 
menjadi sarana pertukaran atau transfer nilai-nilai 
ekonomis barang, jasa, uang, harta, dll. Perkawinan 

dapat menggerakkan, menghidupkan ekonomi namun 
dapat juga menjadi beban ekonomi yang melilit 

komunitas. Perkawinan juga mempunyai aspek 
politik karena bisa jadi melibatkan power atau 

kekuasaan seputar komunitas yang menjalankannya. 
Budaya perkawinan orang Manggarai unik, 

dinamis dan sekaligus majemuk. Manggarai sebagai 

satu kesatuan budaya, tanah dan sejarah yang 
terbentang dari timur ke barat, Wae Mokel awon, 

Selat Sape salen, merupakan bentangan wilayah yang 
didiami oleh bermacam-macam suku, bahasa, dan 

tradisi. Setiap wilayah mempunyai adat perkawinan 
yang khas. Demikian pula masing-masing suku juga 

bisa jadi memiliki tradisi perkawinan yang unik dan 
berbeda dari suku lainnya. Bahkan di dalam suku itu 
sendiri, setiap keluarga juga bisa memodifikasi dan 

mengadaptasi ritual dan adat perkawinan mereka 
sesuai dengan konteks waktu, tempat, situasi dan 

relasi mereka di dalam urusan perkawinan adat.  
Semua ini melahirkan praktik adat perkawinan 

yang bermacam-macam rupa dan dinamis. Maka, 
kalau menyebut perkawinan adat Manggarai, 
sesungguhnya tidak ada satu adat perkawinan yang 

sifatnya tunggal dan berlaku bagi semua orang 
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Manggarai. Memang ada kesamaan di antara wilayah 

dan suku-suku tertentu, namun banyak pula 
perbedaan di antara mereka. Di antara adat-adat itu, 

ada unsur yang dominan dikenal dan dipraktikkan 
oleh banyak suku di Manggarai, ada pula ritual atau 
tradisi yang hanya dikenal oleh satu kelompok kecil 

pada suku dan keluarga tertentu.  
Keragaman praktik adat ini masih juga 

dipengaruhi oleh perjumpaan dengan tradisi 
pernikahan yang ditawarkan oleh agama yang dianut 

orang Manggarai maupun tradisi pernikahan 
umumnya seperti dari budaya barat/Eropa, tradisi 
Asia lainnya, maupun model pernikahan kontemporer 

dari budaya-budaya lain di Indonesia. Budaya luar ini 
tentu melahirkan bentuk dan modifikasi baru bagi 

praktik adat perkawinan lokal Manggarai.  
Sebagai contoh, kedatangan Gereja Katolik di 

Manggarai membawa perubahan sangat besar dalam 
tahapan adat perkawinan, nilai, simbol dan ritual 
perkawinan. Pengesahan perkawinan adat, misalnya, 

dianggap belum final dan penuh kalau belum terjadi 
pengesahan pernikahan secara agama. Bahkan 

karena ada keluarga dan pasangan yang lebih 
mementingkan pengesahan dan ritual pernikahan 

menurut agama Katolik, misalnya, ada tahapan adat 
perkawinan lokal yang diabaikan, ditinggalkan atau 
dianggap tak perlu dilakukan lagi.1 Contoh lainnya 

lagi, dewasa ini, upacara tukar cincin yang terjadi 

 
1 Lon, 
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pada saat ritual peminangan adat, kerap kali 

menghadirkan pimpinan agama untuk memberkati 
cincin pertunanganan.   

Demikian pula, adat perkawinan lokal juga 
mengalami transformasi pemaknaan dan simbol-
simbol baru, ketika terjadi perubahan pola kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Di masa lalu, orang 
Manggarai berkebudayaan agrikultural. Seluruh 

ritual, tahapan, simbol dan benda-benda yang 
dipakai dalam tahapan perkawinan berbasis pada 

konteks kebudayaan pertanian. Namun, dewasa ini, 
kendati kebudayaan agrikultul masih dominan, 
namun banyak nilai, benda dan simbol sudah 

bergeser. Pekerjaan-pekerjaan baru orang Manggarai 
dalam bidang ekonomi, perdagangan, politik, 

pemerintahan, dan bidang lainnya, membuat banyak 
benda dan tradisi yang berkaitan dengan ranah 

pertanian/agrikultur berkurang dan bergeser 
fungsinya. Akibatnya, dalam upacara perkawinan 
benda-benda tersebut juga sulit dihadirkan secara 

konkret lagi. Sebagai contoh, di masa kini, 
keberadaan kuda dan kerbau, sebagai hewan penting 

dalam adat perkawinan semakin berkurang. Maka, 
hewan-hewan itu secara faktual sudah jarang 

dihadirkan dan telah diganti dalam bentuk uang.  
Masih banyak lagi aspek lainnya yang 

mempengaruhi adat perkawinan orang Manggarai. 

Perubahan-perubahan ini tentu akan terus terjadi di 
dalam kehidupan orang Manggarai dewasa ini dan di 

masa depan. Perubahan memang adalah hal yang 



 

11 

wajar dan berkesinambungan. Namun, perubahan 

bisa membuat banyak orang lupa atau tidak 
mengenal lagi bagaimana tradisi perkawinan adat 

yang pernah dipraktikkan utuh di masa lalu oleh 
generasi yang lebih tua. Olehnya, sangatlah 
dibutuhkan usaha untuk mendokumentasikan dan 

memublikasikan tradisi-tradisi yang pernah dihidupi 
di masa lalu atau yang sedang dihidupi masa kini. 

Selain kepentingan dokumentasi dan publikasi, 
mengenal budaya di masa lalu juga mempunyai 

kepentingan yang lebih substansial yakni belajar dan 
bercermin pada nilai-nilai asli nenek moyang 
setempat. Di sini orang bisa menemukan identitas 

dan jati diri kebudayaannya. Orang harus belajar dari 
mana ia berasal dan akar budaya mana yang ia 

miliki. Di tengah makin mudahnya kebudayaan-
kebudayaan luar berpindah ke dalam budaya lokal 

orang Manggarai, menggali, mengenal dan 
mendiseminasikan kebudayaan sendiri menjadi 
sangat urgen dilakukan.  

Dewasa ini, banyak filsuf dan ahli bidang sosial 
budaya menekankan pentingnya memiliki dan 

berorientasi pada pengetahuan-pengetahuan lokal 
(local knowledge).2 Ada perubahan arah dalam dunia 

akademis dari kecenderungan berkiblat ke grand 
narratives ke small naratives. Fokus filsafat juga 

dianjurkan jangan hanya berbcara mengenai topik 

 
2 Bourdieu, Pierre & Loic J.D.Wacquant. 1992. An Invitation to Reflexive 

Sociology. Cambridge: Polity Press. 
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atau diskursus umum saja, sebaliknya sedapat 

mungkin berbasis pada konteks lokal komunitas 
manusia. Studi-studi kebudayaan khususnya 

indigenous studies didorong kuat untuk dilakukan 
oleh akademisi dan peneliti umumnya. Di kalangan 
akademisi ada keyakinan bahwa pluralitas realitas 

dan tradisi sangat penting bagi perkembangan 
pengetahuan, pemahaman realitas manusia dan 

kemajuan masyarakat dewasa ini.3 Pengetahuan yang 
berbasis empiris pada pengalaman manusia di dalam 

budayanya sendiri mempunyai signifikansi keilmuan 
maupun praksis yang positif. Olehnya studi dalam 
kajian ini sangat diapresiasi dan didorong.4 

Untuk itulah penelitian ini dibuat dan buku ini 
dipublikasikan. Ini adalah suatu usaha akademis 

masuk di dalam gerakan studi kebudayaan dan 
khususnya indigenous studies. Melalui kajian ini, 

peneliti/penulis ingin membawa pengetahuan lokal 
mengenai adat perkawinan orang Manggarai di 

Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam 
konteks yang lebih luas. Budaya dan tradisi lokal 
adalah small naratives yang hendak dihadirkan 

kepada dunia global yang lebih luas. Kajian ini juga 
merupakan satu bentuk komunikasi akademis 

dengan penelitian atau studi yang relevan. Dari sini 

 
3 Zurbrugg, Nicholas. 2005. Critical Vices, the Myths of Postmodern Theory. 

France: Taylor and Francis E-Library; Harwood, Jeremi. 2010. Philosophy, a 

Beginner’s Guide to the Ideas of 100 Great Thinkers. London: Quercus. 
4 Feldman, Stephen M. 2000. American Legal Thought from Premodernism to 

Postmodernism. New York: Oxford University Press. 
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dapatlah dikonstruksi grounded theory. Bagi orang 

Manggarai sendiri, studi berkontribusi pada 
penguatan dan pengayaan budaya setempat.   

 
1.2. Metode Penelitian 

Buku ini merupakan hasil perpaduan 

penelitian lapangan dan pustaka yang panjang. 
Sebelum buku khusus mengenai perkawinan adat 

ditulis, kedua penulis sama-sama memiliki minat 
pada studi mengenai orang Manggarai. Beberapa 

aspek khusus mengenai keluarga dan perkawinan 
telah lebih dahulu ditulis misalnya mengenai mahar 
atau mas kawin (belis), mengenai perkawinan cross 

cousin marriage (tungku cu), mengenai legalisasi 
perkawinan (wagal), dan mengenai perjumpaan 

perkawinan adat dengan hukum perkawinan Katolik 
dan hukum negara. Selain itu, penulis juga telah 

melakukan kajian mengenai agama orang Manggarai, 
perjumpaan agama Katolik dengan Islam, 
perjumpaan tradisi lokal dengan Islam, anak di dalam 

budaya Manggarai, perempuan dan warisan budaya 
Manggarai. Tulisan-tulisan tersebut didasarkan atas 

riset lapangan yang memperjumpakan penulis 
dengan responden atau informan dari pelbagai 

wilayah. Selama penelitian itu, biasanya 
perbincangan meluas pula sampai menyentuh aneka 
aspek kebudayaan lainnya, termasuk berkaitan 

dengan adat perkawinan yang lebih luas.  
Karena data mengenai perkawinan yang digali 

dalam penelitian terdahulu sudah lumayan memadai, 
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penulis memandang perlu secara khusus mefokuskan 

diri untuk menggali data tambahan mengenai adat 
perkawinan. Olehnya selama kurang lebih tiga tahun 

terakhir ini, penulis melakukan riset etnografi tema 
ini. Pada setiap kesempatan penulis 

Dua tahun terakhir, baik penulis pertama 

maupun ke dua juga secara bersama melakukan 
sejumlah wawancara dan Fokus Group Discussion 

dengan sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, 
banyak keluarga, perempuan, laki-laki dan dan 

elemen masyarakat lainnya untuk menggali data yang 
lebih banyak. Data-data mereka kemudian disatukan, 
dipilah dan dianalisa lebih lanjut. 

 
 

 
1.3. Literatur dan Studi-studi Terdahulu 

Minat akademisi dan kalangan umum untuk 
menulis mengenai adat perkawinan dalam tradisi 
Manggarai cukup tinggi. Penulis ada yang berasal 

dari kalangan internal orang Manggarai sendiri, 
maupun peneliti dan penulis luar Manggarai. Studi 

yang cukup tua dirintis oleh peneliti asal Eropa dan 
di antaranya termasuk misionaris Gereja Katolik.  

Kurang diketahui mana tulisan tertua yang 
mengkaji tema perkawinan orang Manggarai.  
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Dalam tulisan Gordon5 yang menyusun tesis 

dan artikel mengenai perkawinan di Manggarai, Lévi-
Stauss6 menulis satu kalimat mengenai perkawinan 

di Manggarai dalam bukunya Les Structures 
élémentaires de la parenté. Menurut Gordon, Lévi-

Strauss menulis bahwa orang Manggarai 
mempraktikkan perkawinan “bilateral” yang menurut 
Gordon adalah informasi yang salah. Kesalahan ini 

bisa dipahami karena Lévi-Strauss mendasarkan 
infromasi pada catatan yang dibuat Loeb7 yang 

mugitip Frazer8 yang juga mengambil informasi yang 
ditulis oleh Meerburg yaitu “seseorang harus menikah 

di dalam keluarga jika memungkinkan seperti 
keponakan laki-laki dengan keponakan perempuan”.9  

Gordon10 menulis selain menjelaskan 

kesalahan itu dan mengekplorasi perkawinan 
Manggarai dalam sebuah penelitian thesis yang 

mendalam. 1980, James J. Fox11 menginisiasi 

 
5 John L Gordon, “The Marriage Nexus among the Manggarai of West Flores” 

dalam James J. Fox (rd.), The Flow of Life. Essays on Eastern Indonesia, 

Cambridge, Massachusetts dan London, England: Harvard Universisty Press, 

hlm. 48-67 
6 1949 halaman 572 
7 Loeb, 1933, hlm. 16 
8 1919, Vol. 2, hlm. 168-169 
9 Meerburg, 1891, hlm. 466 
10 Gordon... Thesis.. 
11James J. Fox (rd.), The Flow of Life. Essays on Eastern Indonesia, 

Cambridge, Massachusetts dan London, England: Harvard Universisty Press 
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Misionaris Eropa yang tertarik menulis aspek 

perkawinan Manggarai adalah Pater Yohanes van 
Roosmalen.12 Ia menyusun stensilan yang sejauh 

ditemukan penulis ada tiga seri khusus mengenai 
perkawinan yakni: ...13 

Maribeth Erb juga meneliti mengenai 

Manggarai. Salah satu artikelnya berbicara mengenai 
perkawinan di Manggarai Timur namun dengan fokus 

pada analisa mengenai perbedaan konsep moral 
perkawinan Katolik dengan adat di Rongga.14 

Kajian mengenai perkawinan juga dibuat oleh 
Pit Janggur,15 Adrianus Nggoro,16 Kanisius T Deki,17 
Anton Bagul18.  

Beberapa artikel juga ditulis belakangan ini. 
Aspek perkawinan yang paling banyak digarap adalah 

mas kawin atau mahar atau belis. Skripsi, tesis dan 

 
 

https://books.google.co.id/books/about/The_Flow_of_Life.html?id=pX5KILuF

mysC&redir_esc=y 

https://books.google.co.id/books?id=pX5KILuFmysC&pg=PA48&hl=id&sour

ce=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false  
12 Yohanes van Roosmalen adalah imam Serikat Sabda Allah. Ia lahir di  dan 

meninggal 24 Desember 2016.  
13 Yohanes van Roosmalen, 
14 Erb, M. (1991). Stealing women and living in sin. Adaptation and conflict in 

morals and customary law in Rembong, Northeastern Manggarai. Anthropos, 

59-73. 
15 Pit Janggur  
16 Adrianus Nggoro  
17  Kanisius T Deki  
18 Anton Bagul 

https://books.google.co.id/books/about/The_Flow_of_Life.html?id=pX5KILuFmysC&redir_esc=y
https://books.google.co.id/books/about/The_Flow_of_Life.html?id=pX5KILuFmysC&redir_esc=y
https://books.google.co.id/books?id=pX5KILuFmysC&pg=PA48&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=pX5KILuFmysC&pg=PA48&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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disertasi mengenai perkawinan di Manggarai juga 

menjadi satu pilihan yang cukup populer. Fokus 
tulisan bermacam-macam. Yang paling banyak 

adalah kajian mengenai belis/mahar.19 Selain itu ada 
yang menyoroti dari segi bahasa, 20 gender, 21 hukum, 
22 model komunikasi, 23 psikologis, 24 agama, 25 dll.26  

 
19 ADELTRUDIS, B. (2020). TRADISI BELIS DALAM ADAT 

PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BEO SEPANG KECAMATAN BOLENG 

KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Doctoral dissertation, 

Universitas_Muhammadiyah_Mataram). 

SURYAWATI, M. D. (2017). KONTRADIKSI TUNTUTAN MAS 

KAWIN “BELIS” DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN SOSIAL 

EKONOMI DI DESA LANTE, KECAMATAN REOK BARAT, 

KABUPATEN MANGGARAI TENGAH TAHUN 2017. Prodi PPKn 

Universitas PGRI Yogyakarta. 

Sudirman, M. D., Alfa, F., & Faisol, A. (2020). PEMBERIAN BELIS 

(MAHAR) PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MANGGARAI BARAT 

di KECAMATAN KOMODO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi 

Kasus di Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara 

Timur). Jurnal Hikmatina, 2(1), 20-27. Musbahar, P. H. (2019). Pandangan 

Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi 

Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara 

Timur. Jurnal Hikmatina, 1(1), 37-43. 

DARIS, F. JURNAL ILMIAH SISTEM PERKAWINAN „‟ BELIS‟‟ 

DAN AKIBAT HUKUMNYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

Aldin, M. (2020). Belis dalam adat perkawinan lari di Desa Nuca 

Molas Kecamatan. Satar Mese Barat Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur 

(NTT) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Mataram). 
20 Diung, B., Martha, I. N., & Wisudariani, N. M. R. (2018). PILIHAN 

BAHASA PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DESA NENU, 

KECAMATAN CIBAL, KABUPATEN MANGGARAI. Jurnal Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha, 7(2).  
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Narung, J., & Permadi, T. (2019). KAJIAN SEMIOTIKA DALAM 

TUTURAN UPACARA PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT FLORES 

KABUPATEN MANGGARAI TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR. 

In Seminar Internasional Riksa Bahasa.  

Nurjaya, E., Rasna, I. W., & Sriasih, S. A. P. (2020). TINDAK 

TUTUR UPACARA PERNIKAHAN DI DESA GOLO NDEWENG KAJIAN 

LINGUISTIK ANTROPOLOGI. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Undiksha, 10(2), 67-75. 

KAPU, K. (2019). THE MEANING OF THE CULTURAL WORDS OF 

WEST MANGGARAI LANGUAGE USED IN WEDDING 

TRADITION (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Budaya). 
21 Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). Sistem Perkawinan Adat 

Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat 

Kabupaten Manggarai Tengah. Social Studies, 7(1), 40-49. KAME, C. O. 

(2014). KESADARAN KESETARAAN GENDER DAN DAMPAK PSIKOLOGIS 

PRAKTIK MAS KAWIN PADA WANITA MANGGARAI (Studi tentang Belis 

dalam Adat Perkawinan Budaya Manggarai, Flores, NTT) (Doctoral 

dissertation, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata). 
22  
23  
24 Dafiq, N. (2018). DINAMIKA PSIKOLOGIS PADA 

MASYARAKAT MANGGARAI TERKAIT BUDAYA BELIS. Wawasan 

Kesehatan, 3(2), 98-104. 
25  
26 Novitalily, V. E. (2005). Sikap individu suku Manggarai Flores 

Nusa Tenggara Timur yang tinggal di daerah asal dan di Surabaya terhadap 

bentuk mas kawin (Belis) (Doctoral dissertation, Widya Mandala Catholic 

University Surabaya). 

Hironimus, R., & Putu, T. N. L. (2020). Sistem Perkawinan Wendo 

Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten 

Manggarai Barat: The Wendo Marriage System in the Community of Golo 

Sembea Village, Mbeliling District, West Manggarai Regency. Nirwasita: 

Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 1(1), 1-10. 

Soleman, A. R. (2011). PEMAKNAAN SOSIAL-SIMBOLIK RITUAL 

BELIS Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Adat Belis di Komunitas 
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Berdasarkan pencarian, antara lain: 

 
Masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, 

Universitas Gadjah Mada). 

Bustan, F., Mahur, A., Djuli, L., & Bhae, J. B. (2020). 

KARAKTERISTIK PERKAWINAN CAKO SEBAGAI SIMBOL 

IDENTITAS KULTURAL MASYARAKAT MANGGARAI. Jurnal 

Lazuardi, 3(2), 425-435. 

Lira, M. Y., Triwahyudianto, T., & Sakdiyah, S. H. (2019, December). 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Pernikahan 

Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai 

Timur. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan (Vol. 3, pp. 

590-594). 

Eden¹, A. S., Kebayantini, N. L. N., & Zuryani, N. (2017). SIKAP 

KAUM MUDA PERANTAU ASAL MANGGARAI DI BALITERHADAP 

PRAKTEK BELIS KEKINIAN. 

Erb, M. (1991). Stealing women and living in sin. Adaptation and 

conflict in morals and customary law in Rembong, Northeastern 

Manggarai. Anthropos, 59-73. 

Erb, M. (1991). Stealing women and living in sin. Adaptation and 

conflict in morals and customary law in Rembong, Northeastern 

Manggarai. Anthropos, 59-73. 

Yusuf, A. (2019). SOLIDARITAS SOSIAL DALAM TRADISI 

KUPHORO WEKI (KUMPUL KELUARGA) PADA MASYARAKAT DESA 

KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA 

TIMUR (Doctoral dissertation, UNNES). Sadu, Y. (2018). Pendidikan sebagai 

patokan dalam tradisi Belis pada perkawinan adat di Kecamatan Langke 

Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tinur (Doctoral dissertation, 

Universitas Negeri Malang). Hilda, Y. (2018). Makna Belis Dalam Adat 

Perkawinan Pada Masyarakatss Desa Kempo Werang (Doctoral dissertation, 

Wijaya Kusuma Surabaya University). di Anak Desa, M. S. P. (1985). Lago: 

Perkawinan Menurut Adat Manggarai di Congkar; II. Ruteng: stencil. Lago, P. 

D. A. D. (1985). Perkawinan Menurut Adat Manggarai di Congkar; I. Ruteng: 

stencil. Daria, S. (2020). Pola pengambilan keputusan pada tradisi Belis di 

Manggarai Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Widya Mandala 

Catholic University Surabaya). 
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1.4. Kekhasan Buku Ini 

Tradisi perkawinan dari komunitas Manggarai 
mana yang dikaji penelitian ini? Sejak tahun 2003, 

peta geopolitik wilayah Manggarai berubah. 
Manggarai yang dulunya sebuah wilayah kabupaten 
tunggal telah dimekarkan dan kini menjadi tiga 

kabupaten: Manggarai, Manggarai Barat dan 
Manggarai Timur. Pembagian wilayah-wilayah ini 

memang ada kaitannya dengan pembagian sistem 
kedaluan yang dikenal sejak beberapa abad lalu di 

wilayah ini. Dengan pembagian wilayah Manggarai 
atas tiga kabupaten,  dalam percakapan umum, ada 
kecenderungan orang akan menyebut budaya 

Manggarai (tengah), Manggarai Barat dan Manggarai 
Timur. Namun, jika diteliti lebih dalam, 

sesungguhnya peta kebudayaan tidak bisa sekadar 
disimplifikasi ke dalam tiga wilayah politis ini. Sebab 

perbedaan budaya antara wilayah-wilayah di dalam 
kabupaten ini juga cukup dirasakan. Di sisi lain, 
kendati ada perbedaan kabupaten, beberapa wilayah 

yang bertetangga justru juga memiliki kemiripan 
budaya perkawinan. 

Di masa lalu, pembagian wilayah didasarkan 
atas sistem kedaluan dan gelarang. Sistem 

pembagian ini mencakup wilayah lebih kecil. Di 
dalam unit yang lebih kecil ini, perbedaan budaya 
bisa lebih tipis dibandingkan dengan pembagian 

kabupaten. Namun, meskipun demikian, tetap saja 
ada kekhasan dan keunikan yang dapat dimiliki di 

dalam wilayah yang lebih sempit. Dalam 
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perkembangan kemudian, kedaluan dan gelarang 

umumnya diubah menjadi kecamatan. Satu 
kecamatan mencakup beberapa desa. Desa-desa yang 

berada di dalam satu kecamatan bisa memiliki 
persamaan kebudayaan yang lebih dekat dan 
sekaligus ada keunikan dan perbedaan budaya 

perkawinan. Desa-desa juga terdiri dari kampung-
kampung dan setiap kampung boleh jadi ada suku 

berbeda. Setiap suku tersusun dari panga, wa’u dan 
kilo.  

 
1.5. Manggarai (Tengah) sebagai Titik Berangkat 

Adat perkawinan di Manggarai sangat kaya dan 

beragam. Setiap wilayah memiliki kekhasan masing-
masing. Bahkan di dalam satu wilayah, keragaman 

praktik adat perkawinan sangat mungkin terjadi. 
Praktik itu masih juga akan disesuaikan dan 

diterapkan lagi bisa dengan model yang khas oleh 
suku dan keluarga tertentu. Selain itu, kapan dan 
dimana perkawinan itu dilakukan juga akan memberi 

warna tersendiri pada adat perkawinan. Negosiasi, 
adapasi dan modifikasi sangat mungkin dilakukan 

pada situasi-situasi khusus, sehingga adat bisa unik. 
Olehnya, untuk mengenal dengan komprehensif dan 

mendalam seluruh adat perkawinan di Manggarai 
tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan 
resources yang terbatas. Lebih dari itu, karena 

sifatnya yang dinamis, jika hal itu dilakukan, maka 
penelitian juga harus terus berjalan. 
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Walaupun buku ini berbicara mengenai 

perkawinan dalam budaya Manggarai umumnya, 
namun sudut pandang yang dominan yang dipakai 

dalam buku ini adalah perkawinan dalam tradisi 
wilayah Manggarai tengah.  

Hal ini tidak menghilangkan gambaran adat 

perkawinan di Manggarai Timur dan Barat. Hanya 
saja, dalam pengorganisasian buku ini, umumnya 

akan ditampilkan lebih dahulu gambaran mengenai 
adat dan praktik adat di Manggarai dan barulah di 

dalam penjelasannya, ditambahkan informasi dari 
wilayah di luar Manggarai.  
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Bab 2  Keluarga:  

Kilo, Amé, Panga, Wa’u, Woé-nelu, dan Pa’ang agu 
Ngaung 

 
 
Orang Manggarai memiliki rasa kekeluargaan yang 

sangat kuat dan sangat menjunjung tinggi nilai  
tersebut. Mereka memiliki banyak go’ét 

(ungkapan/peribahasa) yang menegaskan pentingnya 
nilai kekeluargaan. Ungkapan néka acu ngong wa’u, 

néka kodé ngong woé (jangan anggap anjing sesama 
keluarga/klan, jangan anggap kera keluarga 

besangmu) atau ungkapan néka pocu haé wa’u néka 
jogot haé golo (jangan menjelekkan keluargamu atau 

tetangga sekampungmu) atau ungkapan néka biké ca 
lidé néka behas ca cewak (jangan bercerai dalam satu 

keluarga) mengajarkan pentingnya sikap dan prilaku 
yang baik dalam mempertahankan nilai 
kekeluargaan. Selain itu, orang Manggarai juga 

memiliki kebiasaan nunduk yaitu kebiasaan untuk 
mengisahkan silsilah keluarga dan asal usul nenek 

moyangnya (Verheyjen, 1967: 392). Ketika memasuki 
sebuah tempat yang baru atau bertemu dengan orang 

baru,  mereka akan berbagi cerita tentang silsilah 
keluarga dan leluhurnya agar menemukan hubungan 
kekeluargaan dengan orang-orang di tempat baru 

tersebut. Menemukan tautan itu adalah cara terbaik 
untuk mendapat sambutan yang hangat dan akrab 

dari sesama. Nunduk menjadi sarana untuk 
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membangun perasaan dan emosi kekeluargaan 

sehingga tidak terdapat jarak dengan orang baru.  
 

Relasi kekeluargaan di Manggarai meliputi batas 
keluarga inti. Secara linguistik,  orang Manggarai 
mengenal dan menggunakan banyak kata seperti kilo, 

amé panga, wa’u yang merujuk pada struktur 
keluarga patriarkal. Selain itu mereka mengenal kata 

woé-nelu dan pa’ang agu ngaung dalam merujuk 
pandangannya tentang keluarga besar. Bagi mereka 

keluarga tidak saja didasarkan pada hubungan darah 
biologis (wa’u) tetapi juga atas dasar hubungan 

perkawinan (woé-nelu) (Lon dan Widyawati, 2018). 
Menurut Andersen dan Taylor (2007: 396), keluarga 

besar dapat hidup bersama karena berbagai alasan 
seperti membantu membesarkan anak, mendukung 
kerabat yang sakit, atau membantu masalah 

keuangan. Di Manggarai solidaritas keluarga besar 
sangat nampak dalam pelbagai urusan adat 

perkawinan, adat kematian, bangun rumah, dan 
kerja kebun. 

  
Keluarga kecil: Kilo 
Kata kilo secara etimologis berarti bilik, peraduan 

(suami isteri), keluarga, rumah tangga. Dari kata 
tersebut muncul ungkapan haé kilo (suami atau 

isteri), na’a kilo  (berumahtangga),  réjé/bantang kilo 
(perundingan keluarga), dan ca kilo (satu kamar, satu 

bilik, satu ruangan, satu keluarga, satu rumah 
tangga) (Verheijen, 1967: 219).  Kata kilo umumnya 
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merujuk pada keluarga inti seperti dimaksudkan 

dalam Pasal 1 Undang-undang no 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Di sana ditegaskan 

bahwa keluarga inti terdiri dari dua orang tua dan 
anak-anak mereka atau suami dan istri atau ayah 
dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya. Di 

beberapa tempat, kata kilo juga memiliki arti yang 
lebih luas yang mencakupi beberapa keluarga inti. Di 

Pembe, misalnya, kilo mencakupi 12 keluarga inti dan 
di Nelo terdiri dari 3 keluarga inti (Roosmalen, 1989). 

Kata kilo yang merujuk pada keluarga besar  
memunculkan ungkapan kilo mésé.  

 
Selain kata kilo, masyarakat Manggarai juga 

menggunakan ungkapan ca han/hang (satu 
makanan), ca lidé (satu tempat makanan yang terbuat 

dari aur), ca cewak (satu tempat makanan yang 
terbuat dari labu),  ca lewing (satu periuk). ca 

likan/likang (satu tungku api),  ca keté api (satu 
perapian), ca kété (satu tangkai), dan ca cewo (satu 
sarang) (Roosmalen 1989). Berbeda dengan ungkapan 

ca kilo yang menegaskan keluarga sebagai satu 
kesatuan tempat untuk tidur atau istirahat yang 

melambangkan persatuan fisik antara suami isteri, 
ungkapan ca han/hang, ca lidé, ca cewak 

menegaskan keluarga sebagai sebuah kesatuan hidup 
dan kesatuan tempat makan. Ungkapan ca han/hang 

ca lidé dan ca cewak menggambarkan kebersamaan 
hidup karena memakan makanan yang sama dari 

tempat makan yang sama. Bagi orang Manggarai 
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makanan adalah simbol kehidupan. Memiliki makan 

berarti hidup. Ungkapan keté api oné, téla galang 
péang (api tetap menyala di dalam rumah, palungan 

babi tetap terbuka di luar rumah) merujuk pada 
kehidupan yang baik karena memiliki makanan.  

 
Sejalan dengan itu, masyarakat Manggarai 
menggunakan ungkapan ca lewing, ca likan/likang 

dan  ca keté api untuk menegaskan keluarga sebagai 
suatu kesatuan sumber makan, sumber rejeki, dan 

sumber rahmat. Pada masa lalu setiap keluarga 
memiliki satu tempat masak khusus seperti dapur. 

Tempat masak itu berbentuk persegi empat dikelilingi 
oleh kayu, papan atau bambu. Antara empat kayu 

besar sebagai pembatas luarnya diisi lapisan tanah 
yang tebal. Tempat itu disebut sapo. Di atas tanah itu 
ditempatkan tiga batu, watu likan/likang sapo 

sedemikian sehingga periuk dapat ditempatkan di 
atasnya dengan aman. Di bawah periuk dan di antara 

batu-batu itu diletakkan kayu api untuk memasak. 
Jika dalam rumah hanya terdapat satu keluarga inti, 

maka disana hanya terdapat satu likan/likang sapo. 
Jika ada dua atau lebih maka terdapat dua/lebih 

likan/likang sapo. Masing-masing keluarga inti 
memiliki likang saponya tersendiri.   

 
Selanjutnya orang Manggarai menggunakan 
ungkapan ca kété (satu tangkai) untuk menegaskan 

konsep keluarga sebagai suatu kesatuan asal-usul 
yaitu memiliki asal yang sama atau mempunyai 
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hubungan darah biologis yang sama. Kata ca kété 

menjelaskan keluarga sebagai satu kelompok 
manusia yang berasal pada orangtua yang sama. 

Orang Manggarai sering mengungkapkan persatuan 
kekeluargaannya dengan menggunakan ungkapan 
ného woja ca kété (seperti padi satu tangkai). 

Ungkapan toé kéta léléng kété gaku hia hitu (ia bukan 
seturunan dengan saya) (Verheiyen: 1967, 203) 

menegaskan keluarga sebagai satu keturunan. 
 

Bagi orang Manggarai keluarga sering juga 
diasosiasikan dengan kesatuan tempat tinggal. 

Mereka menggunakan ungkapan ca cewo untuk 
menegaskan keluarga sebagai suatu kesatuan tempat 

tinggal yaitu satu rumah. Kata cewo berarti sarang 
burung atau tempat burung bertelur dan memelihara 
anaknya. Orang Manggarai sangat sering 

menggunakan kata cewo sebagai pengganti kata 
rumah (mbaru). Ketika mereka mengatakan “cewo koé 

dami” (sarang kami yang kecil), maka hal itu 
mengandung maksud atau arti “rumah kami yang 

sederhana”. Malahan orang Manggarai cenderung 
menggunakan kata cewo sebagai tanda kerendahan 

hati yakni ketika seseorang tidak ingin 
menyombongkan ukuran rumahnya yang besar dan 

mewah. Rumahnya laksana sarang burung saja. 
Sama seperti kata mbau yang juga menunjuk pada 
ari-ari/ plasenta, demikian pula kata cewo juga 

berarti ari-ari atau tempat kediaman embrio yang 
nyaman dan aman. Di sini kata cewo menyatakan 
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konsep rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman, 

sebagai ruang di mana manusia bertumbuh dan 
hidup. Sebagai kata samaran, cewo diartikan juga 

dengan tembuni, didalamnya janin terbungkus; anak 
ca cewo berarti anak-anak dari satu ibu walaupun 

berlainan bapak. Rumah adalah rahim di mana 
manusia mengalami hidup. 
 

Penggunaan pelbagai ungkapan di atas menjelaskan 
keluarga sebagai suatu unit persatuan dan kesatuan 

dalam pelbagai aspek kehidupan, yang mencakupi 
kesatuan tempat tinggal, kesatuan urusan ekonomi, 

kesatuan sumber makanan, dan kesatuan asal-usul. 
Pada masyarakat Manggarai kesatuan dan persatuan 
merupakan nilai yang sangat hakiki. Penekanan akan 

pentingnya persatuan dan kesatuan hidup sering 
disampaikan dalam doa adat (tudak) dan  pelbagai 

ungkapan (go’ét) seperti néka behas ného kena, néka 
koas ného kota (jangan terlepas seperti pagar kayu, 

jangan runtuh seperti pagar batu) atau cama léwang 
ngger pé’ang, cama po’é ngger oné (sama-sama 

kompak ke dalam dan ke luar). Mereka 
mengibaratkan kesatuan keluarga seperti ikan yang 

bertindak seragam dalam satu kolam (ipung ca tiwu 
toé woléng wintuk) atau seperti tebu satu rumpun 

yang selalu dalam satu gerakan (téu ca ambo toé 
woléng lako) atau seperti pisang serumpun yang satu 

bunyi (muku ca pu’u toé woléng curup). Mereka 
memiliki kebiasaan lélés atau dodo (kerja sama 

bergtong royong) dengan basis pertimbangannya pada 
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keluarga inti. Waktu buat rumah atau kerja kebun, 

setiap keluarga inti dihargai sebagai sesuatu yang 
otonom dan berdiri sendiri. Waktu bagi kebun 

(pati/tiba moso), setiap keluarga inti diberikan bagian 
kebun (moso)27.   

 
Ketika anggota satu keluarga bertambah banyak dan 
tidak lagi rukun satu sama lain, maka dikenal 

ungkapan (go’ét) wega watu desa cahir api  yang 
berarti bagi dua tungku utama dan pisahkan api. 

Ungkapan ini hendak menyatakan perpecahan atau 
pengembangan satu keluarga menjadi beberapa 

keluarga. Perpecahan ini biasanya terjadi karena ada 
perselisihan.28 Namun perselisihan ini diselesaikan 
dan berakhir dengan kesepakatan untuk tinggal 

pisah. Perpisahan biasanya terjadi secara damai, 

 
27 Ukuran pembagian moso berbeda-beda sesuai dengan status sosial setiap 
keluarga di dalam kampung.  Warga atau masyarakat biasa mendapat moso 
kindé (ukuran paling kecil), warga yang mempunyai kedudukan/jabatan  
mendapat moso  kina (ukuran paling luas), dan warga yang memiliki jasa 
khusus mendapat moso landong (ukuran yang sedang). Orang luar 
diperbolehkan untuk meminta moso (sor moso) sesuai kebijakan (nai ngalis 
tuka ngéngga) kepala kampung (tu’a golo) setempat sambil membawa ayam 
dan tuak (kapu manuk lélé tuak). 
28 Proses penyelesaian masalah pada orang Manggarai dilakukan bertahap. 
Pertama-tama masalah ditangani oleh tu’a kilo (kepala keluarga); jika tidak 
diterima oleh para pihak, maka tu’a kilo membawanya kepada tu’a amé (kakek 
satu keturunan). Jika tidak ada penyelesaian, maka masalahnya diteruskan 
kepada tu’a panga (kepala subklan). Jika para pihak tetap menolak, maka 
dibawa kepada tu’a golo. Umumnya keputusan tu’a golo diterima oleh para 
pihak (Tatul, Wawancara, Juli 2021).. 
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maksudnya bukan melalui perkelahian atau 

perselisihan hebat sehingga bermusuhan. Sejak 
perpisahan itu masing-masing keluarga inti 

mengurus sendiri ekonominya dan mengatur 
makannya sendiri. Disini masing-masing keluarga 
disebut rumah tangga (kilo).    

 
Keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang isteri 

dan anak-anak yang belum menikah. Ini disebut 
keluarga inti sederhana (monogami). Ada juga 

keluarga inti yang lebih kompleks yaitu jika suaminya 
lebih dari satu (poliandri) atau isteri lebih dari satu 
(polygini). Polygini lebih banyak terjadi di Manggarai. 

Roosmalen (1989) mencatat bahwa dia pernah 
mengenal satu kasus polyandri di Manggarai. 

Sedangkan untuk kasus polygini, dia mencatat 
jumlah isteri terbanyak adalah 12 orang. Motivasi 

perkawinan polygini adalah karena isteri pertama 
atau terdahulu tidak mempunyai anak atau hanya 
ada anak perempuan. Alasan lain adalah untuk 

menunjukkan status sosial yang kaya. 
 

Dalam masyarakat Manggarai satu rumah tangga 
sering terdiri dari dua atau lebih keluarga inti. 

Rosmalen (1989) mencatat bahwa kilo dapat juga 
mencakupi beberapa rumah tangga dan rumah 

tangga dapat terdiri dari keluarga inti. Bila dua 
keluarga inti tinggal dalam satu rumah mereka juga 
disebut satu rumah tangga yang terdiri dari keluarga 

inti. Misalnya, orangtua dengan anak-anaknya yang 
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belum kawin dan anak laki-laki yang sudah kawin 

bersama isterinya. Sangat sering pasangan yang 
barusan menikah mula-mula tinggal bersama dengan 

orangtuanya dan makan bersama (masak bersama 
dalam satu likang). Jika hubungan kurang baik di 
antara mereka maka dibuat likang tersendiri, 

walaupun di sapo yang sama. Di sini menjadi dua 
rumah tangga karena dua tempat keté api.   Biasanya 

satu rumah tangga sama dengan ca keté api (satu 
tempat memasang api).  Jadi satu keté api sama 

dengan satu rumah tangga, namun dalam kasus lain 
satu keté api terdiri dari dua rumah tangga. Makanya 

tidak sama persis antara satu keluarga inti (ca keté 
api) dengan satu rumah tangga (Bdk. 

Koenjaraningrat, 1967: 99).  
 

Ungkapan  biké ca lidé behas ca cewak (bakulnya 
pecah, tempurung labunya rusak) menyatakan 

perpecahan keluarga yang ditandai dengan tidak lagi 
makan bersama pada satu tempat atau tidak lagi 
makan pada tempat yang satu dan sama. Biasanya 

go’et ini digunakan ketika keluarga mengalami 
perpecahan atau perselisihan hebat dan sukar untuk 

disatukan lagi. Ungkapan ini akan berubah menjadi 
ata nango ngai yaitu ketika keluarga yang pecah 

tersebut pernah berdamai tetapi sangat rentan untuk 
berselisih. Kalaupun ada perdamaian di antara 

mereka maka hal itu lebih merupakan formalitas dan 
tidak sepenuhnya dari hati. Jenis perdamaian seperti 
ini dinyatakan dengan go’ét sésa mu’u éta ngampang 
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kin nai wa atau béa mu’u éta ngampang nai wa (di 

mulut kelihatan rata, tetapi di hati ada jurang dalam), 
artinya manis di bibir pahit di hati. Dalam kebiasaan 

adat Manggarai acara perdamaian dilakukan dengan 
cara makan dari satu cewak yang sama dan minum 

dari satu léké yang sama: hang ca cewak, inung ca 
léké (makan satu piring, minum satu gelas).  
 

Setiap keluarga inti mempunyai fungsi religius. 
Dalam praktek di Manggarai isteri mengikuti ritual 

religius sang suami yaitu membawa persembahan 
kepada nenek moyang (téing hang)29 dari suaminya. 

Namun tidak berarti bahwa isteri tidak membawa 
persembahan kepada moyangnya. Karena itu  mereka 

sangat sering bersama suaminya menghadiri acara 
pemberian persembahan kepada nenekmoyangnya. 
 

Keluarga besar: Amé 
Kalau kilo diartikan sebagai satu rumpun keluarga 

inti, amé merupakan suatu kesatuan keluarga yang 
lebih besar. Kata amé pada dasarnya berarti bapak, 

ayah. Dia merupakan pasangan dari kata iné yang 
berarti ibu. Pada masyarakat Manggarai dikenal 

ungkapan amé rinding mané iné rinding wié (bapak 
pelindung petang, ibu penjaga malam). Verheijen 

(1967: 9) juga menjelaskan amé sebagai suatu 

 
29 Téing hang adalah acara memberi sesajen kepada arwah bapa mama 
dengan cara menyembelih ayam putih dan mempersembahkan nasi bersama 
hati dan daging bagian lain yang sudah dibakar sampai masak. 
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kelompok dari beberapa keluarga sekaum atau 

cabang dari kaum. Ungkapan néténg amé gici ca pu’u 
(setiap cabang keluarga menjadi satu rumpun) atau 

ungkapan bo hami agu keraéng hitu ca amé keri (kami 
dengan orang tersebut secabang) menegaskan 

hakikat amé sebagai satu kesatuan dari beberapa 
keluarga inti yang berasal dari satu turunan. Amé 
lebih kecil dan merupakan cabang dari panga. 

Hubungan di antara keluarga-keluarga di dalam amé 
masih sangat akrab dan diwujudkan dalam pelbagai 

kegiatan sehari-hari. 
 

Keluarga Besar: Panga 
Verheijen (1967: 478) mengartikan kata panga 

dengan cabang atau canggah. Ketika digabungkan 
dengan kata woléng seperti woléng panga maka 

artinya merujuk pada famili atau keluarga yang 
berbeda. Dalam konteks genealogis keluarga, panga 

merupakan gabungan dari beberapa amé dan bagian 
dari wa’u (klan); olehnya panga sering diartikan 
dengan subklan yang merujuk pada satu kelompok 

pria (baik yang sudah menikah maupun yang belum 
menikah) yang berasal dari satu keturunan yang 

sama serta mencakupi anak wanita yang belum 
menikah.  

 
Hubungan dalam panga ditandai oleh hubungan 

langsung (face to face) antara anggota-anggotanya. 
Hubungan ini disebut hubungan primer. Panga 

mempunyai tanah bersama dan mengerjakannya 
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untuk sebagian besar bersama pula. Anggota panga 

memiliki kebiasaan lélés atau dodo (kerjasama dan 
gotong royong) dalam kerja kebun, mendirikan 

rumah, menyekolahkan anak.  urusan perkawinan. 
Dalam suatu kampung biasanya terdapat lebih dari 

satu panga dan wakil dari setiap panga, yaitu dari 
rank ka’e (status kakak) yang tinggal di rumah 
gendang (rumah adat). Jumlah panga akan 

menentukan jumlah bengang (ruang, bahagian) 
dalam rumah gendang. Di Ntaram Congkar misalnya 

terdapat delapan panga, yang masing-masing berasal 
dari pelbagai jurusan. Di Lando Ndehes ada enam 

panga. Dari setiap panga ada wakilnya yang berdiam 
di rumah gendang. Di Pembe ada tiga panga yang 

berasal dari moyang yang sama sehingga sering 
disebut dengan panga asékaé (Rososmalen, 1989). 

 
Dalam panga berlaku sistim virilokal. Wanita yang 

sudah menikah mengikuti suami ke rumah dan 
kampungnya. Karena itu di satu kampung sering 

terdapat laki-laki dengan status suami yang berasal 
dari panga atau wa’u yang sama namun perempuan 
yang menjadi isteri mereka berasal dari pelbagai 

macam wa’u atau panga. Tidak heran jika dalam 
pertemuan resmi yang berkumpul hanya laki-laki. 

Wanita tidak merupakan suatu kesatuan dan satu 
kekuatan. Bahkan mereka kehilangan identitasnya 

karena sesudah menikah mereka keluar dari 
kelompok panga atau wa’unya sendiri dan masuk 

dalam kelompok panga atau wa’u suaminya. Mereka 



 

35 

menjadi isteri dari laki-laki dalam satu keturunan 

yang sama dari suaminya.  
 

Biasanya ada acara khusus bagi wanita yang 
menikah untuk melepaskan panga asalnya atau 
panga orangtuanya dan beralih ke panga suaminya. 

Pelepasan ini dinyatakan dengan melepaskan ceki 
(tabu/totem) orangtuanya dan mengikuti ceki  dari 

suami. Acara ini disebut mawa yang berarti 
pemali/pantangan/tabu/haram yang khusus untuk 

satu keluarga (Verheijen, 1967: 316-317) atau ciling 
yang berarti terlarang, haram, pemali (Verheijen, 

1967: 703; Lon dan Widyawati, 2018: 149).  Sebagai 
contoh, dalam keluarga orangtuanya si wanita 

mengikuti tabu atau larangan untuk memakan tikus 
(ceki lawo). Ketika menikahi pria yang tabunya 

berupa larangan makan babi landak (ceki rutung), 
maka wanita yang mengikuti tabu suaminya 
diwajibkan untuk mengikuti tabu babi landak dan 

bukan lagi tabu tikus. Pada acara doa adat 
pernikahan (tudak wagal atau nempung), si pembawa 

doa adat (tudak) wajib menyampaikan kepada si isteri 
untuk meninggalkan ceki orangtuanya dan langsung 

mengikuti ceki suaminya. Tanda resmi meninggalkan 
ceki orangtua dinyatakan dalam acara gerep ruha 

(menginjak telur sampai pecah) pada saat acara podo 
(penghantaran isteri ke rumah dan kampung suami 

atau orangtuanya). 
 

Keluarga Besar: Wa’u 
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Kata wa’u berarti turun, turunan, turunkan, ke 

bawah, keluar dari rumah (Verheijen, 1967:  730-
731). Wa’u sama dengan asekae yaitu keluarga 

kerabat yang mencakupi garis keturunan ayah 
(Nggoro, 2006: 48). Istilah wa’u dapat saja diartikan 

dengan klan besar dan panga sebagai klan kecil 
(Rosmalen, 1989). Dalam konteks kekerabatan, wa’u 

merujuk pada turunan yang mengikuti garis laki-laki 
(patrilineal). Karena itu Nggoro (2006: 48) 
mengartikan wa’u dengan keluarga kerabat yang 

dibentuk berdasarkan garis keturunan ayah 
(patrilineal). Wa’u hanya mencakupi keturunan anak 

laki-laki. Anak perempuan sejauh mereka belum 
menikah. Jika sudah menikah mereka masuk wa’u 

suaminya. Ungkapan kolé oné wa’ud mendi situ 
biasanya merujuk pada orang yang menikah tanpa 

membayar belis sehingga tinggal di dalam keluarga 
isterinya dan masuk dalam suku isterinya. Namun 

ketika si laki-laki berhasil membayar belisnya, dia 
bisa kembali kepada sukunya sendiri. Selanjutnya, 
ungkapan kesep mangan wa’un ata lilin menyatakan 

harapan agar ada orang dari suku (wa’u) suaminya 
sendiri yang mengambilnya sebagai isteri. 

 
Wa’u jauh lebih luas dari panga. Nenek moyang dari 

satu wa’u sudah hidup berpuluh-puluh generasi 
pada masa lalu; olehnya dia sering tidak dikenal 

secara langsung, tetapi hanya sebagai tokoh leluhur 
yang keramat (Gordon, 1975: 170). Anggota wa’u 

sering terikat dengan suatu tanda lahir yang biasanya 
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dimiliki satu wa’u.  Seseorang termasuk suatu wa’u 

tertentu dapat dikenal melalui namanya, nama 
wa’unya seperti ata wa’u carep, ata wa’u kuléng. Ia 

juga dikenal lewat tabu  atau larangan atau pemali 
khusus (ciling, mawa) seperti larangan makan tikus 

(lawo), babi landak (rutung), kula dan sebagainya. 
Tabu biasanya berkaitan dengan daging binatang 
yang telah menolong atau mencelakakan keturunan 

mereka (Rosmalen, 1989: 30).  
 

Berdasarkan tempat tinggal wa’u dapat dibagi atas 
dua, yaitu  ata kaéng oné agu ata kaéng péang.  Satu 

wa’u  boleh saja hidup di sebuah kampung yang 
sama ataupun terpencar-pencar di berbagai kampung 

di Manggarai atau di luar Manggarai.  Mereka yang 
tinggal di kampung asalnya disebut ata kaéng oné 

dan sering dikenal dengan ungkapan ata wong golo 
pukang niang (orang yang memasang api di kebun 

dan di rumah adat). Sedangkan mereka yang tinggal 
di luar kampung asalnya disebut ata kaéng péang 
dan dikenal dengan ungkapan ata ngo long latung 

coko kawé wojak mbaék (orang yang merantau 
mencari tanah subur yang menghasilkan jagung dan 

padi berlimpah).30 Pada masa lalu, anggota wa’u 
umumnya hidup di kampung yang sama yaitu tana 

kuni agu kalo (tanah tumpah darah atau tempat 

 
30 Pada acara penti (tahun baru orang Manggarai) semua anggota wa’u ata 
ka’éng pé’ang wajib pulang ke kampung kelahirannya untuk mengambil 
bagian dalam acara tersebut. Penti menjadi acara reuni keluarga besar. 
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kelahiran); namun karena pendidikan ataupun 

pekerjaan ataupun alasan sosial ekonomi dan 
sebagainya, keturunan dari satu wa’u menyebar di 

pelbagai kampung. Selanjutnya di sebuah kampung 
terdapat banyak wa’u yang berbeda.   

 
Dalam satu keturunan wa’u, ayah dan ibu mendapat 
tempat istimewa dalam keluarga. Saudara dari ibu 

(nara) disebut amang oleh anak-anaknya. Amang 
menyebut anak saudarinya bangkong. Amang yang 

berstatus sebagai anak rona sangat dihormati oleh 
orang Manggarai karena dipercayai sebagai ata 

sémbéng wuwung (pelindung ubun-ubun atau 
kehidupan), ulu waé (sumber air kehidupan), sapo 

mésé likang langkas (perapian yang besar dan tungku 
yang tinggi = sumber makanan yang berlimpah), amé 

watu naré iné watu ci’é (ayah-ibu yang terpilih dan 
bermutu) dan waé téku (tempat timbah air atau 

rahmat atau berkat). Nara atau amang mempunyai 
beberapa privilese terhadap anak saudarinya. 

Misalnya, dia dapat menganjurkan anak laki-laki dari 
saudarinya untuk menikahi anak wanitanya (tungku). 

Kalau wanita dari saudarinya menikah, saudarinya 
harus memberikan seekor kuda kepadanya (jarang 

baro wai bangkong). Tapi nara juga dapat memberi 
harta pusaka kepada bangkong. Sedangkan saudari 
dari ayah disebut inang oleh anak-anak mereka dan 

inang memanggil anak-anak dengan sebutan to’a. 
Ada yang berpendapat bahwa kata ina atau inang 

berasal dari kata iné yang berarti ibu. Ketika anak 
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laki-laki (to’a) hendak menikah maka inang wajib 

berpartisipasi dalam melunaskan belis perkawinan 
dengan memberi sumbangan  dana sesuai 

kebutuhan. Kewajiban ini dikenal dengan sida. 
 

Keluarga Besar: Woé nelu 
Selain kata kilo, panga dan wa’u, orang Manggarai 
juga menggunakan kata woé-nelu untuk 

menggambarkan keluarga besar yang terjadi karena 
ikatan perkawinan. Woé-nelu mengacu pada 

hubungan antara dua keluarga besar yang diikat oleh 
perkawinan (Verheyjen, 1967; 762). Kata woé berarti 

turunan, sahabat, teman; nelu (ng) berarti berjanji, 
kawin. Ikatan woé nelu terjadi dalam kesepakatan 

adat perkawinan antara keluarga besar si calon 
mempelai laki-laki dan keluarga besar perempuan, 

calon mempelai wanita. Ungkapan  kudut pandé woé 
nelu (supaya diadakan hubungan perkawinan) 

merupakan kata kunci yang disampaikan pada saat 
meminang seorang wanita, khususnya untuk jenis 
perkawinan cangkang. Ungkapan ini hendak 

menyatakan bahwa perkawinan yang akan terjadi 
antara seorang laki-laki dan seorang wanita juga 

menciptakan ikatan kekeluargaan yang baru antara 
kedua keluarga besar (keluarga besar mempelai laki-

laki dan keluarga besar perempuan). 
 
Dalam hubungan woé-nelu, keluarga pengantin 

perempuan (pemberi istri) disebut keluarga anak rona 
(wife giver). Anak rona meliputi keluarga besar dan 
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kerabat pengantin perempuan dalam kaitannya 

dengan keluarga suami atau dengan kata lain 
keluarga yang menyerahkan istri kepada keluarga 

mempelai pria. Keluarga pengantin laki-laki 
(penerima istri) disebut anak wina (wife receiver). 
Anak wina adalah keluarga besar pengantin pria 

dalam hubungannya dengan keluarga istrinya atau 
dengan kata lain keluarga yang menerima istri. Peran 

dan posisi mereka berbeda dalam kehidupan 
bermasyarakat. Anak rona diyakini sebagai sumber 

hidup dan sumber rahmat/berkat bagi anak wina. 
Relasi kekerabatan mereka tidak bersifat sementara 

(salang tuak31) tetapi bersifat permanent (salang waé 
téku tédéng32). Relasi kekerabatan ini disebut relasi  

woénelu dan selalu diperkuat dan dihidupkan melalui 
praktik sida dan wida33 (Nggoro, 2006: 56-65; 
Quaaden, 2009: 44). 

 
Keluarga besar: Pa’ang agu ngaung 

 
31 Salang tuak adalah jalan enau; maksudnya jalan ke tempat 

sadapan yang hanya berlangsung ketika enau itu produktip atau berair 
(Bdk. Verheyjen, 1967: 378) 

32 salang waé téku tédéng berarti jalan ke mata air yang bersifat 
kekal (Bdk. Verheyjen, 378). 

33 Sida adalah permintaan dukungan dan sumbangan materiil atau 
finansial oleh keluarga anak rona kepada anak wina untuk mengsukseskan 
suatu acara perkawinan atau kematian; Wida adalah pemberian dari anak 
rona  berupa pakaian, perhiasan sebagai balasan jujur terhadap anak wina 
(Verheyjen 754) atau hadiah pemberian dari anak rona kepada anak wina 
berupa harta warisan yang bersifat sukarela (Nggoro 58). 
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Bagi orang Manggarai konsep keluarga besar bisa 

saja lebih luas dari satu klan. Misalnya, keluarga 
besar Biting di Ruteng, keluarga Manggarai di 

Kupang dan sebagainya. Pada masa lalu, orang 
Manggarai juga merasa satu keluarga karena berasal 
dari satu kampung yang sama. Ungkapan Pa’ang 

agu ngaung atau pa’ang olo ngaung musi 
menunjukkan kesatuan dan persatuan sebuah 

kampung. Kata pa’ang artinya gerbang depan 
kampung dan kata ngaung berarti kolong rumah atau 

gerbang belakang kampung. Ungkapan Pa’ang agu 
ngaung selalu muncul untuk menyatakan satu dunia 

kehidupan bersama dari seluruh warga di sebuah 
kampung. 
 

Kebersamaan dan persatuan ini sangat kuat karena 
mencakupi seluruh aspek kehidupan mereka. 

Kebersamaan dan persatuan ini mencakupi mbaru 
baté kaéng (rumah tempat tinggal),  uma baté duat 

(kebun tempat kerja), waé baté téku (mata air tempat 
menimba), natas baté labar atau golo baté lonto 

(halaman tempat bermain atau duduk atau kampung 
tempat pemukiman), dan compang baté takung (dari) 

(tempat persembahan). Keluarga pa’ang agu ngaung 
memiliki rumah adat yang satu dan sama yaitu 

mbaru gendang, kebun yang satu dan sama yaitu 
lingko, mata air yang satu dan sama, halaman 
kampung yang satu dan sama, tempat persembahan 

yang satu dan sama.  Kesatuan dan kebersamaan 
dalam lima dunia kehidupan ini membuat mereka 
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merasa sebagai satu keluarga yang sehidup, senasib, 

dan sepenanggungan. Ketika terjadi serangan dari 
luar (purak mukang wajo kampong), mereka akan 

berjuang sehidup semati. Kesatuan dan kebersamaan 
itu diabstrakasikan dalam filosofi gendang oné 

lingkon péang. Gendang (rumah adat) dan lingko 
(kebun) merupakan unsur konstitutif sebuah 
kampung. Tidak mungkin ada kampung tanpa 

gendang dan atau lingko.   
 

Catatan penutup: 
Pandangan tentang keluarga besar pada masyarakat 

Manggarai dapat saja mencakup garis kerabat 
langsung dan garis kerabat tidak langsung dari 

kakek-nenek yang sama sampai ke luar generasi 
ketiga (orang tua, anak, cucu, cicit, dan sebagainya). 
Keluarga besar juga dapat mencakup lebih dari satu 

generasi yang tinggal di desa yang sama atau desa 
yang berbeda. Oleh karena itu, tidak heran jika 

seorang Manggarai yang berkeliling Manggarai 
disebut sebagai anggota keluarga oleh orang lain 

bahkan di desa lain.  
 
Konsep keluarga seperti ini sering dihidupkan karena 

mereka suka melibatkan sebanyak mungkin orang 
dalam pelbagai ritual adat terutama di saat nikah dan 

kematian. Konsekwensinya, kepentingan keluarga 
besar atau komunitas seringkali lebih didahulukan 

dari kepentingan keluarga inti, terutama dalam hal 
pernikahan dan kematian. Persyaratan wajib dan 
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agak memaksa untuk sida dari anak rona seringkali 

menyebabkan ketidakmampuan keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi 

atau pengasuhan yang baik untuk anak-anak. 
Apalagi, kegiatan wajib komunal seperti pa'ang olo 

ngaung musi kerap memaksa para orang tua untuk 
menelantarkan anaknya tanpa pengasuhan yang 
layak. Dalam banyak kasus, anak-anak dididik untuk 

bergantung pada keluarga besar. Misalnya, untuk 
menikah seseorang membutuhkan sumbangan 

(biasanya uang) dari semua anggota keluarga besar.   
 

Struktur keluarga patriarkal dari yang paling luas 
kepada yang paling kecil adalah wa’u, panga, amé 

dan kilo. 
  
  Wau panga amé kilo 
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Bab 3 Perkawinan:  
Kawing, Na’a wina/rona, Toko, Neki  

 
Manusia adalah homo amoris (mahluk yang 
mencintai) dan perkawinan merupakan lembaga 

sosial yang sah untuk menyalurkan cinta antara 
seorang laki-laki dan seorang wanita. Namun sebagai 

lembaga sosial, perkawinan juga berwajah ganda. 
Perkawinan memiliki karakter socio-kultural, socio-

religius, socio-juridis dan sebagainya. 
Konsekwensinya, cara pandang tentang perkawinan 
dapat berbeda dari masyarakat yang satu dengan 

yang lain. Cara pandang orang Barat tentunya 
berbeda dengan cara pandang orang Timur. Aliran 

personalistis menekankan aspek pribadi dalam 
sebuah perkawinan, sementara aliran institusional 

menekankan aspek kelembagaan dari perkawinan. 
Bagi masyarakat Manggarai, konsep tentang 
perkawinan nampak dan dinyatakan dalam kata-kata 

yang digunakannya seperti kata kawing, na’a 
wina/rona, toko dan neki. 

 
Perkawinan: kawing 

Kata kawing merupakan salah satu kata yang sangat 
familiar digunakan orang Manggarai. Hal itu nampak 

dalam penggunaannya yang lebih sering seperti 
terdapat dalam ungkapan kawing cangkang, kawing 

cako, kawing tungku, kawing geréja, kawing 
kampong, dan sebagainya. Namun menurut Verheijen 
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(1967: 197), kata kawing bukan merupakan kata 

aseli bahasa Manggarai. Kata ini berasal dari kata 
kawin (bahasa Indonesia) yang berarti membentuk 

sebuah keluarga. Sesuai dengan makna aselinya 
dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata kawing 

memiliki makna yang sama dengan ungkapan kaéng 
kilo atau na’a kilo pada masyarakat Manggarai yang 
berarti berkeluarga atau berumah tangga. Dengan 

demikian konsep perkawinan pada kata kawing 
mengandung makna berumah tangga atau 

berkeluarga. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang menyebut tujuan perkawinan adalah untuk 
membentuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
  

Verheijen (1967: 384) membedakan penggunaan kata 
nika dan kawing. Kata nika merujuk pada 

perkawinan yang diselenggarakan secara adat dan 
olehnya selalu muncul ungkapan nika adat. 

Sedangkan kata kawing merujuk pada perkawinan 
yang dilaksanakan secara agama serani. Kata kawing 

sering digunakan untuk merujuk pada perkawinan 
yang dilakukan di hadapan seorang imam di Gereja. 

Olehnya kata kawing selalu disambung dengan kata 
gereja menjadi kawing gereja. Dengan demikian, kata 

kawing merujuk pada peristiwa perkawinan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
dilakukan di hadapan imam dalam Gereja. Di sini 
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perkawinan merupakan sebuah ikatan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
mendapat legitimasi dalam Gereja katolik. Dalam 

konteks ini, kata kawing memiliki implikasi bahwa 
perkawinan merupakan peristiwa personal antara 
dua pribadi (yaitu si laki-laki sebagai calon suami dan 

si wanita sebagai calon isteri) dan bukan menjadi 
peristiwa atau urusan kesepakatan antara keluarga 

besar dari kedua calon mempelai. 
 

Sangatlah menarik bahwa orang Manggarai memiliki 
cara pandang yang unik tentang kawing gereja dan 

kawing kampong. Kawing gereja adalah perkawinan 
yang diresmikan secara sah dalam ritus agama atau 
Gereja katolik. Kawing kampong merujuk pada 

perkawinan yang tidak disahkan secara agama 
(Gereja Katolik). Kawing kampong mencakupi laki-laki 

dan wanita yang tinggal bersama tanpa melalui 
urusan adat dan juga mereka yang tinggal bersama 

sebagai suami isteri melalui acara adat yang resmi. 
Ketika mereka yang kawing kampong menikah resmi 

di gereja (secara agama), maka pakaian nikahnya 
adalah pakaian adat. Berbeda dengan mereka yang 
belum kawing kampong dan menikah di dalam 

Gereja, pakaian nikahnya bernuansa modren atau 
barat. Cara pandang di atas menunjukkan pengaruh 

yang kuat dari agama (Gereja Katolik) dalam hal 
perkawinan katolik.  

 
Perkawinan: na’a wina/rona 
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Verheijen (1967: 197 dan 245) menegaskan bahwa 

orang Manggarai memiliki dua kata yang lebih aseli 
dari kata kawing yaitu kata na’a wina (na’a rona) dan 

laki (wai).  Pernyataan ini dikukuhkan oleh Philipus 
sudi, dan Belasius Jelalu (Wawancara, Maret 2021) 

yang memandang kata kawing dalam kaitan dengan 
pernikahan gereja sedangkan untuk pernikahan adat 
digunakan kata na’a wina (na rona) dan laki (wai). 

Laki-laki yang hendak menikah disebut laki atau na’a 
wina; wanita yang menikah disebut wai atau na’a 

rona. Kedua kata tersebut, na’a wina (na’a rona) dan 
laki (wai), memiliki pengertian yang sama yaitu 

mengambil isteri atau mengambil suami. Patut 
dicatat bahwa kata laki juga berarti lelaki dan kata 

wai berarti perempuan atau wanita. Dengan demikian 
penggunaan kata-kata ini (laki dan wai) tentunya 

menegaskan hakikat perkawinan yang terjadi antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan 

bukannya antara sesama jenis kelamin.  
 
Selanjutnya dari dua kata tersebut muncul juga 

ungkapan ngo na’a wina (rona) atau ngo laki (wai) 
yang memiliki pengertian yang sama yaitu pergi 

mengambil isteri. Ungkapan ngo na wina atau ngo 
laki mengandung makna yang bersifat dinamis. Di 

sini perkawinan pun menjadi sebuah  tindakan yang 
berproses di mana seorang laki-laki harus pergi ke 

rumah perempuan dan mengambilnya untuk 
dijadikan sebagai isterinya. Pada masyarakat 

Manggarai proses pengambilan isteri ini melibatkan 
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peran aktif keluarga besar (asé-kaé/wa’u, anak wina, 

pa’ang agu ngaung34) dan mencakupi banyak tahapan 
acara (seperti weda rewa tuké mbaru35, wagal36 dan 

podo37).38 Dengan demikian perkawinan tidak lagi 

 
34 Pa’ang olo ngaung musi diartikan secara hurufiah 

sebagai pintu gerbang di depan, kolong rumah di belakang. Arti 

yang dimaksudnya adalah seluruh isi kampung. Bandingkan 
Verheijen, hal. 469 

35 Tuké mbaru berarti naik tangga rumah. Maklumlah, 

rumah orang Manggarai pada jaman dulu berbentuk rumah 

kolong. Dalam konteks perkawinan, tuké mbaru berarti melamar 
atau meminang resmi seorang gadis. Sedangkan kata podo 

berarti menghantar; dalam konteks perkawinan, menghantar 

mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dari rumah 
keluarga isteri ke rumah keluarga suami. Bandingkan Nggoro 

hal. 111-112 dan 120 
36 Wagal berarti puncak pernikahan adat  (Nggoro, 2006: 120) 
37 Podo berarti menghantar anak wanita ke kampung suaminya 

(Verhejien, 1967: 507-508). 
38 Beberapa upacara dan pesta terkait perkawinan: 

angkak/sompo (upacara nikah di mana pengantin wanita 

dihantar/ditatang kepada lakinya di tengah rumah), bekang 

(upacara yang dilakukan oleh famili pengantin laki-laki untuk 

mengumpulkan bahan jujur/belis), gerep ruha (upacara menginjak 

telur mentah di muka pintu rumah gendang  pada saat pengantin 

wanita dihantar masuk ke rumah penganti laki-laki), lébong 

(upacara  dalam rangkaian perkawinan di mana anak rona 

menyembelih babi  yang tidak dibalas, biasanya terjadi ketika 

anak wina membawa banyak kuda untuk belis), nempung (pesta 

penghabisan dalam rangkaian pernikahan), péntang/péntar pitak 

(acara pengebasan debu pada saat masuk rumah pengantin laki-
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merupakan urusan pribadi kedua calon mempelai 

tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang 
melibatkan kedua keluarga besar dan bahkan 

seluruh warga kampung. 
  
Pada umumnya setiap anak muda yang jatuh cinta 

harus menyampaikan isi hatinya kepada 
orangtuanya. Jika disetujui, maka orangtuanya atau 

yang mewakilinya bersama si pemuda datang 

 

laki sebagai simbol pelepasan semua adat orangtua dari pengantin 

perempuan), podo molas, rébo (upacara persembahan babi dari 

anak rona kpd anak wina agar keponakan-keponakannya tetap 

sehat), toto kopé (upacara di mana kedua tunangan saling 

memperlihatkan diri, biasanya laki-laki datang ke keluarga 

wanita), renting (upacara berpaut dengan perkawinan dimana 

wanita membuang totemnya),  ténda (upacara yang dibuat karena 

kawin sumbang), kora (upacara pembayaran belis), umber 

(upacara adat dalam rangkaian pernikahan supaya pengantin boleh 

dihantar ke rumah pengantin laki-laki  walaupun pesta besar 

nempung belum dilaksanakan), wagal (pesta terakhir/puncak 

pernikahan), wéla héndéng (upacara menatang pengantin 

perempuan di atas bantal pada acara nempung), welu wentang 

(upacara di mana pihak iné amé menarik kembali anaknya yang 

suaminya meninggal dengan menyerahkan babi dan sebagainya 

sebagai bukti), wencu dukut (mengambil kembali tanda mata), 

tohéng (mengganti tunangan yang tidak mau dengan adiknya), 

nggabang (perkawinan dimana laki-laki tinggal pada rumah 

isterinya, sama dengan lonto oné.  
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menemukan orangtua si wanita dan menyampaikan 

tentang cinta si pemuda kepada si wanita. Sesudah 
itu orangtua si pemuda akan mengundang seluruh 

keluarga besar untuk mempersiapkan segala sesuatu 
yang dibutuhkan untuk urusan perkawinan tersebut. 
Sejak saat itu, urusan perkawinan menjadi urusan 

keluarga besar. Pada saat lamaran resmi (tuké 
mbaru),  tongka (juru bicara), dan bukan si lelaki 

sendiri, akan menyampaikan kepada tongka keluarga 
perempuan: mai dami ai ita kala lé pa’ang raci sili 

lawir, itu tara mai tuluk pu’un batu mbaun. Kali dite 
pu’un kala agu raci hitu (kami datang karena telah 

melihat sirih pinang di gerbang kampung, lalu kini 
kami datang untuk mencari pohon tempat 

bertumbuhnya. Ternyat tualah pemiliknya.39 
 
Sejak tuké mbaru (lamaran) sampai dengan podo 

(penghantaran mempelai perempuan ke rumah 
mempelai laki-laki) keluarga besar bertanggungjawab 

terhadap semua urusan perkawinan kedua calon 
mempelai. Tidaklah diperbolehkan seorang pemuda 

datang sendiri ke rumah calon isterinya dan 

 
39 Bagi masyarakat Manggarai kala (sirih) melambangkan 

seorang gadis. Ungkapan kala rana melambangkan pemudi yang 
hendak dipinang. Selain ungkapan tersebut ada kala jengkek 
(pemudi yang agak dewasa), kala linti (pemudi yang terlalu 
muda), kala tanggo (pemudi yang masih hijau), dan kala pitak 
(gadis muda yang masih tidak karuan). 
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menyampaikan niat untuk menikahi si wanita. Jika 

hal itu terjadi maka orangtua si wanita akan 
menyuruh (bahkan mengusir) si pemuda pulang ke 

orangtuanya dan mendesak untuk datang bersama 
orangtua atau keluarganya. Orangtua pemuda harus 
berjalan di depan dan si pemuda menyusul di 

belakang orangtuanya.40  Dengan demikian, peran 
keluarga besar sangat krusial dan bahkan sering 

melampaui dan mengurangi peran kedua calon 
mempelai. Akibatnya, muncul banyak ekses negatif 

seperti terjadinya perkawinan yang dijodohkan oleh 
orangtua dan atau perkawinan yang dipaksakan oleh 
orangtua.41  

 
Selanjutnya kata ngo na’a wina juga mengandung 

implikasi bahwa kesepakatan nikah tidak hanya 
terjadi antara dua individu tetapi terutama antara 

dua keluarga besar dari kedua calon mempelai. Di 

 
40 Fenomena ini sudah mulai berubah karena dalam 

banyak kasus pemuda dan pemudi menjalin hubungan intim 

yang sangat jauh, bahkan hubungan seperti suami isteri, 

sehingga orangtua tidak berdaya. 
41 Di kalangan orang-orang tua masih dikenal lagu yang 

melukiskan teriakan seorang gadis yang tidak mau dipaksa 
untuk menikah. Isi lagunya: aku toé jodo ema é, bobol molé te 
pandé jodo, lélo nai rug ema é; mara mata pawo toé na rona; 
mara lonto muwang dengkir tua....(bapak, saya tidak jodoh; saya 

dipukul agar bisa jodoh, biarkan ikut hati nuraniku bapa, biar 
mati tua bangka tanpa suami, biar rambut putih sampai usia 

tua...) 
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sini perkawinan bukan lagi hanya sekedar urusan 

hubungan dua individu (urusan pribadi) melainkan 
terutama urusan persatuan dan hubungan antara 

dua keluarga besar. Perkawinan pun dilihat sebagai 
momen krusial untuk  menciptakan keluarga baru 
yang disebut woénelu (keluarga melalui pernikahan). 

Perkawinan  menjadi aliansi antara dua kelompok 
kerabat. Marriages constitutes an alliance between two 

kin groups in which the couple concerned is merely the 
most conspicous link (van Roosmalen, 1989, 15).  

Perkawinan, tentunya, mengubah status sosial kedua 
calon mempelai yang menikah. Perkawinan menjadi 

bagian dari upacara inisiasi yang menunjukkan 
seseorang itu meninggalkan masa remaja dan 
memasuki atau menginjak usia dewasa. Dengan 

menikah seorang wanita juga pindah status dari 
keluarga orangtua kandung kepada keluarga besar 

suaminya. Perkawinan juga mengubah dan 
menentukan status sosial keluarga besar. Selain itu 

perkawinan juga mengubah status kedua keluarga 
besar: keluarga mempelai pria menjadi penerima istri 
(anak wina) dan keluarga gadis menjadi pemberi istri 

(anak rona). Dengan perkawinan terjadi hubungan 
woénelu antara keluarga besar si calon mempelai 

laki-laki dan keluarga besar calon mempelai 
perempuan. Dalam relasi woénelu tersebut, keluarga 

besar mempelai laki-laki mengemban status sebagai 
anak wina (wife receiver = penerima perempuan) dan 

keluarga besar mempelai perempuan menjadi anak 
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rona (wife giver : pemberi perempuan) (Verheijen, 

1967: 762; van Roosmalen, 1989: 15).    
 

Status anak rona dan anak wina tidak bisa 
ditukarkan satu sama lain. Status itu akan 

diwariskan turun temurun. Hubungan mereka 
bersifat permanen seperti nampak dalam ungkapan 
toé salang tuak landing salang waé téku tédéng 

(maksudnya, bukan seperti air enau yang cepat habis 
tetapi seperti mata air yang mengalirkan airnya 

untuk ditimba selamanya). Dalam relasi ini keluarga 
anak wina tidak bisa berperan sebagai anak rona 

yang memberi perempuan; demikian juga keluarga 
anak rona tidak boleh berperan sebagai anak wina 

yang menerima perempuan. Untuk relasi selanjutnya 
keluarga anak wina selalu diperbolehkan mengambil 
anak perempuan dari keluarga anak rona; namun  

tidak diperbolehkan sebaliknya (Gordon, 1975: 179-
191). Jika hal itu terjadi maka perkawinan itu 

dianggap menyalahi hukum adat dan disebut toko 
paluk (tidur bertukar peran) atau toko toé kop (tidur 

dengan orang yang tidak sewajarnya). Kepada orang 
seperti ini sering dikatakan inung toé nipu hang toé 

tanda (maksudnya, tidak tertib dalam berprilaku). 
  

Perkawinan: toko, neki, jempeng dan tongkol 
Orang Manggarai juga menggunakan kata toko, neki, 
jempeng (Manggarai Barat), tongkol (Manggarai Timur) 

untuk menerjemahkan kata nikah dalam bahasa 
Indonesia. Dalam kamus Manggarai Indonesia, 
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Verheijen (1967: 652) mengartikan kata toko dengan 

berbaring, tiduri, kawin, beristeri, bersuami. Dari 
kata toko muncullah ungkapan rona/wina tokon 

(suami/isteri sendiri), toko toé kop (perkawinan yang 
tidak muhrin/pantas), toko tondol (dua saudari kawin 

dengan dua saudara). Penggunaan kata toko untuk 
merujuk perkawinan tentunya mau menegaskan 

konsep perkawinan yang selalu mengandaikan 
adanya persatuan fisik atau hubungan seksual 
(consummatum) antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Bagi oang Manggarai, hubungan seksual 
merupakan sesuatu yang ekslusif bagi suami dan 

isteri. Ungkapan lagé rona tokom (melewati tikar tidur 
sang suami) yang berarti berselingkuh tentunya 

menguatkan konsep perkawinan sebagai unit 
kesatuan seksual yang ekslusif antara seorang laki-
laki dan seorang wanita. Pada masyarakat Manggarai 

di masa lalu, hubungan seksual di luar pernikahan 
yang sah akan dikenakan sanksi yang sangat berat.42 

 
Kata neki berarti berkumpul, kawin, bersatu, 

bersama (Verheijen, 1967: 378. Dari kata tersebut 
muncul  ungkapan: toé di nekis (mereka belum 

menikah), poli hitu neki agu ronan (sesudah itu ia 
kawin dengan lakinya). Penggunaan kata neki 

 
42 Sanksi yang sangat berat berupa pembayaran seekor kuda dan seekor babi 
yang disebut tadu loma (menghapus perselingkuhan) dan memikul batang 
pisang mengelilingi halaman kampung, sambil berkata; néka ného ami, néka 
ného ami (jangan seperti kami, jangan seperti kami). 
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sesungguhnya menegaskan dimensi kebersamaan, 

persatuan, perkumpulan, atau persekutuan dari 
sebuah perkawinan. Sifat kebersamaan dan  

persekutuan suami isteri diungkapan dengan sangat 
baik dalam go’et acér nao wasé wunut 
(berpancangkan kayu lenjuang, bertalikan ijuk), atau 

cawi ného wuas, dolé ného ajos (terpilin laksana 
rotan, terpintal bagai tali ajo) atau paténg wa waé, 

worok éta golo (tahan seperti kayu pateng dalam air, 
kayu worok di daratan). Semua ungkapan ini hendak 

menekankan dimensi ketahanan dan keabadian dari 
persatuan, persekutuan dan kebersamaan suami dan 

isteri.   
 

Selanjutnya kata jempeng berarti dengan teliti, 
sesuai, cocok, nikah, persatukan (Verheijen, 1967: 
105). Dari kata jempeng muncul ungkapan toé mek 

poli jempeng ra (mereka belum nikah).  Penggunaan 
kata ini menegaskan perkawinan sebagai sebuah unit 

persatuan yang menuntut kecocokan antara seorang 
laki-laki dan seorang wanita. Pada masyarakat 

Manggarai ada ungkapan raup cama rawuk, cumang 
cama laki (ketemu sama debu, berhadapan sama 

jantan). Bagi orang Manggarai perkawinan yang ideal 
terjadi antara orang yang sederajat baik dari segi 

fisiknya (laki-laki ganteng dan perempuan cantik), 
segi ekonomi (sama-sama kaya atau sama-sama 
miskin), status sosial (jabatan yang sama), segi 

pendidikan (sama sarjana atau sama-sama tidak 
berpendidikan), segi budaya (sama-sama Manggarai), 
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segi religius (sama agamanya), dan sebagainya. 

Kecocokan ini akan menghasilkan keluarga yang 
harmonis, rukun dan permanen.    

 
Di wilayah Congkar Elar Manggarai Timur, orang 
menggunakan  kata tongkol yang berarti bersusun, 

jantani, kawin (Verheijen, 1967: 656) dalam merujuk 
perkawinan. Kelihatan penggunaan kata ini hendak 

menegaskan perkawinan sebagai persatuan fisik 
suami isteri yang bertujuan untuk memperoleh anak.  

  
Catatan Penutup 
Bagi masyarakat Manggarai perkawinan selalu 

dikaitkan dengan urusan woénelu yang berarti 
perhubungan antara dua keluarga oleh perkawinan.43 

Di masa lalu, pernikahan diatur secara total oleh 
orang tua dari anak-anak melalui konsultasi dengan 

para tetua klan; kemudian diatur dengan persetujuan 
anak dan sebagian besar pasangan dipilih oleh orang 

tua anak. Hari ini anak memilih pasangannya sendiri 
dan kemudian berkonsultasi dengan orang tuanya. 
Namun tata cara perkawinan membutuhkan 

keterlibatan keluarga besar bahkan seluruh warga 
desa (pa'ang olo, ngaung musi).   

Perkawinan pun menjadi tanggungjawab bersama 
baik kedua mempelai maupun kedua keluarga besar 

kedua mempelai. Ketika perkawinan merupakan 
urusan keluarga besar dan menjadi tanggungjawab 

 
43 Verheijen,  1967:  762 
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bersama,  kedua mempelai tidak akan seenaknya 

memutuskan atau menceraikan sebuah perkawinan. 
Biasanya pada saat peresmian perkawinan adat, 

kedua mempelai diwanti-wanti untuk tidak 
menceraikan perkawinan tersebut.  Dan secara adat, 
pihak yang menginginkan perkawinanya dibatalkan 

atau diceraikan mendapat sanksi. Jika pihak 
mempelai laki-laki yang meminta perceraian maka dia 

dan keluarga besarnya harus memberikan satu ekor 
kerbau kepada keluarga perempuan. Dan jika pihak 

perempuan yang menceraikan atau memutuskan 
perkawinan tersebut, maka dia wajib mengembalikan 
semua belis yang disertai dengan seekor babi besar 

(ela wasé lima) dan dikenal dengan ela podo wa’u 
(babi menghantar marga kembali)44 

 
Dewasa ini konsep kultural masyarakat Manggarai 

tentang perkawinan sedang berdialektika dengan 
konsep perkawinan moderen khususnya konsep 
perkawinan menurut Gereja Katolik. Seiring dengan 

perkembangan masyarakat, konsep personalistis 
yang sangat menekankan perkawinan sebagai ikatan 

antara dua individu makin kuat. Hal itu tentunya 
dapat membahayakan konsep kultural masyarakat 

 
44 Untuk mengukur besarnya babi, orang Manggarai menggunakan 

seutas tali  dan mengitarinya pada bagian dada; lalu tali itu dilipatkan dan 
diukur dari ujung jari sampai siku. Jika panjang tali lipatan itu tepat dari ujung 
jari ke siku maka itu disebut sehasta. Ela wasé lima berarti babi yang besarnya 
sehasta tali ditambah lima jari.  Bandingkan Verheijen, 1967: 123 
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Manggarai yang menekankan aspek kelembagaan dari 

sebuah perkawinan. Adalah ideal untuk 
mendamaikan kedua pandangan tersebut secara 

harmonis dan proporsional. Perkawinan seharusnya 
mengandaikan tanggungjawab personal yang besar 
karena dia yang akan melaksanakan dan menghidupi 

perkawinan tersebut. Namun dukungan dan 
keterlibatan keluarga besar juga sangat krusial 

menghadapi tantangan perkawinan dewasa ini. 
Proses kultural dalam urusan perkawinan dua 

individu dapat membantu kedua suami isteri untuk 
tetap bertahan dalam ikatan perkawinan.   
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Bab 4 Tujuan dan Sifat Perkawinan   
Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menegaskan tujuan perkawinan 
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan keTuhananan yang 

Mahaesa. Tujuan ini mengandung makna bahwa bagi 
manusia perkawinan tidak sekedar sebuah perbuatan 

“basic instinct” (naluri kodrati) untuk memenuhi 
kebutuhan seksualnya. Bagi manusia perkawinan 

terutama merupakan sarana perwujudan diri sebagai 
ciptaan Tuhan yang bersifat sosial dan memiliki 
martabat luhur sebagai mahluk yang berakal budi 

(homo rationale), berkehendak bebas dan berhati 
nurani. Karenanya, perkawinan pada manusia 

merupakan sebuah actus humanus yang bertujuan 
untuk mewujudkan keluhuran martabatnya sebagai 

mahluk yang ber-Tuhan. Berbeda dengan binatang, 
manusia mendisposisikan dorongan instink dalam 

konteks yang lebih bermartabat untuk mencapai 
tujuan yang lebih beradab dan beretika. Melalui 
perkawinan, hubungan seksual manusia tidak lagi 

sekedar untuk memuaskan nafsu tetapi menjadi 
sebuah lembaga cinta dimana suami isteri saling 

menyerahkan diri secara total dan ekslusif. 
Perkawinan pun menjadi wadah yang bermakna 

ganda mencakupi pelbagai aspek kehidupan manusia 
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seperti aspek psikologis, juridis, politis, sosial, 

kultural dan sebagainya. 45  
 

Dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan pun 
tidak sekedar menjadi lembaga sosial tertua, tetapi 
juga telah berkembang sesuai dengan tuntutan 

tempat dan masanya. Tujuan dan sifatnya pun 
berubah dan berdinamika sesuai dengan perubahan 

jaman dan tantangan yang dihadapinya. Pada 
masyarakat Manggarai tujuan dan sifat perkawinan 

berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. 
Namun dalam perubahan tersebut, tetap ada nilai-
nilai dasar perkawinan yang menjadi ciri khasnya. 

 
Tujuan Perkawinan Adat Manggarai 

 
Salah satu tujuan perkawinan bagi masyarakat 

Manggarai adalah untuk menyalurkan dan memenuhi 
kebutuhan biologis (seksual) si laki-laki calon suami 
dan si perempuan calon isteri. Dengan menikah, 

kebutuhan biologis seorang laki-laki dan seorang 
wanita mendapat penyalurannya yang sah. Dalam 

bahasa adat perkawinan, orang Manggarai selalu 
menggunakan kata kopé (parang) untuk merujuk 

kepada laki-laki. Ketika  seorang laki-laki hendak 
menikah, maka dilakukan acara kumpul kopé 

(kumpul parang) yaitu acara pengumpulan dana 

 
45 Yohanes, Servatius Boylon, 10 Pilar Perkawinan Katolik  yang sah, 

Yogyakarta: Asmara Book, 2009, hal.  36 
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untuk persiapan membiayai perkawinan seorang laki-

laki. Ketika hendak melamar seorang gadis, dikenal 
istilah sélék kopé (mengenakan parang) yaitu 

mempersiapkan diri untuk perkawinan. Ketika 
seorang laki-laki mengalami impotensi, maka dia 
disebut kopé belé (parang tumpul), artinya laki-laki 

tersebut tidak mampu melakukan hubungan seks. 
Jika lamaran seorang laki-laki ditolak oleh seorang 

wanita, maka dikenal ungkapan kopé ba kolé (parang 
dibawa pulang) artinya laki-laki itu pulang kembali 

karena lamaran ditolak. Secara lengkap dikenal 
ungkapan laséng nggitun kopé sélék tédéng, toé nau 

kopé ba kolé (demikianlah lazimnya parang = seorang 
laki-laki= yang selalu siap; ketika ditolak, bawa 

pulang).   
 
Pada masyarakat Manggarai, kopé adalah simbol  

penis laki-laki dan sarungnya (bako) simbol vagina 
perempuan. Calon mempelai laki-laki disebut kopé 

harat. Dengan demikian, penggunaan kata kopé 
untuk laki-laki dalam urusan perkawinan 

mengandung makna tentang perkawinan sebagai 
sebuah kesatuan dan persatuan seksual suami isteri 

seperti kesatuan parang dan sarungnya 
(pembungkusnya).  Bagi orang Manggarai relasi 

seksual merupakan simbol kehidupan. Tanpa ada 
hubungan seks, tidak ada kehidupan baru (Erb. 199: 
43). Sejalan dengan itu, orang Manggarai 

menggunakan kata sirih (kala) dan pinang (raci) yang 
menjadi simbol kuat dalam adat perkawinan untuk 
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menegaskan bahwa perkawinan mempunyai kaitan 

erat dengan tindakan hubungan seks. Sirih (kala) dan 
pinang (raci) juga menjadi simbol seks laki-laki (raci) 

dan simbol vagina (kala). Ungkapan raci kandé, kala 
bengé (pinang jingga, siri wangi) melambangkan 

pemuda ganteng, pemudi molek. 
 
Dengan perkawinan, sebuah tindakan hubungan seks 

menjadi sah dan pantas. Hubungan seks merupakan 
sesuatu yang ekslusif antara suami dan isteri. 

Hubungan seks yang terjadi di luar perkawinan 
merupakan perbuatan zinah. Masyarakat Manggarai 

menggunakan ungkapan hi nana lélo tana, hi enu lélo 
awang (laki-laki melihat tanah, wanita melihat  

langit) untuk merujuk pada perbuatan zinah atau 
hubungan seks yang tidak sah. Seorang suami yang 
berzinah dengan isteri orang lain disebut loma dan 

isteri yang berzinah dengan laki-laki lain di kamar 
tidur suaminya dinyatakan dengan ungkapan lagé 

locé de rona (melewati tikar sang suami). Bagi mereka 
yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan 

dikenakan sanksi yang berat seperti melakukan acara 
pana mata leso (melihat matahari) atau pola/kepu 

munak (memikul atau memotong batang pisang).  
 

Dalam doa adat perkawinan sering disampaikan 
ungkapan petu di’a lé, liwu di’a lau (semoga di udik 

disalurkan dan di hilir ditampung) yang bermakna 
“semoga hidup bersuami-isterinya berhasil baik, 
semoga bersenggama mereka berjalan dengan baik 
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dan berhasil” (Roosmalen, 49). Hal ini hendak 

menyatakan perkawinan sebagai sebuah persatuan 
seksual yang ekslusif antara suami isteri. Ketika 

sebuah perkawinan tidak sah karena melawan aturan 
adat maka perkawinan tersebut dikatakan toko toé 
kop (tidur tidak cocok) atau jurak (insest). Kedua 

ungkapan ini muncul karena hubungan seksual yang 
demikian tidak sesuai dengan aturan adat atau 

dilegitimasi secara adat. Anak hasil hubungan seks 
yang tidak sah disebut anak bera (haram, tidak sah) 

atau anak péang puar (anak di hutan) atau anak de 
wina péang remang (anak di semak rumput).  

 
Tujuan utama kedua dari perkawinan pada 

masyarakat Manggarai adalah untuk mendapat anak 
dalam rangka keberlanjutan generasi atau 
keberlangsungan masyarakat. Dalam doa adat 

pemberkatan nikah (tudak atau torok) selalu 
diucapkan kata-kata ini ... kudu beka agu buar, wing 

do ného taé kali ga, rés baling lélé, ras baling racap, 
ta’i cala wai,  borék cala bocél (agar berkembang dan 

bertunas banyak anak, lahir seperti diharapkan, 
gegap gempita sekitar ketiak, ramai sekeliling sisi, 

dan berjejer seperti kotoran di betis dan kaki).46 Ada 
juga ungkapan lain seperti “ra’ok lobo sapo-rénték 

 
46 Bandingkan Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki, Gereja 

Menyapa Manggarai: Menghirup keutamaan Tradisi, Menumbuhkan cinta, 
Menjaga Harapan, Jakarta: Yayasan Theresia Plate, 2011, hal 107; Verheijen 
hal. 39, 57 dan 511.  
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lobo kécép,  larok lobo sapo” (duduk berhimpun di 

atas tungku api-duduk berderet-deret bagaikan 
tutupan periuk). Semua ungkapan ini pada dasarnya 

menegaskan tujuan perkawinan untuk mendapat 
banyak keturunan.   
 

Kehadiran anak merupakan kerinduan utama dalam 
setiap keluarga orang Manggarai. Menikah tanpa 

memiliki anak adalah sia-sia. Tiada hal yang paling 
mencemaskan pada orang Manggarai selain 

ketakutan tidak dikaruniai anak. Ketiadaan 
keturunan merupakan ketakutan eksistensiil yang 
diungkapkan dengan istilah  rantang mempo niho 

elong (takut lenyap seperti batang pisang) yaitu takut 
hilang dari sejarah kehidupan di dunia. Jika 

seseorang mati tanpa meninggalkan keturunan atau 
anak, maka kematiannya diibaratkan dengan watang 

bowok (Sudi, Lawir 1 Januari 2016). Secara hurufiah 
watang bowok berarti kayu lapuk; jika dikaitkan 

dengan kehidupan, sebagai kayu lapuk dia tidak 
dapat memberi atau mempunyai tunas baru (cing) 

atau kehidupan yang baru; dan jika dihubungkan 
dengan bahasa biblis (Kitab Suci orang Kristen), 

watang bowok sama dengan pohon yang tidak 
berbuah (Bandingkan Mat. 3:10 dan Luk. 3:9). 
Kematian orang demikian dibahasakan dengan go’ét 

hia hitu munda, toé ngai na’a waén (ia itu mati punah, 
tidak berketurunan; Verheijen, 1967: 339) atau 

munda niho munak mempo niho elong (hilang lenyap 
tanpa bekas seperti batang pisang).  
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Ketika dalam keluarga tidak dikarunia anak (toé 
manga wing) maka hal itu dilihat sebagai sebuah 

kutukan atau aib (Sutam, 1998: 78).  Karena itu, jika 
sebuah perkawinan tidak dikaruniai anak, maka si 

suami diperkenankan untuk mengambil isteri yang 
baru. Demikian juga jika perkawinan yang hanya 
dikaruniai anak perempuan, suaminya diijinkan 

untuk mengambil perempuan lain agar memperoleh 
anak dengan jenis kelamin yang dibutuhkan (Lon dan 

Widyawati, 2018; Boy Lon, 2012: 200). Menurut Sudi 
(Wawancara 1 Januari 2016), pengambilan isteri 

kedua harus mendapat persetujuan dari isteri yang 
pertama (wina tu’a); walaupun dalam banyak kasus 
laki-laki berusaha sedemikian rupa bahkan agak 

memaksa sehingga isteri pertama harus 
menyetujuinya.  

 
Bagi masyarakat Manggarai anak merupakan bentuk 

reinkarnasi dari eksistensi seseorang dalam sejarah 
kehidupan. Hal itu jelas dalam ungkapan yang 
disampaikan kepada anak seseorang yang sudah 

meninggal: émé lélo méu, cama niho mosé kolé ema‘s 
(ketika melihat kamu, rasanya bapamu hidup 

kembali). Anak sering disebut dengan ungkapan cing 
agu cakal (tunas dan cabang). Anak merupakan cikal 

bakal terjadinya sebuah proses regenerasi suatu 
masyarakat.  Regenerasi mengandaikan kelahiran 

generasi baru yang menggantikan generasi 
sebelumnya. Dengan proses ini, eksistensi suatu 
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masyarakat bisa dipertahankan dari masa ke masa 

dan tidak lenyap pada waktu tertentu. Dengan 
demikian kehadiran anak tidak saja menjadi 

kerinduan eksistensial individu tetapi juga 
merupakan kerinduan seluruh masyarakat. 
Kehadiran seorang anak turut menjamin 

keberlangsungan suatu masyarakat. Pada 
masyarakat Manggarai hal itu diungkapkan secara 

simbolis dalam go’ét: Émé wakak betong asa, 
manga waké  nipu  taé; émé  muntung pu'u  gurung  

manga  wungkut nipu curup (Jika betung tua tumbang 
maka ada akar yang menghayati adat; jika batang aur 

terbakar, ada tunas yang menyimak semua ajaran). 
Artinya: Jika orangtua meninggal dunia maka ada 
anak-anak yang melanjutkan semua warisan adat. 

Ungkapan ini jelas menyatakan peran penting anak 
dalam mewariskan dan mempertahankan adat, nilai 

dan khasanah budaya masyarakat Manggarai (Bdk. 
Janggur, 2010: 108).  

 
Karena itu kelahiran anak sebagai tunas baru (cing 
agu cakal) merupakan berita yang paling 

menggembirakan keluarga dan seluruh masyarakat; 
kehadirannya di tengah keluarga dan masyarakat 

disambut sebagai meka weru (tamu baru). Dalam 
pandangan mereka tamu haruslah disambut, dijamu 

dan dilayani secara baik (Bdk. Quaaden, 2009: 46-
47). Semua warga kampung merasa wajib untuk 
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melawati si bayi (la’at meka weru)47 dengan membawa 

sayur kacang-kacangan (wué). Sebagai tamu baru, 
anak pun harus disambut dan dirayakan dengan 

penuh sukacita dalam acara céar cumpé atau wa’u 
wa tana.48  Ungkapan “kudut pu’ung noo main, hia ga 

 
47 Ada hal yang menarik dengan la’at meka weru. Jika pada hari yang sama, 
lebih dari satu keluarga  yang datang melawat secara bersamaan, maka hal itu 
menjadi pratanda yang tidak baik. Menurut keyakinan orang Manggarai, hal 
itu menjadi tanda bahwa si bayi akan berumur pendek. Keserentakan anggota 
keluarga yang melawat berarti melayat. Maka untuk menghindari terjadinya 
hal demikian, salah satu anggota keluarga inti si bayi akan akan meminta 
dengan tegas agar keluarga yang datang lebih dulu pulang dan memintanya 
datang kembali pada kesempatan lain. Jika yang datang bersamaan adalah 
keluarga anak rona dan keluarga anak wina, maka yang disuruh pulang adalah 
keluarga anak wina. Jika yang datang adalah keluarga adik kakak maka yang 
disuruh pulang adalah keluarga adik. Biasanya keluarga yang diminta pulang 
tidak tersinggung dan memahami maksudnya (Stanis tatul, Wawancara, Juli 
2021). 
48 Céar cumpé berarti membongkar perapian yang ada di kamar tempat 

si ibu dan bayi tinggal. Acara céar cumpé atau wa’u wa tana pada 

dasarnya memiliki dua tujuan: a) merupakan sebuah deklarasi 

kehadiran si anak dan bentuk acara legitimasi anak sebagai warga 

masyarakat; b) pemberian nama kepada si bayi (ngasang manuk).  

Dikatakan dalam doa adatnya: Dengé le méu Empo, ai mésén 

momang de méu, tara katun anak bara wua tuka dami; ho’og dé 

manuk te adak lami ratung wuwung agu cear di’a cumpen; oné 

manuk ho’o téing lami ngasang…..; kudut pu’ung noo main, hia 

ga émé lagé para néka koé bentang le tana péang, néka ligot 

siong, néka pedeng menes...(Dengarlah hai nenek moyang, karena 

kasihmu yang agung, kepada kami dikaruniai anak ini; inilah 

ayam persembahan untuk menguatkan ubun-ubun dan 
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émé lagé para néka koé bentang le tana péang, néka 

ligot siong, néka pedeng menes” secara implisit 
mengandung makna perkenalan kepada masyarakat 

dan penerimaan anak itu sebagai bagian dari 
komunitas tersebut. Dengan kata lain, acara céar 

cumpé menjadi simbol bahwa seorang anak tidak saja 
menjadi milik ibu atau orangtuanya (yang 
disimbolkan dengan cumpé) tetapi menjadi milik dari 

seluruh masyarakat. Pada masa lalu semua warga 
kampung bertanggungjawab membina semua anak 

yang ada di kampung tersebut. Jika ada anak yang 
bersikap tidak sesuai dengan aturan adat, maka 

setiap orangtua dapat menasihati dan menegur anak 
tersebut dengan ungkapan néka niho anak hiot toé 

repéng pedé, toé haéng taé. Ungkapan go’ét  ini  
bertujuan untuk menyadarkan dan membina anak-
anak agar mengetahui dan menghayati warisan adat 

budaya. Sebagai cing agu cakal anak harus 

 

membongkar cumpé ini; melalui ayam ini kami memberikan dia 

nama…..; semoga mulai hari ini, dunia tidak kaget , tidak sensitif 

dan tidak bersikap negatip ketika dia melewati pintu rumah; 

bandingkan Regus dan Decky, 2011: 59). Menurut Stanis Tatul, 

ayam korban untuk pemberian nama harus berwarna merah (wulu 

cepang) sebagai simbol keberanian dan jumlah nama yang 

diberikan adalah lima buah. Jumlah nama yang banyak ini 

bertujuan untuk membingungkan roh halus agar tidak 

mengganggu si anak. Pada saat menerima sakramen baptis, baru 

dipilih satu nama. 
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mewariskan adat istiadat dan berbagai nilai budaya 

dari masyarakatnya.   
 

Tujuan ketiga dari perkawinan dalam masyarakat 
Manggarai adalah untuk memperoleh kebahagiaan 
atau kesejahteraan hidup suami isteri. Bagi mereka 

hidup yang bahagia atau sejahtera adalah hidup 
tanpa ada kesulitan (néka watang pangga 

honggo/ronggo do’ong) entah itu kesulitan ekonomi 
(wurs sanggéd rucuk, kando sanggéd dango), 

kesulitan kesehatan (néka ngoél loké), kesulitan iklim 
(tadang koé taé leso,  deru koé taé wié), dan 

sebagainya. Dalam setiap perkawinan adat mereka 
menyampaikan doa yang isinya terkait dengan 

kebahagiaan keluarga baru. Secara kiasan mereka 
mengatakan  agar keluarga baru dijauhkan dari 
semua rintangan dan kesulitan hidup. Bagi mereka 

ada dua jenis tantangan yaitu tantangan yang 
kelihatan (seperti bencana alam, ancaman binatang 

luar)  dan tantangan yang tak kelihatan yang 
disebabkan oleh roh jahat (dalam bentuk penyakit 

dan ketidaknyamanan). Mereka memohon agar 
keluarga baru memiliki hidup  yang sukses, selalu 
maju, rukun dan damai, memiliki umur panjang, 

terjamin secara ekonomi, selalu terbuka pada 
kesuksesan dan kebaikan, murah rejeki dan murah 

hati.49  

 
49 Dalam doa tudak perkawinan selalu muncul ungkapan..néka 

watang pangga honggo (ronggo) do’ong), tadang koé taé leso,  
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Tujuan keempat dari perkawinan adalah untuk 
memperluas dan memperbesar keluarga. Pada 

masyarakat Manggarai setiap perkawinan 
membentuk dan menciptakan relasi woénelu yang 
mempersatukan kedua keluarga besar (anak rona dan 

anak wina). Dengan perkawinan, kedua keluarga 
besar menjadi satu keluarga yang lebih besar dan 

lebih luas. Dalam relasi woénelu, masing-masing 
keluarga besar memiliki peran yang berbeda. Dengan 

demikian perkawinan juga berfungsi untuk 

 

deru koé taé wié, néka cumang dungka, agu pala ranga, néka 

manga nggut agu nggaut, néka do’ong ali golo, néka tadu ali 

watu, néka manga do ngondé tangang, néka ngoél loké, néka baké 

samé,.... Ného isé kali  porong ka’éng jari, cébo léwé mosé ka’éng 

golo, uwa gula bo leso, Temek wa main , mbau éta main,  Téla 

galang  péang, keté api oné, wancing nggaring wéang gérak, nai 

ngalis tuka ngéngga, Wurs sanggéd rucuk, kando sanggéd dango 

(jangan ada batang kayu melintang, ranting menghalang, jauhkan 

semua kesulitan, berilah kesehatan; janganlah berpapasan 

langsung bersua muka; jangan ada gerutu dan protes, janganlah 

tertahan oleh bukit tertutup oleh tanah, janganlah ada banyak 

penyakit dan janganlah gampang sakit. Semoga mereka hidup 

baik, umur panjang, bertumbuh dan berkembang setiap hari, 

lembab dari bawah sejuk dari atas (nyaman dan sejuk), api dalam 

rumah tetap menyala palungan babi tetap terbuka (selalu ada 

makanan), selalu mulus dan ceria, sabar dan bijak. Usirlah semua 

kemiskinan dan jauhkan semua kegagalan). 
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mengubah status kedua keluarga besar. Dengan 

perkawinan, keluarga yang memberi wanita berstatus 
sebagai anak rona (Rongga: anak haki) dan keluarga 

yang menerima wanita berstatus sebagai anak wina 
(Rongga: ana fai). Status ini sangat krusial dan 

bersifat permanen (toé salang tuak, landing salang 
waé téku tédéng) dalam kehidupan kedua keluarga 

besar tersebut. Status ini tidak bisa ditukarkan dan 
berfungsi untuk menegaskan peran dari masing-
masing keluarga besar. Pada suku Rongga, peran dan 

status ini dipertegas dengan larangan bagi anak haki 
untuk memakan daging babi di rumah keluarga anak 

fai dengan alasan bahwa anak haki telah memberi 
babi kepada anak fai. Sebaliknya anak fai dilarang 

untuk memakan daging ayam, kambing, sapi dan 
kerbaun ketika berada di rumah anak haki karena 

jenis hewan tersebut merupakan hewan pemberian 
mereka kepada anak haki. Di  Manggarai Tengah 

anak rona harus membawa kain meteran dan uang 
wae lu’u saat melayat jenasah anak wina; di Congkar 
anak rona membawa mangkuk, piring dan kain (nae). 

Larangan ini harus diikuti secara baik; jika tidak 
maka akan ada kutukan dari nenek moyang. Orang 

yang tidak mengikuti larangan tersebut disebut 
sebagai orang yang nggoti uma nggoli, wawi ka manu 

ka. Di Manggarai tengah orang seperti ini disebut 
hang toé tanda, inung toé nipu (orang hidupnya 

sembarangan).50 

 
50 Ketika terjadi kematian, di  Manggarai Tengah anak rona harus 
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Dalam kasus kawing tungku perkawinan bertujuan 
untuk menghubungkan kembali relasi yang sudah 

putus ata oné (saudara laki-laki) dan ata péang 
(saudari perempuan) dan menyegarkan dan 

memulihkan kembali hubungan yang sudah pernah 
terjadi sebelumnya. Hal itu nampak dalam ungkapan 
inang olo woté musi (tanta di depan, menantu di 

belakang) (Tatul, wawancara, Juli 2021). Philipus 
Sudi (Wawancara, 30 November 2019) menegaskan 

bahwa tara mangan kawing tungku  kudut néka mora 
pokok (alasan adanya perkawinan tungku ialah agar 

keluarga anak wina (penerima perempuan) tidak 
melupakan keluarga pemberi wanita (anak rona). Di 

sini hubungan sebelumnya merujuk pada hubungan 
darah biologis antara saudara (ata oné) dan saudari 

(ata péang). Hubungan mereka putus ketika saudari 
menikah dan masuk klan suaminya. Dengan masuk 

klan suami, saudari tidak lagi dianggap sebagai 
bagian dari keluarga saudara atau orangtuanya. 
Dengan kawin tungku hubungan ini disambung 

kembali atau dipulihkan kembali. Ketika keluarga 
anak wina mengalami kesulitan membayar belis, 

maka berlaku ungkapan tama beka salang agu beka 
weki ( yang penting keluarga diperbesar). 

 

 

membawa kain meteran dan uang waé lu’u saat melayat 
(gosi/kais) jenasah anak wina; di Congkar anak rona membawa 
mangkuk, piring dan kain (naé). 
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Tujuan kelima perkawinan di Manggarai berkaitan 

erat dengan status sosial seorang laki-laki dan 
seorang wanita. Pada masyarakat Manggarai, 

perkawinan menunjukkan peralihan status sosial 
seorang laki-laki dan seorang wanita yaitu peralihan 
dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup keluarga. 

Pit Janggur (2007: 123) mencatat bahwa dengan 
menikah seseorang dianggap sebagai orang dewasa. 

Dengan menikah seorang  laki-laki berhak untuk 
tinggal pisah dengan ornagtuanya, berhak mendapat 

tanah, memangku jabatan sosial tertentu dan 
sebagainya. Berbeda dengan laki-laki, status seorang 
pemudi berubah dari klan orangtua ke klan 

suaminya. Perkawinan mengubah status wanita 
sebagai milik suami, milik klan suami. Di sini 

perkawinan bertujuan untuk memberi pengakuan 
sosial tentang kedewasaan dan hak seseorang dalam 

masyarakat Manggarai. 
  
Dalam beberapa kasus, tujuan perkawinan tidak 

terlepas dari tujuan sosial-ekonomis dan sosial 
politis. Dalam pembicaraan tentang belis perkawinan, 

sering muncul ungkapan pandé mésé ngasang kudut 
éngan dengé pé’ang, wéro émbon néténg béo (buat 

nama besar agar gemanya didengar di luar, ceritanya 
dikatakan di setiap kampung). Ungkapan ini 

disampaikan dalam konteks besar kecilnya angka 
belis. Belis yang mahal akan mengangkat nama besar 
kedua keluarga besar. Belis yang mahal menjadi 

moment untuk mendeklarasikan status sosial 
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keluarga besar. Pada masa lalu, pemilihan jodoh 

seseorang selalu dikaitkan dengan asal usulnya: 
apakah dia berasal dari kilo mésé atau kilo koé? Kilo 

mésé merujuk pada keluarga yang besar dan 
berkecukupan, sedangkan kilo merujuk pada 

keluarga yang kecil dan tidak berpengaruh. Selain 
itu, masyarakat Manggarai mengenal tiga jenis 
perkawinan adat yang menunjukkan status sosial 

ekonomi seseorang. Perkawinan adat berupa wagal 
menyatakan status sosial ekonomi yang sangat baik 

di tengah masyarakat. Sedangkan perkawinan adat 
dalam bentuk umber (wagal koé) menunjukkan status 

sosial ekonomi yang pas-pasan. Perkawinan adat 
tu’us wa-cangkém éta atau donggo mata olo donggé 

mata oné atau pumpuk ulu rami wa’i (kawin masuk) 
menunjukkan status sosial yang miskin dan 
dikategorikan sebagai kelompok hamba (mendi oné 

atau cau panté). Selanjutnya, fenomena banyak isteri 
menunjukkan status sosial ekonomi yang kaya. Laki-

laki yang beristeri banyak diwajibkan untuk 
membayar belis banyak dan menjamin kehidupan 

ekonomi dari semua isteri dan anak-anaknya. 
 

Perkawinan sering juga digunakan untuk sebuah 
tujuan politis.  Di sini perkawinan menjadi sarana 
untuk memperluas wilayah kekuasaan atau untuk 

mendapat dukungan kekuatan politis. Jika 
mencermati penyebaran orang Todo di seluruh 

Manggarai, dapat disimpulkan bahwa pada masa 
lalu, raja Todo membangun kekuasaannya dengan 
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memberikan perempuan Todo kepada dalu atau 

gelarang di berbagai pelosok di Manggarai. Hal ini 
bisa dibuktikan dengan adanya keturunan Todo yang 

tersebar di mana-mana di Manggarai. Di beberapa 
tempat dicatat perkawinan antara laki-laki setempat 
dengan perempuan dari Todo. Misalnya, Perang  

Satarmese Utara, misalnya, perkawinan antara Nante 
dan Muhe (gadis Todo), bertujuan untuk menjaga 

kekuasaan Todo di wilayah tersebut (Jehabur, 
wawancara, 2005).  

 
Ketika salah satu pasangan (suami atrau isteri) 
meninggal dunia, tujuan perkawinan  pun sering 

dikaitkan dengan tujuan sosial karitatif. Perkawinan 
lili dan perkawinan tinu lalo memiliki nuansa sosial 

karitatif. Perkawinan lili bertujuan agar si  janda dan 
anak-anak yang ditinggalkan oleh suami dan ayah 

tidak mengalami kemelaratan dalam kehidupannya 
dengan mendapat seorang laki-laki yang 

bertanggungjawab untuk memelihara mereka. 
Janggur (2007: 137) mencatat bahwa perkawinan lili 
menjamin harta warisan yang ditinggalkan sang ayah 

yang  meninggal tidak jatuh ke tangan orang lain 
selain anaknya sendiri. Perkawinan tinu lalo 

bertujuan agar anak-anak yang dtinggalkan oleh 
ibunya tidak mengalami keterlantaran psikologis dan 

emosional. Untuk itu mereka diberikan seorang ibu 
baru aynguntuk memelihara anak-anak yang 
ditinggalkan ibunya agar mereka tidak terlantar. 

Menurut Janggur (2007: 137), perkawinan tinu lalu 



 

76 

menjamin kelanjutan hidup  dari anak-anak yang 

ditinggalkan ibu kandungnya. Perkawinan ini 
membuat anak  tidak asing dengan ibu yang baru 

karena dia adalah adik dari ibu kandungnya. 
 
Sifat Perkawinan Adat Manggarai  

 Bagi orang Manggarai perkawinan itu bersifat 
sakral. Perkawinan bukan hanya menjadi urusan 

manusia yang masih hidup di dunia. Setiap tahapan 
dalam urusan perkawinan selalu melibatkan 

nenekmoyang (empo/ceki/wura) dan Tuhan (Mori). 
Sebelum melakukan peminangan seorang wanita, 
diadakan acara téing hang untuk memohon 

penyertaan nenek moyang dan Tuhan dalam kegiatan 
weda rewa tuké mbaru. Pada saat tudak ela wagal, 

juga dimohon berkat dan pernyertaan mereka agar 
perkawinan tersebut dianugerahi kebahagiaan, 

kesuksesan dan sebagainya.  Perkawinan yang baik 
harus direstui dan dikukuhkan oleh nenek moyang 

dan Tuhan sendiri.  Hal itu nampak jelas dalam 
bunyi ungkapan doa: dengé le méu empo,  nggitu kolé 

Morin agu Ngaran....kudut ité koé bolon. Ami musi mai 
(dengarlah ya nenek moyang, demikian juga Tuhan, 
Pencipta dan Pemilik... semoga kalian di depan dan 

kami menyusul). Doa ini menunjukkan harapan akan 
kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam setiap 

urusan perkawinan dan dalam kehidupan 
perkawinan selanjutnya.   

Erb (1999: 43) menulis bahwa unsur sakralitas 
sangat kuat dalam perkawinan adat Manggarai. Bagi 
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mereka hidup tidak dapat berlanjut tanpa ada 

perkawinan. Perkawinan adalah awal dari kehidupan. 
Ungkapan ronan éta mai-winan wa mai (suaminya di 

atas-isterinya di bawah) yang merujuk pada Wujud 
tertinggi sebagai pencipta (Verheijen, 1991: 43) 
sesungguhnya menggambarkan kedekatan 

“perkawinan” dengan Tuhan sebagai sumber 
kehidupan. Kedekatan dengan sumber kehidupan 

membuat kesakralan dari sebuah perkawinan. 
Perkawinan itu sakral karena memberi kehidupan 

baru. Bagi mereka kehidupan baru merupakan 
pemberian dan ciptaan wujud tertinggi (Tuhan). 
Sebagaimana Tuhan (Mori), sumber kehidupan, itu 

suci, demikian pula perkawinan yang memberi 
kehidupan baru juga suci adanya.   

Selanjutnya perkawinan di Manggarai bersifat 
kekal atau permanen. Dalam bahasa adat, kata kekal 

atau permanen dinyatakan dengan ungkapan paténg 
wa waé, worok éta golo (seperti kayu pateng yang 

bertahan di dalam air dan kayu worok di darat). 
Ungkapan lain yang menunjukkan kelestarian 
kesatuan hidup suami isteri dinyatakan dalam go’ét 

kudut rao ného ajo, cawi ného wua, acer nao wasé 
wunut (untuk bersatu seperti tali ajo, berjalin-jalin 

seperti rotan, kayu pagar terikat satu oleh tali ijuk) 
atau néka behas ného kena néka koas ného kota, 

waké caler ngger wa saung bémbang ngger éta 
(jangan terlepas seperti pagar kayu, tidak runtuh 

seperti pagar batu, tapi berakar kuat berdaun 
rimbun). Semua ungkapan ini biasanya muncul 
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dalam doa pada acara perkawinan adat (tudak 

ela/kaba wagal)51 Selain itu setiap suami isteri yang 
baru nikah selalu dinasihati untuk setia satu sama 

lain dan diharuskan untuk menjauhkan godaan 
untuk bercerai. Nasihat itu muncul dalam doa 

pemberkatan nikah adat yang berbunyi: ...aram 
manga ngga’ut agu nggut de asé kaé latang te pandé 
cuar wina rona disé cua, oléé..., tadang koés situ ta, 

poro le méu empo sua, paka jaga agu sémbéng kid lité 
kudu néka cumang dungka agu pala cala oné ka’éng 

kilo koéd (mungkin ada dengki dan iri yang 
bermaksud memisahkan keduanya, semoga 

dijauhkan; kiranya dengan perlindungan dan 
bimbingan para leluhur, keluarga ini tidak akan 

menghadapi tantangan dan kesulitan)52. Dalam 
konteks pembicaraan belis, relasi  perkawinan yang 
kekal dnyatakan dalam ungkapan go’ét bom salang 

tuak, landing salang waé téku tédéng (secara hurufiah 
berarti bukan jalan air tuak, tapi jalan air dari mata 

air). Ungkapan ini menyatakan bahwa relasi 
perkawinan itu tidak seperti aliran tuak yang 

terputus-putus tetapi seperti aliran air sungai yang 
tidak pernah putus dari mata airnya. Hal itu 
bermakna bahwa ikatan relasi perkawinan itu tidak 

pernah berhenti tetapi bersifat kekal untuk 
selamanya. 

 
51 Wagal merupakan ritus puncak perkawinan menurut adat 

Manggarai. Bandingkan Nggoro hal. 120 
52 Regus dan Deki, hal. 107-108 
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Pada saat peresmian perkawinan adat, masing-

masing orangtua menasihati anaknya melalui tongka 
agar setia satu sama lain. Orangtua perempuan 

(tongkanya) menasihati mempelai wanita: enu...émé 
rambang mata agu ata rona bana, raja rum dé hitu 
agu ca kéta ela wasé lima te podo wa’um (nona, jika 

engkau bermain mata dengan laki-laki lain, itu 
adalah tanggungjawabmu dan engkau harus 

menebusnya dengan seekor babi besar untuk 
mengembalikan keluargamu). Sedangkan kepada 

mempelai laki-laki, tongka dari pihak orangtuanya53 
akan berkata: nana...émé rambang mata agu inéwai 

bana, raja rum dé hitu, agu ca kéta kaba latang te 
pandé weta laing hi enu agu nara laing hi nana (anak, 

jika engkau bercabang matamu dengan permpuan 
lain, maka itu tanggungjawabmu sendiri dan engkau 
harus menebusnya dengan sekor kerbau agar kamu 

berdua menjadi saudara dan saudari). Nasihat ini 
tentunya bertujuan untuk menjaga kelanggengan 

kehidupan suatu keluarga. Orang yang tidak setia 
dengan perkawinan tersebut dikenakan sanksi adat.     

Pada umumnya perkawinan di Manggarai 
bersifat monogami: satu suami satu isteri. Menurut 
bapak Stanislaus Tatul, tidak gampang bagi orang 

Manggarai mengambil lebih dari satu isteri. Selain 
karena mahalnya belis tetapi juga karena suami 

dituntut untuk melayani dan memenuhi tuntutan 

 
53 Tongka adalah jurubicara yang mewakili keluarga masing-masing 

mempelai 
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sida54 dari anak rona. 55 Selain itu, prosedur dan 

tuntutan untuk mengambil isteri yang kedua atau 
ketiga sangat  membutuhkan biaya yang tinggi.  

Tentu hal itu tidak berarti menutup kemungkinan 
terjadinya perkawinan yang bersifat poligami. 
Kenyataan menjelaskan bahwa perkawinan poligami 

dapat terjadi dalam empat kasus berikut: pertama, 
kasus  perkawinan terdahulu yang tidak dikaruniai 

anak. Suami mengambil isteri yang kedua atau ketiga 
karena isteri terdahulu tidak mampu memberikan 

anak kepadanya (ata poné); kedua, kasus isteri yang 
terdahulu sering sakit atau mengalami penyakit atau 

cacat fisik yang berat seperti menderita stroke 
sehingga tidak mampu melayani suami; ketiga, kasus 

tidak memiliki anak laki-laki atau anak perempuan. 
Isteri terdahulu hanya melahirkan anak laki-laki saja 
atau hanya anak perempuan saja; suami mengambil 

isteri yang baru agar mendapat anak yang berjenis 
kelamin berbeda dari anak-anak dari isteri terdahulu; 

keempat, perkawinan poligami terjadi karena suami 
memiliki status sosial atau dan status ekonomi 

tertentu. Di sini termasuk tu’a golo (pemimpin 
kampung) dan mereka yang secara ekonomis kaya. 

Biasanya untuk beristeri lebih dari satu, para 
suami dituntut untuk mampu memberi nafkah atau 

 
54 Sida adalah sumbangan wajib yang diminta oleh anak rona kepada 

anak wina ketika salah satu saudara isteri hendak menikah atau ketika 
keluarga isteri mengalami duka karena kematian 

55 Wawancara, Kumba, tanggal 1 Juli 2012  
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menghidupi semua isteri dan anak-anaknya secara 

baik. Selanjutnya suami harus berlaku adil kepada 
semua isteri dan anak-anaknya. Belis untuk isteri 

kedua sering lebih mahal. Selain itu si suami harus 
mampu memenuhi sida dari kedua keluarga besar 
dari kedua isterinya. Dengan kata lain, persyaratan 

ekonomis untuk mengambil isteri kedua atau ketiga 
sangatlah berat. Dan selain itu, sebelum mengambil 

isteri yang kedua atau ketiga, suami harus meminta 
restu dan bahkan persetujuan dari isteri terdahulu. 

Mungkin karena beratnya tuntutan ini maka sedikit 
saja laki-laki Manggarai yang mempunyai isteri lebih 
dari satu. Tetapi bisa juga terjadi bahwa kebanyakan 

masyarakat Manggarai menerima perkawinan 
monogami sebagai perkawinan yang ideal karena 

lebih menjamin kedamaian dan kerukunan keluarga 
dan di antara keturunan. Bukti empirik 

menunjukkan bahwa perkelahian perebutan harta 
warisan terutama tanah sering terjadi di antara 
keturunan dari suami yang memiliki banyak isteri.  
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Bab 5 Jenis-jenis Perkawinan 
 

Setiap masyarakat memiliki keunikan dalam 
mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial 
budaya, sosial historis, dan sosial hukum yang 

berlaku pada komunitas tersebut. Dalam mayarakat 
Manggarai perkawinan diatur dengan 

mempertimbangkan hubungan darah kedua calon 
suami isteri dan kedua keluarga besarnya. Sejalan 

dengan itu dikenal tiga jenis perkawinan yang lasim 
terjadi yaitu kawing cangkang, kawing cako, dan 
kawing tungku. Selain itu dikenal beberapa jenis 

perkawinan yang tidak lazim atau yang bersifat 
khusus seperti lili, tinu lalo, ligéng, dan sebagainya.   

Kawing Cangkang 
Salah satu jenis perkawinan yang sangat lazim terjadi 

di Manggarai adalah kawing cangkang. Dalam kamus 
Verheijen (1967: 197, 676) kata kawing berarti kawin, 

perkawinan secara agama serani dan kata cangkang 
berarti yang bukan famili, orang lain, tamu. Dengan 

demikian kawing cangkang adalah kawin di luar 
kerabat (Roosmalen, 1989: 4) yaitu perkawinan yang 

terjadi antara pemuda-pemudi yang sama sekali tidak 
mempunyai hubungan kekeluargaan sebelumnya. 
Perkawinan ini  terjadi antara dua keluarga besar 

yang asing satu sama lain dan bukan berasal dari 
keturunan yang sama (toé neki ceki-toé remong empo). 

Justru dengan perkawinan yang hendak terjadi akan 
dirintis hubungan woénelu (kekeluargaan) di antara 
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dua keluarga besar tersebut. 

Perkawinan cangkang bertujuan untuk membentuk 
kekerabatan baru (woé nelu weru atau iné-amé weru). 

Dengan perkawinan tersebut, terjadilah perluasan 
hubungan kekeluargaan dan nama suku tersebut 

semakin dikenal oleh suku-suku lainnya.  
 
Pada masa lalu, kawing cangkang biasanya terjadi 

antara mereka yang tinggal pada kampung yang 
berbeda dan berjauhan, bahkan terjadi antara 

kampung yang terdapat pada “kedaluan” yang 
berbeda pula.  Dalam suku Manus di Manggarai 

Timur, perkawinan cangkang  disebut pokang golo 
(artinya lewat gunung) karena perkawinan tersebut 

terjadi dengan orang dari wilayah lain dan harus 
melewati gunung. Di Kisol Ronggakoé perkawinan 
cangkang disebut perkawinan woé nelu karena terjadi 

antara dua suku yang tidak memiliki hubungan 
kekerabatan sebelumnya. Perkawinan ini sangat 

dianjurkan karena menghasilkan keturunan yang 
berkualitas dan memperluas, memperbesar keluarga 

serta mempersatukan keluarga yang berbeda 
(Pandong, Wawancara, Desember 2020) 
Menurut Janggur (2007: 135), perkawinan cangkang 

sering memiliki motif ekonomis dan politis. Dengan 
perkawinan cangkang, hubungan kekerabatan makin 

luas. Keluasan relasi ini akan menjadi kekuatan 
dalam bargaining politik. Pada pihak lain, perkawinan 

ini menuntut biaya yang mahal. Perkawinan 
cangkang menunjukkan status sosial politik dan 
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ekonomi suatu keluarga. Pada masa lalu, tidak 

semua keluarga mampu laki pé’ang atau melakukan 
perkawinan cangkang. Perkawinan cangkang hanya 

dilakukan oleh keluarga yang mampu membayar belis 
atau paca. Olehnya perkawinan cangkang tidak saja 

terkait dengan soal uang dan hewan belis, tetapi 
terutama merupakan soal harga diri dan martabat 
dari dua keluarga besar, keluarga pria calon suami 

dan keluarga wanita calon isteri. Ungkapan wiga 
éngan dengé pé’ang wéro émbon néténg beo (sehingga 

diceritalan di mana-mana dan menjadi buah bibir 
bagi penduduk di wilayah tersebut) sesungguhnya 

terkait erat dengan motif kawing cangkang.  
 

Perkawinan cangkang sering diungkapkan dengan 
go’ét kala rana (sirih yang baru). Kala berarti sirih 

hutan, gadis (Verheijen,1967: 188) dan rana berarti 
baru, mulai, pertama, sulung (Verheijen, 1967: 527). 
Dalam konteks perkawinan, kala adalah simbol 

untuk wanita dan kala rana adalah simbol gadis yang 
hendak dipinang.  Di awal pembicaraan adat waktu 

peminangan (pongo), juru bicara (tongka) dari pihak 
laki-laki biasanya menggunakan ungkapan ita lami 

kala lé pa’ang, tara mangan tuluk pu’u batu mbau 
(kami melihat siri di gerbang kampung, sehingga 

kamipun mencari sumber tempat tumbuhnya). 
Artinya, kami telah melihat seorang wanita di gerbang 

kampung, sehingga kami terus mencari rumah dan 
tuannya.  
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Kawing cangkang sering juga disebut dengan 

ungkapan laki pé’ang atau wai pé’ang ( artinya 
perkawinan di luar suku atau perkawinan antar 

suku). Orang yang laki pé’ang atau wai pé’ang 
membuka jalur hubungan baru dengan suku-suku 

lain. Dengan perkawinan tersebut,  tercipta relasi 
keluarga besar yang lebih lebar jangkauan hubungan 
woé nelu-nya. Pit Janggur (2007: 135) dan Nggoro 

(2006: 106) menjelaskan perkawinan cangkang 
sebagai perkawinan di luar suku atau antara suku 

sehingga menghasilkan hubungan kekerabatan baru 
sebagai anak rona dan anak wina.   

 
Acara kawing cangkang biasanya diselenggarakan 

secara lengkap dan tuntas sejak awal (tuké mbaru) 
sampai dengan podo (penghantaran pengantin wanita 

ke rumah pengantin laki-laki). Di sini setiap prosedur 
adat perkawinan harus diikuti dan tidak ada tahapan 

yang boleh dilangkahi. Hal ini tidak berarti bahwa 
belis harus lunas tetapi tahapan adatnya harus 
lunas. Dalam banyak kasus berlaku ungkapan baro 

kéot atau baro kurang (beritahu kesulitan) sebelum 
acara wagal. Biasanya tongka dari anak wina datang 

kepada tongka anak rona untuk menjelaskan bahwa 
belis yang dituntut tidak dapat dibayar lunas. Untuk 

itu tongka dari anak wina memberi kepada tongka 
anak rona mbako rongko (rokok), tuak bakok (tuak 

putih) atau tuak tokong (tuak persahabatan) sebagai 
kompensasi dari kekurangan tersebut. Mbako rongko 

dan tuak yang sama bertujuan untuk meminta 
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kemurahan hati dan kebijaksanaan (tegi gawas, 

lembak agu nai ngalis tuka ngéngga) dari anak rona. 
Namun kekurangan atau kesulitan tersebut tidak 

mengurangi semua tahapan perkawinan. Dalam 
beberapa kasus tongka anak wina melakukan 

praktek penyuapan kepada tongka anak rona. Tujuan 
penyuapannya adalah agar tongka anak rona tidak 

terlalu ngotot meminta uang atau hewan pada saat 
acara wagal berlangsung dan selanjutnya berusaha 
meredam keinginan keluarga inti dari anak rona yang 

meminta pembayaran yang melampaui kemampuan 
anak wina (Tatul, Wawancara, Juli 2021). 

 
Kawing Cako 

Pada tahun 1957 H. Th. Fisher pernah 
membuat catatan penting tentang kawing cako di 

Manggarai. Tulisnya:... A little surprise: Marriages of 
parallel cousins occur, although exceptionally. But a 

marriage between persons who have a great 
grandfather or a great-great- grand father in common is 
very normal (Sedikit mengherankan: Perkawinan 

parallel cousins terjadi, walaupun kekecualian. 
Namun perkawinan antara orang yang memiliki 

moyang atau moyang-moyang yang sama sangatlah 
normal). Ungkapan marriage of parallel counsins yang 

dimaksudkan Fisher adalah kawing cako. Kawing 
cako atau paralell cousin marriage merupakan jenis 
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perkawinan yang tidak lazim terjadi di seluruh 

dunia.56  
Kata cako berarti memotong, menetak, 

menakik, menyadap, memenggal, membagi. Kawing 
cako berarti kawin dalam kerabat (Verheijen, 1967: 

670-671), yaitu perkawinan antara anak dari adik 
laki-laki dan anak dari kakak laki-laki atau antara 
anak dari adik perempuan dan anak dari kakak 

perempuan. Kawing cako adalah jenis perkawinan 
yang terjadi di antara anak-anak dari adik kakak 

bapa (kawing cako cama wau) atau antara anak-anak 
dari adik kakak mama (kawing cako cama anak 

wina). Menurut Janggur (2007: 136)  perkawinan 
cako merupakan perkawinan di dalam suku. Itu 

sejalan dengan pendapat Adi Nggoro (2006: 103) yang 
memandang kawing cako sebagai perkawinan yang 

terjadi antara sesama saudara dalam keluarga 
patrilineal. Itu merupakan perkawinan anak saudara 

sepupu dalam garis patriliniel dan antara sesama 
keluarga kerabat anak wina (keluarga penerima 
isteri). Di Manggarai tengah, si laki-laki harus berasal 

dari pihak bapak yang berstatus sebagai kakak 
sedangkan wanita berasal dari pihak bapak yang 

berstatus sebagai adik. Maka pihak kakak akan 
menjadi anak wina, dan pihak adik menjadi anak 

rona.  Kedua status ini tidak boleh dibalik atau 
ditukar. Kalau hal itu dibalik maka perkawinan 

tersebut dinilai salah, dan bahkan dicap sebagai 

 
56 Van Roosmalen, “Seri 5 Perkawinan Manggarai”, hal 5 
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sumbang (jurak).  Di Lambaleda, Congkar dan Biting 

(Elar) posisinya berbeda yaitu wanita harus berasal 
dari panga kakak sehingga menjadi panga anak rona. 

Janggur (2007: 136) berpendapat bahwa secara 
umum perkawinan cako biasanya terjadi antara anak 

laki-laki dari keturunan adik dan anak perempuan 
dari keturunan kakak.  
Perkawinan cako biasanya dibagi atas kawing cako 

cama woé/anak wina/salang dan kawing cako cama 
wa’u. Kawing cako cama woé/salang adalah 

perkawinan antara anak laki-laki dan anak 
perempuan dari sesama anak wina (penerima 

perempuan) atau perkawinan antara anak-anak (laki-
laki dan perempuan) yang merupakan keturunan dari 

adik kakak perempuan. Kata salang sama dengan 
anak wina. Perkawinan cako cama salang disebut 

juga cako cama péang  (di luar) karena dalam adat 
Manggarai wanita disebut sebagai ata péang dan laki-

laki sebagai ata oné. Wanita disebut ata péang karena 
setelah menikah dia harus tinggal di luar subklannya 

(keluarganya); dia harus masuk dan tinggal dalam 
subklan (keluarga) suami. Dalam adat Manggarai, 
perkawinan cako cama salang tidak menjadi masalah 

karena perkawinan tersebut terjadi antara dua 
keluarga besar (klan/subklan) yang berbeda yaitu 

antara keturunan dari klan suami dari kakak 
perempuan dan keturunan dari suami dari adik 

perempuan. Walaupun mama dari kedua calon suami 
isteri adalah adik kakak secara biologis namun 
secara sosiologis keduanya termasuk dalam keluarga 
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klan suaminya masing-masing. Di sini secara 

sosiologis mereka  berdua dianggap berasal dari dua 
keluarga berbeda. Namun terkait belis, biayanya  

tidak terlalu mahal dan diminta sesuai dengan 
kemampuan. Di sini berlaku ungkapan tama beka 
salang agu beka weki ( yang penting keluarga 

diperbesar).   
 

Kawing cako cama wa’u adalah perkawinan yang 
terjadi dalam marga patrilineal. Tujuannya untuk 

memperkokoh hubungan dan keakraban dalam 
keluarga besar dan agar harta keluarga besar tidak 

dibagi ke suku lain. Jenis perkawinan ini disebut juga 
sebagai cako cama asé kaé karena terjadi antara 

anak-anak dari keturunan adik kakak  laki-laki.  Di 
tempat lain seperti  di Cibal perkawinan ini disebut 
cako seka’é. Nama lainnya adalah  cako cama oné. 

Oné berarti dalam. Penggunaan kata oné di sini 
merujuk pada anak/turunan laki-laki. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya orang Manggarai membedakan 
laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata 

ata oné untuk laki-laki dan ata péang untuk wanita. 
Kata oné dipakai karena seorang laki-laki sesudah 

menikah tetap berdiam di dalam subklan dan 
kampungnya. Perkawinan antara anak laki-laki dari 
keturunan adik (laki-laki) dan anak perempuan dari 

keturunan kakak (laki-laki) disebut cako cama oné. 
Sering juga disebut cako cama tau karena pernikahan 

ini terjadi di antara mereka sendiri. Menurut Janggur 
(2007: 136-137), perkawinan cako jenis ini biasanya 
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terjadi sesudah mencapai 3 atau 4 keturunan.  Hal 

ini berbeda dengan Nggoro (2007: 104-105) yang 
menyebutkan kawing cako terjadi dalam tingkatan 

sekitar 6 turunan ke atas. Philipus Sudi dan Basilius 
Jelalu (wawancara Maret 2021) menyebutkan bahwa 
kawing cako terjadi sesudah 5 turunan. Nampaknya 

tidak ada ketentuan yang pasti tentang hal ini, tetapi 
bergantung pada repi (warisan) dan saké (kebiasaan) 

yang berlaku dalam setiap keturunan. Di sini yang 
paling penting adalah mengikuti ketentuan dari 

nenek moyangnya dan tidak melanggarnya (néka 
wedi repi lagé saké) agar tidak mendapat tulah, 

kualat atau durhaka (itang diang nagki tai) (Tatul, 
Juli 2021) 

 
Pada sebagian masyarakat Manggarai, kawing cako 

cama tau disebut juga dengan kata biké yang berarti 
pecah, retak. Disebut biké (pecah) karena dengan 

kawing cako tersebut keutuhan suatu keluarga 
terpecah atau dibagi. Dengan kawing cako tersebut, 
sesuatu yang utuh dijadikan tak utuh lagi, terbagi, 

pecah, dan bukan satu lagi. Dengan kawing cako 
terjadi perpecahan atau keretakan dalam satu 

kelompok panga atau ca paki ela (satu kelompok yang 
menanggung seekor babi besar waktu upacara resmi). 

Oleh perkawinan cako satu keluarga besar menjadi 
dua kelompok panga atau “ca paki ela”. Sebelum 

terjadinya kawing cako, keturunan adik dan kakak 
tersebut merupakan satu keluarga (satu tungku api). 

Namun dengan kawing cako tersebut terbentuklah 
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dua keluarga yaitu keluarga anak rona dan keluarga 

anak wina.  Karena itu jenis kawing cako ini disebut 
juga dengan wega desa/lesa (membelah tungku api) 

karena menyebabkan munculnya dua tungku api.   
 

Penggunaan ungkapan wega desa/lesa lahir dari 
kebiasaan pada masyarakat Manggarai di mana 

setiap rumah tangga memiliki sapo/desa/lesa. Pada 
setiap rumah panggung umumnya terdapat sapo 

berbentuk segi empat dan di dalamnya ada tanah. 
Pada rumah lantai tanah saponya langsung dibuat di 
tanah. Pada sapo tersebut ada tiga atau lima batu 

(likang) di mana ditempatkan api dan periuk di 
atasnya. Batu utama disebut watu lesa. Jika tiga 

batu, maka lesanya berada di bagian paling jauh dari 
pemasak. Jika ada lima batu, maka watu lesanya ada 

di tengah. Dia sungguh menjadi tumpuan dari periuk 
yang ada di atasnya. Jika batu ini pecah/runtuh 

maka periuk tidak bisa berdiri di atasnya dan api-
apinya pun tercecer. Maka ungkapan wega lesa cahir 

api mau menunjukkan kehiruharaan suatu keluarga 
sebagai akibat dari kawing cako.   

 
Kawing cako cama asé kaé sesungguhnya kurang 

mendapat preferensi pada masyarakat Manggarai 
terutama perkawinan antara anak-anak dari dua 
saudara yang berkakak adik dekat (toé kopn cako cu).  

Perkawinan tersebut akan mengganggu peran sosial 
sebagai anak rona atau anak wina. Jika sebelumnya 

keluarga besar itu sama-sama berperan sebagai anak 
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rona saja, maka dengan kawing cako, keluarga besar 

itu terbagi dalam dua kelompok peran yang baru 
yaitu sebagai anak rona dan anak wina. Demikian 

juga jika sebelumnya hanya berperan sebagai anak 
wina,  dengan kawing cako, keluarga besar itu terbagi 

dalam dua kelompok peran baru yaitu sebagai anak 
wina dan anak rona. Dengan perkawinan tersebut 

hubungan antara mereka juga berubah dari asé-kaé 
ke hubungan kekerabatan woénelu (anak rona dan 

wina rona). 57 Pada pihak lain, orang Manggarai juga 
percaya bahwa dengan kawing cako, ikatan 

kekeluargaan diperkuat. Di sini ikatan biologis 
diperkuat dengan ikatan perkawinan. Hal ini 
diungkapkan dalam go’ét wangka rao ajo coléng joéng 

(mulanya tali belurun bersengkarut, tali joeng 
berseluk). Artinya, awal persatuan yang terjadi 

karena hubungan darah biologis diperkuat dengan 
hubungan perkawinan. 

 
Selanjutnya harus dibedakan cako dalam satu panga 

dan cako dalam dua panga. Cako dalam satu panga 
dianggap penyelewengan besar kecuali kalau 
perkawinan itu terjadi dalam lapisan turunan yang 

jauh, sekurang-kurangnya lima lapis turunan. Cako 

 
57 Bandingkan Nggoro, hal 103-105; VanRoosmalen, “Seri 5 

Perkawinan Manggarai”,  hal. 15: untuk perkawinan cako tetap diperlukan 
penyembelihan seekor kerbau yang disebut kaba lémbor cako untuk 
memberitahukan kepada Tuhan, nenek moyang dan semua khalayak ramai 
sehingga merestui perkawinan tersebut 
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antara dua panga tidak dianggap sebagai 

penyelewengan besar, biarpun dua panga itu adalah 
panga asé kaé. Panga asé kaé berarti bahwa dua 

panga mempunyai satu moyang bersama (empo). Ada 
yang berpendapat bahwa cako diperbolehkan sampai 

dengan lapis kelima.  Yang lain sampai lapis ke 
empat;  lebih dekat lagi disebut jurak. Kalau cako 

dekat misalnya saudara-saudari yang hubungan 
keluarga erat) tetapi di antara dua panga, walaupun 

panga asékaé, soalnya tidak terlalu berat karena 
mereka tidak menjadi dua panga. Jika cako terlalu 

dekat tetapi si wanita sudah hamil maka akan 
diadakan perundingan atau kompromi, agar 
dipecahkan masalahnya dengan menyembelih seekor 

kerbau (kolos atau kolor).  
 

Kata kolos berarti menyusaikan dengan tempat yang 
sesak (Verheijen, 1967: 227). Di sini yang tidak 

pantas atau tidak boleh dibuat boleh dan pantas 
melalui acara pembunuhan seekor kerbau. Biasanya 
ada kompromi untuk mencari kerabat baru (kawé 

woé weru). Dengan masuk pada kerabat/keluarga 
baru, maka hal itu akan menjauhkan hubungan 

kekerabatan yang sangat dekat.  Hal ini sering 
disebut dengan ungkapan palo woé atau ngalor woé. 

Palo dan ngalor berarti menyalurkan seperti misalnya 
air disalurkan ke sawah. Jadi si lelaki dialihkan 

keanggotaannya dari panga asal kepada panga yang 
lain. Dia menjadi anggota dari kerabat yang lain. 

Famili baru menjadi pengatur dan pembicara dengan 
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anak rona; ia menyalurkan belis kepada pihak si 

wanita. 
 

Pada  kawing cako diperlukan penyembelihan seekor 
kerbau yang disebut kaba lémbor cako atau kaba 

tura. Lembor atau tura berarti memberitahu. Kaba 
lémbor cako bertujuan untuk memberitahu kepada 

Tuhan, nenek moyang, dan khalayak ramai perihal 
kawing cako, dan memohon restu dan berkat dari 
Tuhan dan nenek moyang terhadap perkawinan 

tersebut. Kerbau disembelih di halaman kampung 
sebagai pemberitahuan kepada masyarakat di dalam 

dan di luar kampung bahwa sudah terjadi suatu 
situasi baru dalam hubungan keluarga. Situasi ini 

dapat membahayakan keseimbangan dalam 
masyarakat. Perkawinan tersebut menyebabkan 
perpecahan dalam satu panga dan oleh karena itu 

keseimbangan terganggu dan hilang. Perkawinan 
tersebut mengubah hubungan antara satu pasangan 

saudara dan saudari (weta agu nara) menjadi suami 
isteri (rona agu wina). Selanjutnya hal itu bukan saja 

mengubah hubungan dan nama mereka tetapi juga 
mengubah hubungan dan nama kerabat mereka. Ibu, 

yang dulu disebut endé sekarang dipanggil inang; 
ema sekarang dipanggil amang. 

 
Bukan saja nama ibu dan bapa kandung, tetapi 
semua orang yang disebut endé atau ema diubah 

namanya seperti misalnya adik dan kakak dari ibu 
dan bapa. Anak perempuan sekarang dipanggil woté 
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oleh adik kakak ibu dan bapa. Dengan cako, semua 

yang disebut ema (ema koé atau ema tu’a) disebut 
amang. Jadi bukan saja bapa dari isteri tetapi semua 

adik kakak dari bapa tersebut). Semua endé (endé 
koé, endé tu’a) menjadi inang (bukan saja ibu dari 

suami). Semua ema dan endé memanggil anak laki-
laki yang bersangkutan dengan sapaan to’a dan 

mereka mengemban status amang dan inang. Dan 
mereka yang dulunya memanggi si wanita to’a, 

sekarang menyapanya woté. Semua asékaé dari si 
anak wanita yang dulunya menyapanya dengan weta, 

sekarang menyebutnya wina. Maka ketia dia mati, 
suaminya dapat mengambil adiknya dan itu disebut 

lesing, karena sejak pernikahan cako status mereka 
sebagai wina. Semua bapa-bapa yang dulunya 

berstatus sebagai adik kakak (asékaé), sekarang 
berubah menjadi késa.  
 

Jadi pada dasarnya upacara kaba lémbor 
dipersembahkan agar menghindari suasana bahaya 

karena  menyebut salah nama sebagai akibat 
perubahan tadi. Dengan upacara tersebut, semua 

orang menjadi maklum sehingga tidak lagi menyebut 
salah nama. Selanjutnya dengan upacara tersebut si 

lelaki calon suami dan wanita calon isteri diberi  
kerabat baru sehingga mereka tidak lagi disebut 
saudara dan saudari (weta nara) tetapi suami isteri 

(wina rona). Keluarga besar merekapun berubah dan 
tidak disebut lagi asé kaé tetapi woé nelu, istilah 
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untuk menunjukkan hubungan antara dua famili 

akibat perkawinan. 
 

Di beberapa tempat, kaba lémbor disebut kaba ngaok 
(kerbau ribut/ramai) karena kerbau disembelih 
dengan keramaian besar (kerbau umum). Selama 

lima hari diadakan tarian; wanita dan laki-laki 
menari (saé) sambil mengenakan pakaian pesta. Pada 

acara ini hadir banyak orang. Mereka hadir sebagai 
saksi yang mendukung perkawinan tersebut. Namun 

di beberapa tempat lain sangat berbeda dan terjadi 
kebalikannya. Tidak boleh ada keramaian. Maka 

disebut kaba toé ngaok. Kerbau diikat saja di rumah 
yang bersangkutan dan peserta mengenakan pakaian 
pesta (sélék taungs) tetapi hanya di dalam rumah. 

Kerbau ditanggung oleh anak wina dan seekor babi 
ditanggung oleh anak rona. Satu doa panjang 

diucapkan oleh seorang tongka meminta kepada 
Tuhan dan Pencipta dan semua nenek moyang agar 

mereka merestui hubungan cako ini dan agar mereka 
menjauhkan segala bahaya dan kemalangan. Doa 

kerbau (réngé atau wajo kaba) diucapkan sekitar jam 
tiga malam, waktu ayam berkokok untuk pertama 

kalinya (du kakor ce mu’u lalong). 
 

Sebelum kerbau disembelih pemimpin upacara 
memanggil semua anggota kerabat yang hidup dan 
yang telah meninggal, nenek moyang, roh-roh, Tuhan 

dan pemilik. Lalu ia menyampaikan alasan-alasan 
persembahan kerbau:  
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“Inilah sebabnya kita menyembelih kerbau ini; 

karena panga (keluarga) kita telah dibagi dua, 
endé (ibu) menjadi inang (ibu mertua), ema jadi 

amang. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bukan 
kami orangtua mengaturnya, dan bukan hal ini 

terjadi menurut peraturan dari dahulu kala. 
Inilah perbuatan angkatan muda. Itu sebabnya 
maka terpecahlah tungku utama dan tercerai-

berailah api di dapur (wega lesa, cahir api). Itu 
sebabnya mengapa di sini ada kerbau yaitu 

agar kami semua mengetahuinya, dan 
demikian juga Tuhan dan Pemilik, semua 

nenek moyang dan semua roh di dalam rumah, 
di mezbah (compang), di halaman (natas) dan di 

mata air (waé téku).”  
Lalu ia memohon agar  nenek moyang kiranya 
melindungi dua orang muda bersangkutan ini dan 

juga mereka semua dari segala jurusan dan agar 
mereka boleh menangkal segala kejahatan yang 

mengancam dari segala arah.  
“Barangkali ada roh-roh jahat (poti kosé agu 

kéba) yang menjadikan kulit mereka terlalu 
halus (ngoél loké) (sehingga kuman-kuman 

penyakit gampang masuk), dan yang 
menjadikan wajah mereka kering dan pucat 

(sakit), maka inilah kerbau dan babi. Agar 
pinang tidak berbuah kosong, dan daun sirih 
tidak kering (kudu néka rohong raci, néka mélo 

kala). Janganlah anak-anak dan keturunan 
mereka ditimpa bahaya kejahatan, agar mereka 
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jangan cepat dipanggil Tuhan dan meninggal:” 

néka pola pohang (jangan seperti bambu tidak 
berisi), néka bénta réha (janganlah dipanggi di 

tengah jalan), wur rucuk (usirlah kekurusan) 
kudut borék cala bocél tai cala wai. Akhirnya 

minta tanda dalam hati kerbau tersebut. 
 
Salah satu contoh doa persembahan kaba lembor 

(Réngé Kaba Lémbor cako): 
Dengé di’a lité Morin agu Ngaran, agu ema tu’a, 

agu endé tu’a. Ho’o lég dé kaba ga, kudu lémbor 
cako, lonto torok, locé neki, toég nara, toég weta 

kudu éng le Dédék tai, pinga le Jarin, dengé le 
méu empo, dengé le méu amé, kudu dengé 

ngasang tana wa, béan éta, golo lonto, mbaru 
ka’éng, waé salé ngalor awo, hitu dé salang 
lonto dité ho’o, kudu pecing le pa’ang olo, 

ngaung musi, wan koé, étan tu’a, pecing kolé le 
Morin agu Ngaran.  

Eéééé ata tura kéta, agu salang kudu dengé le 
méu empo agu le méu amééé, ai hitus torok agu 

taé gaaaaa oné pa’ang olo ngaung musi; ho’o dé 
ema gu endééé, weta agu naraaa. Landing woko 
toé gi hitu ga mai taé dité toég nara, toég weta, 

hitu ngasang manga woé agu joé, mbangi ja’é 
woko ca nai kali méu wa hitu ga maram hitu 

jodo ho’o lééé, ngasang dé kudu pecing le Morin 
agu Ngaran, kaba dé lémbor cako agu elaaa, 

kudu toég ema kolééé toé endé kolééé toé 
naraaa, toé wetaaaa, wina agu rona, kudu éng 
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le Dédék pinga le Jari, dengé le golo lonto, béo 

ka’éng, pa’ang dé olo ngaung musi, tana wa 
awang éta, waén salé ngalor awo, aaaaa te 

nggitu ko co’o rajan kudu dengé le méu empo, 
agu le méu amé, lawang Morin agu Ngaran ho’o 
gaaaaa, ho’o le kaba lémbor cako agu ela ho’o 

gaa tangkur tééééé (taung uku dité).  
Sua lain duan kolééé, de dengé le méu ema agu 

le méu endé, ho’o torok kudut taé ema dé agu 
anak, landing toé ne nggitu mai taé data koé: 

aéh méu kali hitu, co’o kami. Hitu mangan gé 
toég weta-é, toé nara, ngasang nggo’og wa hitu 
ga, woko oké oné waés isé toé wa’as, wo oné api 

toé muntungs, ngasang nggo’og kali kawé dité, 
Nggo’og wega dé desa-é cahir api, landing ité, 

Morin agu Ngaran, agu endé agu ema, nai 
nganggil tuka ngéngga, kudu temek wa mbau 

éta, kudu tewar wua, wécak wéla, borék cala 
bocél ta’is cala wa’i, lor ngger olo isé tai,  cing 
ngger sili, uwa usang, bok lena. Aaaaaaa te 

nggitu kolé ca rajan kudu dengé le kaba agu ela 
lémbor cako, kudu pecing le Mori agu Ngaran, isé 

endé agu isé ema ko tangkur, téééé. 
(Dengarlah dengan baik ya Tuhan dan Pemilik, 

juga semua nenek moyang. Di sini sudah ada 
kerbau persembahan, semua saudara dan 
saudari berkumpul bersama agar direstui oleh 

Tuhan Pencipta, nenek moyang, orangtua, 
disaksikan oleh tanah dan langit, kampung, 

rumah, kebun, sumber mata air, warga 
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kampung dari yang paling tua sampai yang 

paling kecil. AMin  
Ya, agar diketahui ujudnya oleh nenek moyang, 

orangtua, kami menyampaikan kepada seluruh 
warga kampung; disini ada bapa ada mama, 
saudara dan saudari. Namun karena ada yang 

bertindak bukan sebagai saudara, bukan 
sebagai saudari; sehingga terjadi hubungan 

perkawinan akibat hati saling mencintai 
sebagai jodoh, maka agar diketahui oleh Tuhan 

dan Pemilik, dipersembahkan kerbau dan babi, 
sehingga bukan lagi bapa, mama, saudara, 
saudari tetapi suami isteri. Kiranya direstui 

oleh Tuhan Pencipta, didengar oleh seluruh 
kampung tempat tinggal, dari gerbang depan 

sampai belakang, tanah di bawah langit di atas, 
sungai batas timur dan batas barat, itulah 

alasannya kami persembahkan kerbau dan 
babi ya nenek moyang, orangtua, Tuhan 
Pencipta. AMin 

Sejalan dengan itu, dengarlah ya bapa dan 
mama, inilah doa kami agar membedakan bapa 

dan anak; namun anak-anak muda tidaklah 
demikian. Itulah prilaku anak-anak, bukan 

kami orangtua. Karena tidak mengetahui 
saudara saudari, maka kami memohon maaf 
agar hanyut bersama air mengalir, terbakar 

dalam api; kamipun mencari solusi dengan 
membagi keluarga. Semoga dengan kemurahan 

dan kebijakan Tuhan Pencipta, bapa dan 
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mama, dianugerahkan kedamaian, kesuksesan, 

banyak keturunan dan kebahagiaan.  Ya itu 
juga alasan agar didengar oleh kerbau dan babi 

persembahan kita; juga diketahui oleh Tuhan 
Pencipta, bapa dan mama. AMin). 

Menurut orang Manggarai, tidak semua perkawinan 

cako direstui para leluhur dan Tuhan (Mori agu 
Ngaran). Jika direstui maka keluarga baru itu akan 

berkembang besar dan berumur panjang; perkawinan 
itu akan memperoleh keturunan dan murah rejeki (ita 

le di’a moséd).   Namun jika tidak direstui Tuhan 
maka kedua insan yang menikah cako akan mati 

pada usia muda sebelum memperoleh anak, bahkan 
mereka sering jatuh sakit. Selain itu 

perkawinan cako menyebabkan percecokan internal 
keluarga (biké haé wa’u). Dengan tanda-tanda seperti 

itu, dinyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan 
cako belum tepat generasinya dan harus menunggu 
generasi berikut.  

  
Kawing Tungku 

Secara etimologis kata tungku berarti menyambung 
atau berhubungan. Kawing tungku adalah jenis 

perkawinan cross-cousin marriage yaitu perkawinan 
antara anak laki-laki dari keluarga kerabat anak wina 

dengan anak perempuan dari keluarga kerabat anak 
rona. Kawing tungku menghubungkan kembali relasi 

yang sudah putus dan menyegarkan serta 
memperkuat kembali hubungan perkawinan yang 

sudah pernah terjadi sebelumnya. Philipus Sudi 
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(Wawancara, 30 November 2019) menegaskan bahwa 

tara mangan kawing tungku  kudut néka mora pokok 
(alasan adanya perkawinan tungku ialah agar 

keluarga anak wina (penerima perempuan) tidak 
melupakan keluarga pemberi wanita (anak rona). 

Dalam masyarakat Manggarai perempuan disebut 
sebagai ata péang (outsider) dan laki-laki sebagai ata 
oné (insider). Ketika seorang wanita, menikah maka 

dia keluar dari klan orangtuanya dan masuk klan 
suaminya. Peristiwa ini disimbolkan dalam acara 

péntang/péntar pitak yaitu acara meninggalkan ceki 
(tabu) orangtuanya dan masuk ceki (tabu) suaminya. 

Pada saat inilah hubungan wanita tersebut dengan 
orangtua dan saudaranya menjadi putus. Ketika di 

kemudian hari, anak laki-laki dari wanita tersebut 
mengambil anak perempuan dari saudaranya maka 

perkawinan tersebut merupakan kawing tungku 
karena menghubungkan kembali hubungan yang 
putus pada saat péntang pitak (Lon dan Widyawati, 

2018). 
Perkawinan tungku juga menyegarkan dan 

memperkuat kembali relasi woénelu akibat 
perkawinan terdahulu. Pit Janggur (2007: 135) 

menjelaskan bahwa perkawinan tungku berfungsi 
mempertahankan hubungan kekerabatan woénelu, 

yaitu hubungan anak rona dan anak wina yang 
sudah terbentuk akibat perkawinan cangkang. 

Pandangan ini sesungguhnya terkait dengan konsep 
orang Manggarai tentang perkawinan itu sendiri. Bagi 

masyarakat Manggarai perkawinan tidak saja 
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mengikat kedua suami isteri (misalnya A dan B) tetapi 

juga menghasilkan relasi kekerabatan baru yang 
disebut woénelu antara keluarga besar suami (A) dan 

keluarga besar isteri (B). Dalam relasi tersebut, pihak 
keluarga besar mempelai laki-laki berkedudukan 
sebagai anak wina dan pihak keluarga mempelai 

perempuan sebagai anak rona.   
Relasi woénelu tersebut diperkuat dengan 

kawing tungku yang terjadi antara anak laki-laki atau 
cucu dari pasangan suami isteri tadi (A dan B) 

dengan anak atau cucu perempuan dari saudara laki-
laki SI B (baik saudara kandung maupun saudara 

sepupu). Di sini perkawinan tungku sebetulnya tidak 
menciptakan relasi woénelu yang baru karena sudah 

ada hubungan woénelu akibat pernikahan 
sebelumnya. Karena itu perkawinan tungku sering 

juga disebut sebagai perkawinan inang olo, woté musi  
(setelah ibu mertua, menyusul anak mantu). 

Maksudnya, sebelum pernikahan yang sekarang 
(woté musi), sudah ada perkawinan sebelumnya yaitu 
antara tantanya (inang olo) dengan omnya. Biasanya 

peran saudari kandung dari ayah (inang run) calon 
menantu sangat besar dalam proses kawing tungku. 

Dalam  acara masuk minta, dilakukan acara ba 
woang agu lapo (membawa kain songké, kebaya dan 

handuk) untuk calon menantu (woté) disertai dengan 
acu la’it borék (anjing pembersih tinja) berupa seekor 

anjing atau kambing. Jika hubungan woénelu telah 
berlangsung turun temurun maka hal itu dinyatakan 

dalam  ungkapan alo dalo pulu wungkut 
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(menyambung delapan ruas dan sepuluh buku) yang 

sudah berkembang. 
Orang Manggarai sekurang-kurangnya 

mengenal tiga jenis kawing tungku, yaitu tungku cu, 
tungku néténg nara, dan tungku anak rona musi. 

Tungku cu  adalah perkawinan yang terjadi antara 
anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak 
laki-laki dari saudara perempuan sekandungan. 

Perkawinan ini  dikenal juga dengan tungku dungka 
yang memiliki arti yang sama. Tungku néténg nara 

atau tungku canggot adalah perkawinan antara anak 
laki-laki dari saudara sepupu yang berjenis kelamin 

wanita dengan anak perempuan dari saudara sepupu 
yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut Philipus 

Sudi (Wawancara 30 November 2019), dalam kawing 
tungku néténg nara biasanya dilakukan acara céngka 

ledo dimana keluarga anak wina tersebut harus 
memberikan seekor kuda kepada anak rona yang 

menjadi sumber relasi tersebut (téing ca jarang ngger 
oné anak rona pu’u). Kawing tungku anak rona musi 

merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal 
dari anak rona perdana dari mama kandungnya. 

Selain ketiga jenis di atas dikenal juga kawing tungku 
wing dué (anak de dué) dan tungku dondot. Tungku 

wing dué terjadi antara anak laki-laki dari saudari 
perempuan dengan anak perempuan dari saudara 

laki-laki yang tidak sekandungan tetapi berasal dari 
bapa yang sama. Sedangkan tungku dondot adalah 

jenis perkawinan tungku yang terjadi berulang-ulang 
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karena sudah pernah terjadi perkawinan tungku 

sebelumnya. 
 Bagi orang Manggarai kawing tungku 

merupakan jenis perkawinan yang ideal karena 
signifikansinya dalam  memperkuat dan 

menyegarkan kembali relasi perkawinan sebagai anak 
rona dan anak wina. Ada juga pendapat yang 
mengatakan bahwa dengan perkawinan tungku cu, 

paca atau belis tidak diberikan kepada keluarga lain 
yang tidak punya hubungan kekerabatan sama sekali 

sebelumnya. Dengan kawing tungku, paca diserahkan 
kepada keluarga sendiri yaitu kepada anak rona yang 

sudah ada atau kepada keluarga yang sudah ada 
relasi kekerabatan karena perkawinan sebelumnya. 

Selain itu, perkawinan tungku juga menjadi preferensi 
karena turut memperbesar jumlah anggota keluarga 

(kudut beka weki oné, beka salang péang = agar 
berkembang anggota keluarga baik di pihak keluarga 

saudara maupun di pihak keluarga saudari). 
Keinginan demikian searah dengan tujuan 
eksistensial sebuah perkawinan yaitu 

mempertahankan dan memperbesar klan. Karena itu 
dalam setiap doa perkawinan (tudak ela wagal) selalu 

disampaikan permohonan agar perkawinan itu 
memberikan keturunan yang banyak. Dalam bahasa 

adatnya adalah ra’ok lobo sapo, rénék lobo kécép, 
borék cala bocél, tai cala wa’i, ras baling racap rés 

baling lélé (ramai-ramai berhimpun sekitar tuggku 
api, berderet-deret seperti tutupan periuk dan 
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berbaris-baris seperti kotoran pada kaki, berkerumun 

di semua sisi dan ketiak). 
 

Di wilayah Kempo (Manggarai Barat) dikenal 
sekurang-kurangnya tiga jenis tungku yaitu tungku 
sai, tungku ingkoé dan tungku woté. Tungku sai 

merupakan jenis perkawinan yang berfungsi agar toé 
mesa salang manga (agar hubungan kekerabatan 

yang sudah lama terjalin tidak punah). Perkawinan 
tungku sai  memperbaharui hubungan kekerabatan 

yang telah lama terjalin antara pihak woé (keluarga 
besar dari saudara laki-laki) dan pihak iné amé 

(keluarga besar dari saudari perempuan). Di sini ayah 
(amé) dari calon isteri merupakan saudara laki-laki 

kandung (nara decuk)  dari ibu (iné) si calon suami. 
Perkawinan tungku sai terjadi karena orangtua dari 

masing-masing calon suami isteri mempunyai 
hubungan darah sebagai saudara-saudari (weta 

nara).  Kedua, tungku ingkoé terjadi ketika saudara 
laki-laki dari ibu calon suami (nara de iné si reba) 

tidak mempunyai anak gadis (mantar inéwai de toa), 
maka dicarikan anak gadis dari sepupunya. Atau 

sebaliknya ketika saudari dari ayah calon isteri tidak 
mempunyai anak laki-laki, maka dijodohkan dengan 
sepupunya. Ketiga, tungku woté terjadi pada mereka 

yang hubungannya sudah tidak terlalu dekat seperti 
mengambil anak dari besan dari suami saudarinya. 

 
Pada suku Ronggakoe seperti di Kisol, perkawinan ini 

disebut perkawinan tuku yang terjadi antara dua 
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keluarga yang mempunyai hubungan perkawinan 

sebelumnya. Ada perkawinan tuku yang disebut dhété 
sepu lu’é yaitu perkawinan yang terjadi antara anak 

saudari kandung dengan anak saudara kandung. Bila 
tidak terjadi dhété sepu lu’é, maka ritus minta tuku 

(dengi uta selombo waé senggadhi) dari ana fai wajib 
diadakan untuk anak pertama laki-laki. Dalam acara 
ini, ana fai membawa seekor kuda dan uang 

secukupnya. Sedangkan untuk anak perempuan 
pertama dari ana fai, wajib melapor kepada ana haki 

jika ada yang melamarnya (sogho manga lako la’i 
wawi nguzhu). Laporan ini disebut bhisa bhako. Ana 

haki dibebani pakaian nikah (ganti), kain songké, 
perhiasan, babi dan beras. Sebaliknya anak haki 

akan mendapat seekor kuda dan uang secukupnya. 
Ritus minta tuku dan bhisa bhako merupakan 

kewajiban dari ana fai ketika anak laki-laki pertama 
atau anak perempuannya pertama hendak menikah. 

Jika tidak diikuti maka akan menyebabkan 
datangnya sakit atau bencana. Ketika saat minta 

tuku, anak haki tidak mempunyai anak gadis maka 
anak haki akan mengajak untuk mengambil gadis 

dari anak hakinya (saé kopo jawa soko paré tongga), 
walaupun status gadis itu merupakan ipar. 
Perkawinan antara anak laki-laki dari adik 

perempuan dengan anak perempuan dari kakak 
perempuan disebut  perkawinan tuku sama lazha. 

Sedangkan anak-anak dari kakak beradik (laki-laki) 
dilarang menikahi satu sama lain. pada perkawinan 

tuku anak saudari kandung dengan anak saudara 
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kandung belis tidak ada; namun untuk tuku sama 

lazha, ada belis karena dilihat dari suku suaminya. 
Pada tahun 1970-an,  John Gordon menemukan 

bahwa jumlah kawing tungku di Manggarai mencapai 
15 %; dan dari 15% tersebut terdapat 25% yang 

merupakan kawing tungku cu. Jumlah tersebut 
makin menurun dari tahun ke tahun karena berbagai 
alasan terutama karena dilarang oleh agama Katolik. 

Larangan Gereja sesungguhnya didasarkan pada 
pertimbangan kualitas kesehatan dari keturunan dari  

perkawinan tungku. Menurut Thomas P. Doyle, 
larangan perkawinan atas dasar hubungan darah 

dekat sudah ada sejak jaman primitive yang ;  
didasarkan pada incest taboo. Perkawinan demikian 

mempunyai efek negatif secara genetik.58 Sexual and 
marital relationships between close relatives have 

generally been thought to have negative genetic 
consequences (Coriden, Green and Heinscthel, 1985, 
772). Selain itu larangan tersebut bertujuan untuk 

menjaga kesucian perkawinan katolik (Sheehy, 1995, 
607). 

. 
Kawing lili (luang) 

Kawing lili adalah perkawinan antara seorang pria 
dengan janda yang ditinggalkan kakak atau adiknya. 

Itu perkawinan levirat yang terjadi karena suami 
meninggal sehingga isteri menikahi adik atau kakak 
dari suaminya. Pit Janggur (2007: 137) menggunakan 

 
58 Coriden, Green, dan Heintschel, hal. 772 
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ungkapan lili luang karena perkawinan tersebut 

dilakukan dengan mengawini janda yang ditinggalkan 
oleh suaminya. Di wilayah Congkar perkawinan jenis 

ini disebut tongkéng.  Perkawinan lili luang bertujuan 
untuk memelihara janda dan anak-anaknya agar 

tidak melarat di dalam hidupnya. Selain itu 
perkawinan ini dapat menjamin harta warisan yang 
ditinggalkan sang ayah yang meninggal agar tidak 

jatuh ke tangan orang lain selain pada  keluarganya 
sendiri. Dalam perkawinan model ini sering dikenal 

ungkapan: manga ata laga cicing agu ciwal uma (ada 
orang untuk membuat pagar keliling kebun dan 

mengerjakan kebun tersebut). Maksudnya, ada laki-
laki yang menjamin hidup dari perempuan yang 
dtinggalkan oleh suami yang meninggal. Perkawinan 

ini dapat dilakukan oleh lelaki yang masih muda 
(belum menikah) ataupun lelaki yang sudah menikah 

(mempunyai isteri). Dengan demikian perkawinan 
jenis ini sesungguhnya memberi ruang untuk 

poligami di Manggarai. Apalagi untuk jenis 
perkawinan ini, tidak ada prosedur adat yang wajib 
dilakukan.  

 
Namun perkawinan lili luang antara janda dan lelaki 

yang masih muda (adik kandung atau sepupu dari 
mantan suaminya) tetap menempuh prosedur adat. 

Pihak lelaki wajib menyampaikan kepada anak rona 
bahwa si janda akan dinikahi adik dari almarhum. Di 

sini ungkapan yang digunakan pihak lelaki yaitu 
manga ata laga cicingn agu ciwal uma (ada orang yang 
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mau memagari dan mengerjakan kebunnya). Bersama 

itu mereka menyerahkan seekor kuda sebagai tanda 
pengganti wajah almarhum (jarang caling/celung 

ranga). Dalam beberapa kasus janda yang 
ditinggalkan suami tidak mau menikahi kakak atau 

adik dari suaminya yang sudah meninggal. Si janda 
ingin kembali kepada orangtuanya sendiri. Jika 
demikian, sebelum si janda kembali, orangtuanya 

wajib memberikan keluarga suaminya yang 
meninggal seekor babi (ela welu) sebagai tanda bahwa 

si janda itu menjadi gadis kembali. Dia tidak lagi 
menjadi milik klan suaminya tetapi kembali ke klan 

orangtuanya sendiri. 
 
Menurut Bapak Stanis Tatul (Wawancara, Juli 2020), 

ada dua alasan berbeda yang menyebabkan seorang 
janda kembali kepada keluarga orangtuanya. 

Pertama, kakak atau adik dari mantan suaminya 
tidak mau menikahi janda tersebut. Keluarga mantan 

suaminya (anak wina) mengembalikan si janda 
kepada keluarga orangtuanya (anak rona).  Pada saat 
itu keluarga mantan suami harus menyerahkan si 

janda bersama dengan seekor kuda dan satu lembar 
kain songké sebagai tanda dan bukti pembebasan 

dari keterikatannya terhadap keluarga mantan 
suami. Acara pengembalian si janda disaksikan oleh 

tu’a-tu’a keluarga anak rona dan disebut welu karena 
yang pro aktif mengembalikannya adalah keluarga 

mantan suami (anak wina). Kedua, keluarga si janda 
(anak rona) datang secara resmi kepada keluarga 
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besar mantan suaminya (anak wina) meminta si 

janda dikembalikan kepada mereka. Pada saat itu 
pihak anak rona menyerahkan seekor babi sebagai 

tanda dan bukti penarikan kembali anak mereka 
yaitu si janda. Acara ini disebut welu wentang dan 

disaksikan oleh tetua adat dari anak wina. 
 
Kawing tinu lalo   

Kata tinu berarti memelihara dan lalo berarti yatim. 
Secara etimologis tinu lalo berarti memelihara yatim 

piatu. Dalam konteks perkawinan, tinu lalo 
merupakan perkawinan yang bertujuan untuk 

menjamin pemeliharaan dan perawatan anak yang 
ditinggalkan oleh ibunya. Perkawinan ini  terjadi 

ketika si isteri meninggal, suami/duda mengawini 
adik atau kakak dari isteri tadi agar mampu merawat 

anak-anak yang ditinggalkan mamanya. Dengan 
perkawinan tersebut, anak-anak tidak merasa asing 
sebab ibu tirinya merupakan adik/kaka kandung dari 

ibu mereka. Kehadiran isteri baru yang menjadi ibu 
untuk anak-anak dirasakan dekat secara emosional. 

Selain itu harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu 
tidak jatuh ke tangan wanita lain (wa’u bana). Pada 

suku Rongga perkawinan ini disebut polu halo. Ketika 
isteri meninggal, keluarga suami mendatangi ana 

haki untuk minta adik kandung dari isteri yang 
meninggal atau sepupunya untuk dinikahi agar dapat 
merawat dan mengasuh anak-anak. 

 



 

112 

Tinu lalu merupakan perkawinan sororat yaitu 

perkawinan antara seorang duda dengan saudara 
kandung bekas isterinya yang telah meninggal dunia. 

Dalam masyarakat Mnaggarai perkawinan jenis ini 
sangat berguna untuk kehidupan dan 
keberlangsungan anak-anak yang ditinggalkan oleh 

ibunya yang meninggal. Perkawinan ini sering juga 
disebut sebagai perkawinan ganti tikar (Verheijen, 

1967: 246) karena menggantikan isteri teman tidur 
dari suaminya. Dalam adat Manggarai kata loce 

merupakan simbol isteri atau suami. Hal itu nampak 
dalam ungkapan lage loce toko de rona yang secara 

etimologis berarti melewati tikar tidur sang suami 
(Janggur, 2007: 117). Maksudnya, si isteri telah 
melakukan perzinahan dengan lelaki lain. Verheijen 

(1967: 297) mencatat ungkapan teing loce yang 
berarti upacara memberi bilik tidur kepada orang 

yang barusan menikah.  
 

Perkawinan tinu lalo biasanya dilaksanakan hanya 
dengan cara yang sederhana yaitu melalui acara 

penyerahan gelang dari ibu baru kepada anak-anak. 
Pada saat itu ibu yang baru berkata kepada anak-
anak: Ho’o aku endem ga. Ende ata moran ga, toe ga. 

Neka nuk le miu (Ini saya ibumu. Mamamu bukan lagi 
ibu yang sudah meninggal. Janganlah kamu ingat dia 

lagi). Pernyataan ini sebenarnya terkait dengan 
alasan utama terjadinya kawing tinu lalo yaitu untuk 

memberikan perlindungan, pertolongan dan jaminan 
masa depan anak-anak yang ditinggalkan oleh 
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ibunya. Pernyataan ibu baru di atas merupakan 

ungkapan komitmen untuk memelihara anak-anak 
tersebut. Jika dalam perjalanan, ibu baru tidak 

mampu memelihara mereka dengan baik, anak-anak 
berhak untuk mendapat perlindungan dan perawatan 
dari neneknya atau saudara dari ibu atau bapa. 

 
Pit Janggur (2007: 129) juga mencatat perkawinan 

antara anak yatim dengan ata tinu yaitu orang yang 
memelihara dan menopang hidup si anak sampai 

dewasa. Di sini ata tinu bukanlah orangtuanya 
sendiri atau keluarganya sendiri tetapi orang yang 

berasal dari keluarga lain. Ketika anak yatim menjadi 
dewasa, maka dengan ijinan keluarganya (wa’u), 
anak yatim tersebut diperbolehkan untuk menikah 

dengan orang yang memeliharanya (ata tinu). 
 

Kawing Duluk 
Kata duluk berarti beristerikan adik dan kakak 

sekaligus (Verheijen, 1967: 93). Kawing duluk berarti 
perkawinan di mana seorang suami mempunyai dua 

isteri yang adalah adik dan kakak. Jenis perkawinan 
ini biasanya terjadi karena isteri pertama memiliki 
cacat atau dinilai memiliki kekurangan atau tidak 

mampu memenuhi kebutuhan suami atau tuntutan 
rumah-tangganya atau tidak sanggup melayani 

kebutuhan suami dan keluarganya atau si isteri 
sering sakit, tidak memberi keturunan sehingga sang 

suami diperbolehkan untuk menikah dengan adik 
dari isterinya. Dalam banyak kasus, jenis perkawinan 
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ini juga terjadi karena adik isteri tinggal serumah dan 

mempunyai hubungan intim dengan si suami. 
Perkawinan jenis ini biasanya tidak melalui prosedur 

adat tertentu. Biasanya hal itu dimulai dengan 
meminta adik isteri membantu menyelesaikan 
pekerjaan di dalam rumah tangga kakaknya (éko roto 

de ka’én) dan kemudian dijadikan isteri. Secara adat 
perkawinan ini juga disebut éko roto de ka’én 

(perkawinan yang bertujuan untuk membantu beban 
kakak). 

 
Jenis perkawinan ini disebut juga dengan ungkapan 

lobo pa’a yang berarti di atas paha. Dikatalan 
demikian karena terjadi dengan perempuan yang ada 

di hadapan langsung suaminya. Di sini laki-laki tidak 
sulit mencarinya karena ada di rumahnya. 
Kegampangan ini yang mau dutegaskan dengan 

ungkapan lobo pa’a.   Jenis perkawinan ini tidak lagi 
mengikuti prosedur adat yang biasa. Semuanya 

mengambil jalan pintas. Tidak ada alasan untuk 
menolaknya karena sudah hidup bersama. Dalam 

bahasa Manus perkawinan ini disebut kempéng dan 
di tempat lain dinamakan kempéng kabo. Kata 

kempéng berarti temani, dampingi; sedangkan kata 
kabo merujuk pada jenis makanan. Jadi secara 

etimologis diartikan sebagai makanan pendamping. 
Dalam konteks perkawinan, merujuk pada teman 
hidup yang mendampingi isteri yang sebenarnya. Di 

sini, isteri mendampingi kakaknya melayani suami.   
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Kawing Ligéng kabo 

Ligeng kabo berarti mengawini anak dari saudari 
isteri (Verheijen, 1967: 281). Perkawinan ini terjadi 

jika isteri meninggal maka si duda mengambil anak 
dari saudari si isteri yang meninggal. Sejauh ini jenis 
perkawinan ini sangat jarang terjadi atau bahkan 

tidak pernah terjadi. 
 

Toko Tondol/toko rené 
Toko berarti tidur dan tondol berarti berlapis atau 

bersusun. Toko tondol merujuk pada perkawinan 
sumbang yang dilarang oleh hukum adat. Perkawinan 

tersebut terjadi bila dua saudara lelaki kakak beradik 
menikahi dua saudari perempuan yang berkakak 
adik pula. Jenis perkawinan ini dilarang karena 

tujuan dari perkawinan adalah untuk mencari dan 
menciptakan relasi kekerabatan yang baru (kawé woé 

weru) agar keluarga menjadi makin besar dan makin 
banyak. Dalam kasus kawing toko tondol tidak terjadi 

penambahan keluarga baru. Selain itu orang 
Manggarai memiliki keyakinan bahwa perkawinan 

yang  melanggar aturan adat akan menyebabkan 
nenek moyang marah dan dapat mengakikbatkan 
bencana. Olehnya, jika terjadi toko tondol maka akan 

ada bencana, sakit, tidak ada hasil panen, hewan 
punah, dan sebagainya.  

 
Kawing Roko/wéndo 

Kata roko atau wéndo berarti menculik atau 
melarikan perempuan (Verheijen, 1967: 505, 742). 
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Kawing roko/wéndo berarti perkawinan yang terjadi 

dengan menculik atau melarikan seorang perempuan 
ke tempat suami tanpa mengikuti prosedur adat dan 

restu orangtua si gadis. Petrus Janggur (2007:138) 
membagi kawing roko atas dua jenis yaitu kawing 

roko réjé dan roko tako. Roko réjé adalah perkawinan 
yang dilakukan atas persetujuan kedua pengantin 
dan salah satu keluarga pengantin tetapi tidak 

disetujui oleh salah satu entah bapa atau ibu dari si 
gadis. Pit Janggur menjelaskan roko réjé sebagai 

perkawinan yang dilakukan dengan persetujuan 
kedua calon suami isteri namun tidak disetujui salah 

satu atau kedua keluarga besar dari suami dan isteri.  
Di Manus perkawinan jenis ini, jika disetujui salah 

satu orangtua, ditandai dengan uang ceci tilu (sesi 
tilu) yang berarti tutup telinga. Persetujuan itu 
biasanya dinyatakan dengan “ceci tilu/sesi tilu (tutup 

telinga) yaitu pemberian berupa uang tutup mulut 
oleh calon menantu. Artinya, orangtua mengetahui 

rencana penculikan tapi pura-pura tidak tahu. Di sini 
si gadis lari ikut laki-laki. Hal ini bisa terjadi karena 

hubungan kedua keluarga besar tidak baik, sehingga 
tidak dapat dilakukan proses adatnya. Gadis yang 
pergi ke rumah pengantin laki-laki tanpa restu 

disebut sebagai lari ikut.  
 

Roko tako yang diterjemahkan dengan menculik atau 
bawa lari anak gadis orang. Hal ini terjadi ketika 

orangtua si gadis tidak setuju dengan laki-laki 
tersebut. Tetapi si pemuda sangat mencintai gadis 
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tersebut sehingga  dia membawanya pergi dan 

mengawini gadis tersebut secara bertanggungjawab. 
Dengan demikian roko tako merupakan jenis 

perkawinan yang dilakukan dengan cara menculik 
calon isteri. Hal ini terjadi karena orangtua calon 
isteri tidak setuju dengan pernikahan tersebut. 

Umumnya calon isteri sendiri juga tidak setuju 
dengan perbuatan si calon suami. Alasan 

ketidaksetujuan bermacam-macam, mulai yang 
bersifat personal pada calon suami maupun soal 

status sosial keluarga suami dan juga kemampuan 
membayar belis. 
 

Menurut Sudi dan Tatul, roko berbeda dengan kata 
wéndo.  Roko berarti membawa lari isteri orang lain; 

wéndo membawa lari perempuan yang belum 
menikah.  Karena itu tidak ada roko réjé. Pada 

hakikatnya roko itu mencuri isteri orang dan tidak 
melalui persetujuan suami dari perempuan yang 

diculik. Baginya kata roko pada dasarnya sebuah tako 
(pencurian). Pelaku roko bisa laki-laki yang belum 

berkeluarga ataupun yang sudah berkeluarga. Pelaku 
biasanya sudah tahu konsekwensinya yaitu 

membayar kembali belis dari keluarga mantan 
suaminya  (tala tumpa). Si isteri juga tahu 
konsekwensinya sebagai isteri kedua (dué) jika yang 

melakukan roko sudah berkeluarga. Berbeda dengan 
kasus wéndo, dimana si laki-laki dan si wanita 

bersepakat untuk melarikan diri ke rumah orangtua 
si lelaki walaupun tidak disetujui oleh orangtua si 
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wanita. Pihak keluarga wanita akan mendatangi 

keluarga si lelaki untuk mencari si wanita (kawé-
haéng) dan menyatakan bahwa si lelaki telah 

mengambil anak mereka tanpa ikut prosedur adat 
(biké nggong biles tambor = gong pecah kulit tambur 

berlubang). Di sini pihak lelaki harus membayar 
sanksi berupa seekor kuda dan sejumlah uang. 
Dalam kasus tertentu keluarga si lelaki lebih proaktif 

mendatangi keluarga si wanita dan 
menginformasikan bahwa si wanita sudah ada di 

rumah mereka. Pada saat itu mereka menyerahkan 
sejumlah uang dan seekor babi (mai ba naring 

lembak). Acara ini sudah mengganti acara weda rewa 
tuké mbaru (acara peminangan).  Rosmalen (1989: 6) 

mencatat bahwa sejak tahun 1980-an, kawing 
roko/wéndo sering dilakukan dengan persetujuan si 

gadis, dan hampir selalu dengan persetujuan tak 
resmi dari orangtua  (tako bantang). 

 
Di wilayah Congkar dikenal istilah lorang haé molas 
yaitu sejenis penculikan isteri yang disepakati oleh 

dua belah pihak pengantin dan orangtua mereka; 
perkawinan demikian dianggap sebagai tako bantang 

(tako = mencuri;  bantang = berunding) atau lako toé 
baro, titi toé ciring (berjalan tanpa pemberitahuan dan 

berangkat tanpa minta izin (Roosmalen, 1989: 7). 
Dikatakan lako toé baro, titi toé ciring  karena 

keberangkatan kedua mempelai tidak diketahui dan 
direstui oleh seluruh warga kampung dan nenek 

moyang melalui sebuah acara adat yang resmi.   
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Nggépo kébor, nggao sapo (nggépo kébor, daél 
tangé) 

Nggépo kébor nggao sapo (nggépo kébor daél tangé 
(memeluk irus merangkul dapur/memeluk bantal) 
adalah jenis perkawinan  di mana si gadis lari ikut si 

laki-laki. Laki-laki dan keluarga tidak melamar si 
wanita melalui peminangan yang resmi. Hal ini terjadi 

karena si wanita sungguh mencintai si lelaki 
sementara si lelaki belum siap atau orangtua si lelaki 

tidak mau menikah dengan si wanita tersebut. 
Kadang-kadang kasus ini terjadi karena si gadis dan 
si laki-laki sudah melakukan hubungan badan dan 

atau bahkan si wanitanya sudah hamil (ici’g tété), 
sehingga si wanita meminta tanggungjawab si lelaki 

dengan mendatangi rumah atau keluarga si lelaki. 
Dalam banyak kasus, si lelaki tidak mau 

bertanggungjawab karena orangtuanya tidak setuju 
atau dia sendiri tidak menghendaki perkawinan 
dengan wanita tersebut. Ada juga kasus, dimana 

perempuan lari ikut laki-laki walaupun orangtuanya 
si wanita tidak setuju  dan tidak menghendaki 

perkawinan dengan laki-laki tersebut. Perbuatan 
jenis ini sering juga disebut runcung (mendatangi) 

yaitu si wanita mendatangi rumah dan keluarga si 
lelaki tanpa upacara karena hubungan keduanya 

telah intim sekali (telah berhubungan seksual).59 

 
59 Istilah runcung dianggap kurang sopan dalam konteks 
hubungan kekerabatan woenelu. Olehnya, orang Manggarai 
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Sering juga terjadi bahwa si wanita menghadapi 

resiko ditolak dan hal itu tidak kurang menyebabkan 
konflik antara keluarga si wanita dengan keluarga si 

lelaki. Jenis perkawinan ini sering menguntungkan si 
lelaki karena akan mengurangi biaya belisnya.  
 

Mendi Oné 
Mendi oné (berhamba di dalam) adalah jenis 

perkawinan di mana si lelaki (suami) tinggal di rumah 
orangtua wanita (isteri) dan berhamba atau mengabdi 

pada orangtua isteri karena tak mampu membayar 
mahar/jujur perkawinan (Verheijen, 1967: 323). 
Menurut adat perkawinan Manggarai, si lelaki wajib 

membayar belis (paca) ketika mengambil seorang 
wanita sebagai isterinya. Dalam kasus perkawinan 

mendi oné, si lelaki tidak mampu membayar belis 
seperti yang dituntut sesuai hukum adat atau 

belisnya tidak dilunasi pada saat yang telah 
ditentukan. Di sini orangtua si pria hanya diwajibkan 

untuk menyerahkan seekor kuda kepada anak rona 
sebagai tanda penyerahan anaknya kepada orangtua 

si wanita. Kuda itu dinamakan jaran kendok (kendok 
= menolak). Dalam jenis perkawinan ini, si pria harus 
tetap berdiam di rumah si wanita sampai jujur 

dilunasi. Si pria bekerja untuk mertuanya dan segala 
hasil usahanya adalah juga untuk orangtua tersebut. 

Cara perkawinan ini lebih kurang sama dengan 

 

menggunakan go’ét nggépo kébor nggao sapo (nggépo kébor 
daél tangé 
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perkawinan mengabdi (dienhuwelijk) (Rosmalen, 

1989).  
 

Dalam perkembangan, istilah mendi oné dianggap 
cukup kasar dan diganti dengan istilah   “anak oné” 

dimana si pria dianggap sebagai anak angkat. Dalam 
istilah anak oné tidak ada nuansa menguasai dan 
dikuasai. Dalam berapa kasus, si pria dan si wanita 

pergi melarikan diri ke rumah orangtua si pria. Di 
sini pria membawa lari si wanita tanpa 

pemberitahuan kepada orangtua wanita (ca tako, ca 
we’e). Dalam hal ini si pria akan didendai satu ekor 

kuda selain kewajiban melunaskan jujur. 
 

Pit Janggur (2007: 139) menyebut jenis perkawinan 
ini sebagai kawin masuk, yang dikenal dengan 
ungkapan tu’us wa- cangkém éta atau donggo mata 

olo-donggé mata oné atau pumpuk ulu-rami wai. 
Semua ungkapan ini menyatakan ketidakberdayaan 

atau ketidak mampuan si lelaki untuk membayar 
belis kepada keluarga wanita. Kata donggo berarti 

tidak mempunyai harga diri. Di Manus, Kota Komba, 
perkawinan jenis ini dikenal dengan ungkapan cau 

panté (memegang pisau iris tuak/nira) atau koa 
(memberi kuasa kepada anak mantu).  Dalam 

perkawinan tersebut tidak ada belis/jujur yang diberi 
kepada anak rona. Dan olehnya pihak anak rona 
berhak melarang anak perempuannya dibawa ke 

rumah atau kampung si lelaki. Ketika pasangan 
suami isteri diberi izin oleh anak rona untuk pergi ke 
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rumah keluarga suami walaupun pembayaran jujur 

belum lunas/lengkap, maka hal itu disebut lako 
longgang. Lako berarti berjalan dan longgang berarti 

longgar. Di sini aturan adat dilonggarkan. Walaupun 
tidak diadakan acara nikah resmi (nempung) dan 

tidak disembelih babi yang disebut ela woé (babi 
untuk menjamu persahabatan) yang sebenarnya 
sangat penting untuk kebahagiaan dan kelestarian 

perkawinan, kedua suami isteri diperkenankan untuk 
pergi ke rumah dan keluarga si lelaki. Di sini 

hubungan kekerabatan antara kedua keluarga besar 
belum bersifat penuh dan disebut woé ké’és (sahabat 

sementara atau sahabat yang belum sempurna). 
 

Kawing Jurak (Jura) 
Jurak berarti haram, terkutuk, berzinah, bersumbang 
(Verheijen, 1967: 116). Kawing jurak berarti jenis 

perkawinan yang terjadi antara mereka yang dilarang 
oleh adat. Ada dua jenis jurak. Pertama, perkawinan 

jurak yang mencakupi hubungan keluarga yang tidak 
dapat ditolerir yaitu perkawinan antara orangtua 

dengan anak kandung  (perkawinan antara ayah dan 
anak perempuan, mama dan anak laki-laki), atau 

saudara-saudari kandung, atau anak dari saudara 
(iné ema né ana), perkawinan antara anak adik kakak 
bapa (ana azhi ka’é ema). Biasanya mereka yang 

melakukan jenis perkawinan jurak ini berasal atau 
berada dari satu keluarga yang sama. Jika terjadi 

perkawinan jurak jenis ini maka diharuskan untuk 
melakukan acara pepulih (oké jurak) dan 
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memisahkan para pihak ke posisi semula. Artinya, 

kedua mempelai tidak boleh melanjutkan hubungan 
perkawinan tersebut.  

 
Kedua, perkawinan jurak yang dapat ditolerir namun 
dengan wajib melakukan ritus tertentu. Berbeda 

dengan yang sebelumnya, dalam perkawinan jurak 
jenis ini diwajibkan untuk melakukan ritus pepulih 

(oké jurak) dan ritus kawé woé weru (mencari marga 
baru) sehingga hubungan perkawinannya tetap 

dilanjutkan dan diakui halal dan sah sesuai adat. 
Perkawinan ini mencakupi perkawinan antara kakak 

adik laki-laki dengan kakak adik wanita (nandé téndo 
atau toko tondol), ana haki (anak rona) mengambil 

isteri pada ana fai (anak wina)  yang disebut toko 
paluk, ana fai mengambil gadis yang seharusnya 

menjadi isteri dari ana haki (ipa). Di Satarmese Barat, 
acara pemindahan marga seseorang disebut dalam 
ungkapan kawé haju ta’a (mencari kayu mentah). 

 
Larangan terhadap perkawinan jurak didasarkan 

pada keyakinan bahwa perkawinan tersebut akan 
menyebabkan perputaran musim yang tidak jelas 

sehingga mengakibatkan bencana bagi seluruh warga 
kampung seperti kegagalan panen ataupun sambaran 

kilat, kelaparan, tanah longsor, penyakit atau 
kematian atau hama untuk tumbuhan dan hewan. 
Orang Manggarai sangat yakin bahwa perkawinan 

jurak dapat menyebabkan sakit yang menahun dan 
turun temurun atau disambar petir. Perkawinan 
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jurak akan mendatangkan malapetaka baik bagi 

mereka yang menikah maupun bagi keluarga dan 
masyarakat serta lingkungan alam. Olehnya, dalam 

adat Manggarai kawing jurak dianggap sebagai 
pelanggaran sangat berat. Jika terjadi pelanggaran 

maka perlu dilakukan  upacara pepulih yang disebut 
oké jurak atau ritus wuku (pengumuman tentang 
hubungan yang terlarang kepada khalayak ramai), 

dan membatalkan hubungan perkawinan tersebut 
atau jika dimungkinkan, dilakukan acara 

pemindahan marga (péu) untuk oknum yang kawin 
jura. Ritus-ritus ini sangat krusial untuk mengatasi 

bencana akibat perkawinan jurak,  
 

Dalam acara oké jurak dilakukan persembahan 
seekor anjing buta, seekor ayam hitam, seekor babi 
dan satu kerbau. Dua orang yang bersalah harus 

memikul sebatang pohon pisang keliling kampung 
(pola elong atau polak punak/munak). Mereka harus 

berjalan keliling kampung sementara seorang tua 
mengikuti mereka dan memotong dengan parang dan 

menusuk dengan tombak batang pisang tersebut 
sambil berseru dengan suara lantang: Saat ini  

kubunuh yang bersalah (hoo laku mbelén ata jurak). 
Di luar kampung kedua orang yang bersalah masing-
masing memegang satu ujung batang pohon pisang 

dan pemimpin upacara memotong batang itu sebagai 
tanda perceraian. Jika perkawinan sumbang 

dilanjutkan terus, tidak dilakukan acara pola munak, 
tetapi harus disembelih seekor kerbau yang merah 
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kulitnya (kaba ra’é). Kerbau tersebut dipersembahkan 

untuk menyerahkan kedua orang ini kepada Tuhan 
dan Pemilik, agar dosa mereka diampuni dosa dan 

pelanggarannya. Hal itu dinyatakan dalam ungkapan   
kaba condo agu Mori agu Ngaran; oké oné waés laun, 

toé wa’as; tapa oné api, toé muntung (kerbau 
penyerahan kepada Tuhan dan Pemilik agar jika 
mereka dibuang pergi bersama air  ke hilir namun   

tidak dihanyutkan, dibakar dalam api  namun tidak 
terbakar). 

 
Pada suku Rongga dikenal acara ritus wuku dan péu 

ngalu. Acara ritus wuku dilakukan oleh dua 
kelompok yaitu kelompok yang mewakili roh alam 

(nitu riku ndéwa kéla) yaitu roh alam yang bertugas 
menjaga moral kehidupan masyarakat dan kelompok 
kedua yang mewakili masyarakat dimana terjadi 

pelanggaran. Tujuan dari ritus ini adalah untuk 
menyatakan bahwa   nitu riku ndéwa kéla 

mengingatkan masyarakat untuk mengakui 
kesalahannya dan melakukan ritus pemulihan 

secepatnya. Sedangkan acara péu ngalu merupakan 
acara pemindahan marga. Kata péu berarti 

memindahkan atau mengalihkan arah. Kedua anak 
yang melakukan jura atau salah satunya dipindahkan 

marganya ke marga lain agar dianggap pantas 
menikahi satu sama lain. Dampak dari pemindahan 
marga adalah hak marganya hilang; namun hak 

warisannya sebagai anak laki-laki tetap tidak hilang 
darinya. Dampak lainnya, proses masuk rumah 
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untuk injak telur ayam tidak terjadi di rumah 

orangtua kandungnya atau marganya tetapi di rumah 
marga atau keluarga baru. Dengan dilakukan péu, 

hal itu tidak bertujuan untuk membenarkan 
perbuatan jura tetapi terutama untuk 

menyelamatkan situasi yaitu mencegah terjadinya 
kutukan/bencana dan pada saat yang sama 
mempertahankan perkawinan antara keduanya. 

 
Kawing Pangkang 

Pangkang berarti menandai untuk melarang 
(Verheijen, 1967: 479). Kawing pangkang adalah jenis 

perkawinan yang diawali dengan ba pangkang yaitu 
membawa barang bukti cinta dari pihak pemuda 

kepada pihak wanita yang masih berada di bawah 
umur. Perkawinan ini terjadi ketika si wanita belum 
siap untuk menikah karena umurnya masih kecil 

atau karena masih berada di bangku sekolah. Dalam 
kasus seperti ini, pihak laki-laki dan keluarga 

besarnya datang menemui wanita dan keluarganya 
secara resmi adat. Biasanya mereka melamar si 

wanita dan menyatakan bahwa anak laki-laki 
mencintai si wanita. Sebagai bukti cintanya, mereka 
membawa seekor kuda atau kerbau (jarang ko kaba 

pangkang). Kuda dan kerbau ini menjadi tanda cinta 
dan sekaligus melarang si wanita untuk menerima 

laki-laki lain lagi. Sering juga terjadi bahwa pada saat 
ba pangkang dilakukan acara tukar cincin apabila si 

wanita sudah agak dewasa.  
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Penyerahan kerbau atau kuda ataupun tukar cincin 

merupakan kesempatan atau momen kedua keluarga 
besar membuat kesepakatan tentang perkawinan 

tersebut. Kesepakatan tidak dibuat hitam atas putih  
tetapi secara lisan. Namun kesepakatan itu dihadiri 
oleh roh para leluhur (wura agu ceki). Kedua keluarga 

besar sepakat tentang kawing pangkang dan 
konsekwensinya. Biasanya perjanjian ini harus 

ditaati oleh dua belah pihak seperti dinyatakan dalam 
ungkapan iso ata poli oké wa wancang néka la’it kolé 

(ludah yang sudah dibuang ke lantai jangan dijilat 
kembali). Jika sesudah perjanjian tersebut, pihak 

laki-laki tidak setia menunggu untuk menikah 
dengan si wanita tadi dan mengambil perempuan 
lain, maka kerbau dan kuda pangkang tidak akan 

dikembalikan oleh pihak wanita. Namun jika sesudah 
perjanjian,  pihak wanita menolak untuk menikahi si 

laki-laki maka mereka wajib mengembalikan kerbau 
atau kuda dari pihak laki-laki. Acara resmi 

perkawinan biasanya dilaksnakan ketika si wanita 
menginjak usia dewasa. Jika terjadi perkawinan 

maka  kerbau atau kuda yang dibawa waktu 
pangkang akan diperhitungkan sebagai kerbau atau 
kuda belis.   
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Bab 6 Tahapan Perkawinan 

 
Bagi orang Manggarai perkawinan merupakan sebuah 

proses yang panjang dan melibatkan pelbagai pihak 
melalui banyak kegiatan dan acara. Proses tersebut 
biasanya terdiri dari banyak tahapan yang dapat 

dikelompokan dalam lima tahapan yaitu pemilihan 
pasangan (kawé wina/rona), tahapan peminangan 

(tuké mbaru dan pongo), tahapan persiapan acara 
nikah (kumpul kopé dan sida), tahapan acara nikah 

(wagal-nempung/umber), dan tahapan penghantaran 
mempelai wanita (podo atau karong wina). 

1. Pemilihan Pasangan: kawé wina/toko 
racap/haékilo 

Pada masa lalu pemilihan pasangan selalu 
melibatkan orangtua dan keluarga besar. John 
Lambert Gordon (1975) menulis bahwa semua 

perkawinan dirancang oleh orangtua dengan 
berkonsultasi dengan tetua adat di kampung. Bahkan 

calon pasangan juga dipilih oleh orangtua. Menurut 
Philipus Sudi dan Basilius Jelalu (Wawancara, 

Agustus, 2020) peran dari orangtua dan keluarga 
memang besar dalam memilih pasangan nikah. 
Namun hal itu tidak berarti dijodohkan. Dalam 

banyak kasus si anak ditanyakan pendapatnya. 
Tentu dalam dinamika diskusi orangtua sering 

memaksakan kehendaknya. Dewasa ini kebanyakan 
orangtua sangat menghargai pendapat anak. Bagi  

Sudi dan Jelalu, pemilihan pasangan nikah bisa 
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diinisiasi oleh orangtua tetapi dapat juga oleh anak 

atau calon nikah sendiri.   
 

Roosmalen (1989) mencatat bahwa ketika orangtua 
memilih teman hidup bagi anaknya, mereka akan 
menyelidiki asal usul, silsilah, riwayat kesehatan 

(fisik dan mental), dan kesuburan dari calon 
pasangan. Selanjutnya diselidiki apakah calon 

tersebut merupakan keturunan hamba (waé de 
mendi) atau tidak. Pada masa lalu ungkapan waé  de 

mendi sering dikonotasikan dan diasosiasikan dengan 
sifat-sifat yang tidak baik seperti mencuri, menipu 

dan malas. Waé de mendi juga memiliki sifat minder. 
Setelah mengetahui asal usulnya maka dicari tahu 

sifat dan keadaan serta kapasitas pribadi si calon 
(suami/isteri). Menurut pengalaman Philipus Sudi 
dan Basilus Jelalu (Wawancara, 25 Agustus 2020), 

khusus tentang perempuan, diselidiki apakah dia itu 
rajin bekerja (seber), terampil menganyam tikar dan 

keranjang/sokal (baé rojok loce ko roto), ramah 
menerima tamu (di’a ba weki), muka bersih dan 

bersinar (nggélok ranga), toé ceke-lemét (tidak 
cerewet).  

 
Pemilihan calon pasangan, pada prinsipnya, 
didasarkan pada moto ra’up cama rawuk, remong 

cama kebok (secara literal berarti abu bertemu abu, 
debu bertemu debu). Ungkapan tersebut bermaksud 

menegaskan bahwa kedua calon pasangan suami 
isteri haruslah setara atau seimbang dari segi 
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latarbelakang sosial ekonomi keluarga, pendidikan, 

kecantikan dan kegantengan, kesehatan, perilaku 
moral, dan sebagainya. Pasangan yang ideal adalah 

pasangan yang memiliki kesamaan atau kesetaraan 
derajat, kesetaraan kekayaan, pendidikan dan 
sebagainya (cumang cama laki = ketemu sama 

derajat). Roosmalen (1989) juga mencatat bahwa 
dalam perkembangan saat ini pemilihan pasangan 

dominan dilakukan oleh pemuda pemudi sendiri. 
Pertimbangan mereka dalam memilih pasangan pun 

berubah dan cenderung bersifat sangat sederhana 
yaitu berdasarkan perasaan tertarik atau perasaan 
cinta. Hal itu berbeda dengan pertimbangan 

pemilihan pasangan oleh orangtua. Dengan demikian 
anak-anak (calon pasangan suami isteri) 

mendasarkan pilihannya pada relasi personal 
(emosional) sementara orangtua pada pertimbangan 

rasional tentang latarbelakang sosial dan genealogis. 
 
Adi Nggoro (2006: 110) menyebut keterlibatan pihak 

ketiga dalam memilih pasangan dengan 
menggunakan kata watang (salang) yang berarti 

jembatan, pengantara, jerawat, penghubung. 
Biasanya pihak ketiga (watang) yang 

menginformasikan kepada laki-laki tentang seorang 
gadis yang dianggap cocok sebagai calon 

pasangannya dan atau memberi informasi tentang 
seorang laki-laki kepada seorang gadis. Watang akan 

mengatakan: manga ata rona/inéwai molas éta 
Ruteng (ada laki-laki atau gadis cantik di Ruteng). 
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Informasi tentang calon pasangan tidak saja 

diberikan oleh watang kepada calon pengantin tetapi 
juga kepada orangtua dan keluarga besar calon 

pengantin. Informasi tersebut biasanya disertai 
dengan data-data tentang latarbelakang keluarga dari 
calon pengantin. 

 
Jika ada respons positif dari pihak laki-laki atau 

perempuan atau orangtuanya, maka watang akan 
mengajak para calon pengantin untuk bertemu dan 

saling berkenalan satu sama lain. Pertemuan perdana 
antara kedua calon pasangan disebut toto 

(memperlihatkan). Untuk itu, watang akan membuat 
skenario pertemuan antara laki-laki calon suami 

dengan perempuan calon isteri. Pertemuannya dapat 
bersifat langsung ataupun tidak langsung. Pertemuan 
langsung bisa terjadi di sebuah rumah, di mana calon 

pengantin laki-laki datang bertamu di sebuah rumah 
yang ditentukan dan calon pengantin perempuan 

bertindak sebagai pelayan yang menjamu kopi atau 
makanan kepada si tamu. Dalam pertemuan 

demikian, kedua calon dapat berkomunikasi 
langsung satu sama lain; namun bisa terjadi, 
pertemuannya hanya sepintas untuk melihat fisik 

dari calon pasangan. Dalam kasus pertemuan tidak 
langsung, watang dapat saja mengskenariokan 

pertemuan di jalan atau dalam sebuah kegiatan atau 
peristiwa publik seperti acara caci wagal. Calon 

pengantin diminta untuk mengenakan tanda-tanda 
khusus sehingga pasangannya dapat 
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mengindentifikasinya dan mengenalnya dengan 

mudah.  
 

Jika pertemuan perdana tidak membuat kedua calon 
pasangan memiliki simpati dan cinta satu sama lain 
(toé manga belut oné nai), maka pertemuan ini 

menjadi kisah pertemuan biasa di mana pihak laki-
laki dianggap sebagai tamu biasa. Cerita tentang 

hubungan mereka pun berakhir di sini. Sebagai 
tamu, si laki-laki boleh langsung pulang rumah atau 

kampungnya; dapat terjadi karena rumahnya jauh, si 
laki-laki diperbolehkan menginap di rumah tersebut 
namun sebagai tamu biasa saja. Namun jika 

pertemuan perdana menumbuhkan rasa tertarik dan 
cinta (manga belut oné nai) antara kedua calon 

pasangan maka dibuatlah kesepakatan-kesepakatan. 
Isi kesepakatannya dapat berupa kesediaan dari 

kedua mempelai untuk membuat tanda bukti cinta 
antara mereka. Bentuknya dapat saja berupa 

pemberian sapu tangan oleh laki-laki kepada 
perempuan (Adel Numbar, 18 Oktober 2020). Dalam 
perkembangannya, pemberian sapu tangan diganti 

oleh acara tukar kila (tukar cincin). Menurut Basilus 
Jelalu (wawancara Agustus 2020),  pada masa lalu 

ketika seorang laki-laki melaporkan kepada 
orangtuanya bahwa dia mencintai seorang wanita di 

kampung tertentu, maka orangtua atau wakil 
keluarganya bersama si lelaki akan pergi ke rumah 
orangtua si wanita. Di sana mereka menyatakan isi 

hatinya dan biasanya memberikan sesuatu sebagai 
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tanda cintanya (rekak/rekok). Saat itu juga dilakukan 

negosiasi tentang waktu yang terbaik untuk masuk 
minta resmi (weda rewa tuké mbaru).  

 
Di beberapa tempat (kasus), acara tukar cincin 

dilaksanakan pada acara rekak (rekok).   Di tempat 
lain acara tukar cincin dilaksanakan pada saat tuké 
mbaru (pongo). Sudi dan Jelalu (wawancara Agustus 

2020) berpendapat bahwa walaupun sudah tukar 
cincin dalam pertemuan rekak, pada saat pongo tetap 

dilakukan acara peresmian pertunanganan yang juga 
ditandai dengan acara tukar cincin. Jika terjadi acara 

tukar cincin maka kedua belah pihak (pihak laki-laki 
dengan keluarga besarnya dan pihak wanita dengan 

keluarga besarnya) memiliki kewajiban untuk 
berkomitmen setia dengan kesepakatan mereka. Jika 
ada pihak yang tidak setia dengan komitmennya 

maka dikenakan sanksi. Biasanya pada saat tukar 
cincin, kedua calon pasangan diberi nasihat untuk 

setia satu sama lain. Jika ada yang tidak setia maka 
dia harus membayar sanksinya. Contoh bunyi 

nasihatnya:  
Enu, émé rambang mata agu ata rona bana, raja 
rum de hitu agu ca kéta ela (wasé lima) cému 

ritak te podo wau’um (Nona, jika engkau 
mencintai laki-laki lain, maka kamu sendiri 

harus bertanggungjawab dan engkau harus 
menebusnya dengan seekor babi sangat besar 

untuk mengembalikan klan suamimu) 
Atau 
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Nana, émé rambang mata agu inéwai bana, raja 

rum de hitu, agu ca kéta kaba laki alo ngis (codo 
rangga raok)  te pandé weta laing hi enu agu 

nara laing hi nana (pemuda, jika engkau 
mencintai perempuan lain, maka kamu sendiri 
harus bertanggungjawab dan engkau harus 

menebusnya dengan seekor kerbau sangat 
besar untuk menjadikan kalian saudara dan 

saudari). 
Selanjutnya kedua keluarga calon pasangan suami 

isteri biasanya menyepakati rencana tentang waktu 
pelamaran resmi (tuké mbaru dan pongo). Dan 

menjelang acara tersebut masing-masing keluarga 
calon pasangan melakukan pencarian dan pemilihan 
tongka (juru bicara adat). Peran tongka sangatlah 

krusial dan strategis dalam urusan perkawinan adat 
di Manggarai. Dia biasanya menjalankan fungsi 

sebagai komunikator, initiator, negotiator, mediator, 
dan juga sebagai problem solver dalam merancang 

kesuksesan perkawinan kedua calon pasangan. 
Sejauh mana seorang tongka menjalankan fungsi-

fungsi tersebut, sejauh itu pula kesuksesan urusan 
perkawinan tersebut. Karena itu masing-masing 
keluarga calon pasangan berusaha mencari tongka 

yang mumpuni. Biasanya mereka mencari ata do 
bokong (berpengalaman). lincah, kreatif agar mampu 

memenangkan perdebatan. Dia harus sungguh tahu 
tentang adat perkawinan dengan semua 

ungkapannya. Tongka  pihak keluarga laki-laki 
haruslah mampu mempertahankan kepentingannya 
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yaitu menurunkan atau mengurangi permintaan 

angka uang dari anak rona dan biasanya bukan 
meniadakan permintaan anak rona. Sedangkan 

tongka pihak wanita harus pandai menina bobokan 
tongka pihak laki-laki agar mendapat belis dan uang 

yang lebih banyak. Mereka umumnya sangat matang 
mengelola emosi dan membuat provokasi agar lawan 
bicaranya terpancing dengan permintaannya. 

 
Pada suku Rongga, ritus perkawinan diawali dengan 

pernyataaan kesediaan dari kedua calon nikah dan 
tahapan ini disebut dengan ungkapan sé’a sama ito.  

Dalam tahap ini, kedua anak (laki-laki dan 
perempuan) mempunyai minat dan cinta satu sama 

lain. Sesudah itu orangtua perempuan meminta si 
lelaki (calon  menantu) untuk datang bersama 
orangtuanya berbicara lebih lanjut tentang hubungan 

mereka (lésé gagi).  Pada tahap ini, orangtua si wanita 
memberi satu botol tuak sebagai tanda bahwa mereka 

siap menerima kedatangan keluarga laki-laki. Pada 
tahap yang sama dibicarakan tentang mahar tukar 

cincin yaitu berupa kuda, kambing, dan uang 
(Pandong dkk, Wawancara, Desember 2020). Pada 
suku Kolor di Waerana, dikenal ungkapan toto loké di 

mana laki-laki dan perempuan bertemu satu sama 
lain dengan bantuan katang (jembantan). Toto loké 

terjadi di tempat umum, biasanya kalau ada 
keramaian caci, ronda, véra, pasar. Umumnya mereka 

menggunakan pakaian yang lebih bagus dan 
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menggunakan style khusus agar menarik dan 

gampang diketahui.   
2. Peminangan (Weda rewa tuké mbaru dan 

Pongo)   
Sebagai peristiwa sosial yang besar, perkawinan 
selalu diawali dengan sebuah acara pelamaran atau 

peminangan yang resmi. Dengan mengenakan 
pakaian resmi adat (sélék kopé pasék sapu) orangtua 

calon mempelai laki-laki dan beberapa anggota 
keluarganya mendatangi rumah keluarga perempuan 

untuk meminang secara resmi. Hal itu terjadi dengan 
menginjakkan kaki dan masuk gerbang kampung dan 
rumah orangtua calon mempelai wanita (weda rewa, 

tuké mbaru). Pada saat ini keluarga pihak laki-laki 
datang dengan membawa kambing (mbé), ayam dan 

uang secukupnya sebagai persiapan untuk séng 
kembung (uang tanda cinta), seng raja do (uang untuk 

pelbagai ujud), dan seng paca (uang belis). Sesampai 
di rumah keluarga wanita, tongka akan menyatakan 

niatnya untuk melamar si wanita dari keluarga 
tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara pongo 

(mengikat) yang dinyatakan dalam kesepakatan 
tentang belis dan upacara peresmian pertunanganan 

antara kedua calon mempelai. Di beberapa tempat, 
tahapan peminangan dan peresmian pertunanganan 

disebut dengan acara ba cepa (membawa sirih 
pinang). Pada suku Rongga di kota komba dikenal 
dengan acara wedi rewa tuké mbaru atau keda 

redang ndair tangi. Pada pertemuan ini terjadi 
peresmian pertunanganan kedua calon suami isteri. 
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Secara detail acara tuké mbaru dan pongo terdiri dari 
beberapa peristiwa penting: 

a. Acara Téing Hang (memberi makan kepada 
arwah): Kegiatan acara tuké mbaru weda rewa 

dan pongo biasanya didahului dengan acara 
téing hang pada malam sebelumnya. Acara ini 

dilakukan oleh keluarga besar kedua calon 
mempelai di rumahnya masing-masing. Untuk 
keluarga besar calon suami,  acara ini 

bertujuan untuk mendapat restu dari nenek 
moyang dan meminta bantuan agar niat 

mereka melamar perempuan diterima baik 
oleh keluarga wanita dan agar semua 

rintangan dijauhkan. Dalam doanya mereka 
sekurang-kurangnya menyampaikan: ...nggo 
empo, ai kudut ngger olo kali urus anak/empo 

dité hi....ité kali bolon, ami musi mai kudut 
néka mangas watang pangga, ronggo do’ong. 

Ité kali ga, wancing nggaring, wéang gérak te 
tibaa dia kami le anak rona..... (...begini 

kakek/nenek, karena anak/cucumu hendak 
maju -melamar wanita- ...kami minta agar 

kalian berjalan di depan dan kami dari 
belakang. Semoga tidak ada rintangan yang 
menghalang atau tantangan yang 

menyulitkan. Semoga kalian membuka jalan, 
memberi terang agar kedatangan kami 

diterima oleh keluarga pemberi wanita -anak 
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rona....). Acara yang sama dibuat juga oleh 

keluarga wanita dengan tujuan yang sama. 
Dalam narasi doa adat téing hang juga 

dinyatakan jenis perkawinan yang akan 
terjadi. Jika perkawinan tungku maka narasi 

doanya mengandung kata-kata berikut: Ai tara 
mangan téing hang latang te méu empo, ai 
diang kali kudut ngo tungku empo dité hi.... 

(alasan kami memberimu makan karena esok 
kami akan pergi untuk mengadakan kawin 

tungku). Jika perkawinan cangkang maka 
narasi doanya: ...ai ngo dami kudut dédék 

salang waé téku tédéng (...karena kami pergi 
untuk menciptakan hubungan keluarga baru 

yang permanen).  Untuk jenis perkawinan 
cako,  biasanya dilakukan acara khusus.  

b. Ris agu kapu (Sapaan dan penyambutan): 
Pada keesokan harinya keluarga laki-laki 

berangkat menuju rumah keluarga wanita, 
sementara keluarga wanita mempersiapkan 
kedatangan mereka. Sesampai di rumah calon 

mempelai wanita, keluarga pihak laki-laki 
akan disapa dan diterima oleh keluarga besar 

calon mempelai perempuan (tongka anak rona) 
dengan satu robo (tempat minuman terbuat 

dari labu merah) tuak putih (reweng kapu). 
Keluarga calon mempelai laki-laki menyatakan 

apresiasi dan kebanggaannya atas sapaan dan 
penyambutan tersebut, seraya menyatakan 
rasa emphati terhadap semua orang yang 
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sudah meninggal di kampung tersebut (waé 

lu’u latang ata mata atau lorang mata do). 
Mereka akan memberikan sejumlah uang 

sebagai tanda buktinya dan berharap agar 
tidak ditolak oleh semua arwah leluhur di 

kampung tersebut (toé bentang agu babang).  
c. Kembung/lumung/rongkas réko (Penyampaian 

niat lamaran secara resmi): Penyampaian 

lamaran resmi disampaikan setelah makan 
malam. Biasanya tuan rumah akan menyapa 

keluarga pihak laki-laki secara adat, dengan 
menanyakan maksud kedatangan pihak 

keluarga laki-laki. Juru bicara (tongka) pihak 
wanita yang disebut tongka oné mai (anak 

rona) akan mengatakan: “Baiklah, kita sudah 
berbicara banyak hal. Adalah tidak sopan 

kalau saya tidak menanyakan secara pasti 
maksud kedatanganmu: mengapa bapa-bapa 
berada di sini? (io, ai bo do tombo dité bao ga. 

Néka rabo, am banga ba tombo dité?). 
Jurubicara (tongka) pihak laki-laki yang 

disebut tongka pé’ang mai (anak wina) akan 
menjawab secara diplomatis: “ya, 

sesungguhnya kami singgah karena mau ke 
kampung sebelah; namun karena hari sudah 

malam,  kami pun singgah di sini” (io, ata 
cénggo cekoén noo ité. Ata kudu ngo 
awo/salé/wa...., landing le wié tana, tara 

manga cénggo).  Tongka anak rona pun 
berkata: “Mungkin benar kalian ada di sini 
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hanya untuk singgah; tapi mungkin juga 

singgah dengan maksud tertentu” (io, am 
tu’ung ité ngo awo/salé/wa....., landing am 

manga betuan cénggo dité no’o). Tongka anak 
wina pun menjawab dan menyampaikan niat 

yang sebenarnya yaitu untuk melamar anak 
perempuan di rumah tersebut.  
Narasi lamaran akan disampaikan secara 

berbeda sesuai dengan jenis perkawinananya. 
Jika itu perkawinan cangkang maka tongka 

akan berkata:  “io, ai ita kala léé pa’ang, tara 
mangan tuluk pu’u batu mbau” (karena melihat 

wanita di gerbang kampung maka kami pun 
mencari rumah tempat tinggalnya). Untuk  

kawing tungku, narasi yang disampaikan: “Ai 
tua anak ata rona. Ho maig kudut lut inang, 

baro de inang, api toé caing-waé toé haéng” 
(karena anak lelaki sudah besar maka kami 

datang untuk mengikuti tantanya. Keluhan 
dari tantanya bahwa tidak ada yang memasak 
dan menimba air). Untuk melengkapi keluhan 

ini biasanya anak wina membawa seekor 
kambing atau anjing (acu la’it borék) dan 

pakaian untuk calon pengantin putri (towé 
tabing). Narasi kawing cako hampir sama 

dengan  kawing tungku. Bunyinya: “ali mbaru 
dungka tau-ca natas baté labar itu mangan 

majak mata di nana-reju mata diha enu” 
(Karena pintu rumah berhadapan dan satu 

halaman tempat bermain sehingga terjadilah 
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perpaduan cinta antara pemuda dan sang 

gadis).  
Dalam dialog selanjutnya, tongka anak rona 

akan berusaha jual mahal dan selalu berkelit 
dengan tujuan mendapat uang dari pihak laki-
laki. Setiap kali tongka anak rona berkelit, 

maka tongka anak wina harus berjuang dan 
harus mampu untuk meyakininya sambil 

memberikan sejumlah uang kepada anak rona 
(séng raja). Sebagai contoh, tongka anak rona  

berkelit bahwa: “Kalian sudah mencintai anak 
kami, tapi kami belum tahu siapa kalian?” 

Tongka anak wina akan menjelaskan asal 
usulnya sambil memberi séng raja. Tongka 

anak rona pun berkelit lagi dengan 
menjelaskan bahwa dia mempunyai banyak 

anak gadis tetapi belum tahu yang mana yang 
mau dilamar. Ketika tongka anak wina 

menjelaskan siapa orangnya sambil 
memberikan séng raja maka tongka anak rona 
akan berkelit bahwa anak yang dilamar masih 

muda, belum dewasa. Walaupun si gadis 
sudah dewasa, tongka anak rona  tetap 

mengatakan dia masih muda dan olehnya kita 
perlu memagarnya agar cepat dewasa (séng 

réko). Dalam kasus dimana si gadis masih di 
bawah umur maka dilakukan acara boét koé, 

tura tua (buang kekanakannya, umumkan 
kedewasaan). Acara ini bermaksud untuk 

menyatakan bahwa anak itu sesungguhnya 
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masih berusia kecil (di bawah umur) namun 

diumumkan bahwa dia sudah dewasa.  Acara 
ini biasanya terjadi hanya pada jenis 

perkawinan tungku.  Ketika tongka anak wina 
berhasil menjawabnya, tongka anak rona akan 

berkelit lagi bahwa wanita yang dilamar itu 
sudah diikat oleh orang lain.  
Setelah tongka anak wina berhasil menjawab 

semua kelitan itu, tongka anak rona akan 
meminta uang penanda cinta (séng kembung). 

Kata kembung berarti cinta. Tongka anak rona 
menyatakan kesenangannya atas niat cinta 

dari pihak anak wina dan untuk itu dia 
meminta buktinya. Sangatlah biasa bahwa 

tongka anak rona meminta uang kembung 
yang mahal dan tongka anak wina harus 

membuat penawaran yang lebih rendah. Pada 
masa lalu jenis uang ini tidak dikaitkan 

dengan besarnya belis dan diperuntukan bagi 
si ibu kandung yang melahirkan. Dalam 
dekade terakhir ada trend bahwa angka séng 

kembung dihitung 10 % dari angka uang belis. 
Perkembangan ini agak berbau materialistis 

dan cenderung mahal. Di Keka Satarmese 
Barat, tidak ada séng kembung karena 

disatukan dengan uang tetas cengkang, 
rongkas réko (uang melepaskan wanita dari 

ikatan yang lain) (Paskalis Jangka, Wawancara 
Desember 2020). 
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Setelah diputuskan séng kembung maka calon 

mempelai perempuan diperlihatkan ke tengah 
tamu (toto). Dia akan menjamu tamu dengan 

siri pinang dan didampingi oleh tantanya. Si 
laki-laki calon suami melihatnya dan jika dia 

berkenan mencintainya maka si gadis akan 
diminta keluar lagi dari kamar untuk 
persiapan acara tukar cincin.  

  
d. Negosiasi Paca  dan Kempu:    

Saatnya untuk bernegosiasi tentang belis. 
Tongka anak rona akan berkata: “Karena 

kalian mencintai anak saya maka bawa 10 
ekor kerbau dan 100 juta uang” (ai ité manga 

belut agu anak dami, ba 10 pé’ang tana kali 
lité agu 100 oné mbaru).60 Tongka anak wina 
akan menjawab: “ya, saya ini berbadan kecil 

dan tidak tinggi. Permintaan tuan terlalu 
besar” (iyo, ai weki merik, toé langkas. Éta bail 

tegi dité). Tongka anak rona akan berkata: 
“Apakah yang tuan kehendaki? Apakah tidak 

perlu ada belis?” Jawab tongka anak wina: 
“ya, tuan tak perlu emosi. Malam ini masih 

panjang”. Tongka anak rona: “Tidak demikian 

 
60 Dalam pembicaraan adat, penggunaan kata séng/doi/ringgi untuk uang 
dirasakan tidak sopan dan olehnya diganti dengan ungkapan cé’é atau oné 
mbaru. Demikian juga untuk hewan digunakan ungkapan pé’ang tana; untuk 
kuda digunakan wasé wua dan kerbau digunakan wasé wunut. 
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tuan. Perasaan tuan yang demikian. Tetapi 

baiklah. Rasanya tidak sopan kalau saya tidak 
mendengar penyampaianmu. Bagaimana 

kalau 8 ekor kerbau?” Jawab tongka anak 
wina: “Saya minta maaf. Seolah-olah saya 

selalu menolak permintaan tuan. Tetapi 
seperti saya katakan di awal, badan saya 
terlalu kecil dan terlalu pendek. Bagaimana 

kalau 4 ekor” (sambil memberikan séng raja). 
Tongka anak rona berkata: “Baiklah. Saya juga 

merasa tidak enak kalau setiap kali saya 
menawarkannya, tuan selalu menolak. 

Bagaimana kalau enam ekor, dan tambah satu 
kerbau untuk lauk pauk (kaba uté)? Ini sudah 

yang terakhir tuan,” Jawab tongka anak wina: 
“Baiklah tuan. Atas kemurahan hatimu, kami 
menyatakan apresiasi kami dengan uang ini 

(séng raja ). Kami meminta agar tidak ada 
perubahan lagi.” Tongka anak rona: “baiklah, 

tuan sudah menerima tawaran kami. Agar 
calon anak mantumu senang, marilah kita 

buat acara tukar cincin sebagai bukti yang 
mengikat kita semua.”   

Pembicaraan belis dapat saja berjalan lancar 
tetapi dapat juga tidak lancar. Di Manggarai 
tengah, standar umum belis berupa hewan 

adalah dua ekor kerbau dan lima ekor kuda 
(sua wasé wunut lima wasé wua) di samping 

satu ekor kerbau untuk lauk-pauk (ca kaba 
uté). Seringkali muncul ungkapan pandé 
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méséng ngasang (buat nama besar), yaitu   

angka belis mahal akan membuat nama 
keluarga terkenal hebat, dianggap mampu dan 

kaya. Belis yang murah akan menurunkan 
gengsi keluarga yang memberi wanita (anak 

rona) dan juga keluarga yang menerima wanita 
(anak wina). Tidak heran jika ungkapan ini 
sering juga digunakan untuk menjadi ajang 

gengsi antara kedua keluarga besar.  
 

e. Tukar cincin: Di beberapa tempat acara ini 
dimulai dengan acara karong molas kudut 

wetik wekin toto rangan, pé’ang koé ata, oné 
koé daku (acara memperlihatkan si calon 

pengantin wanita agar kami tahu wajahnya 
dan kami dapat mengikatnya). Di Satarmese 
barat, acara karong molas dilakukan siang 

hari sesudah malam negosiasi paca. Acara 
peresmian pertunganan sendiri disebut rekok 

dan ditandai dengan tukar cincin.  Dengan 
acara ini si gadis tidak bebas lagi menerima 

orang lain karena sudah “dipagari” (diikat) si 
lelaki dan sebaliknya. Pada acara ini, wanita 

siap cincin dan laki-laki siap uang. Untuk 
mengukuhkan ikatan tersebut, keluarga laki-

laki biasanya menyerahkan sejumlah uang 
kepada keluarga perempuan. Tujuan dari 
acara ini ialah untuk mengikat kedua calon 

suami-isteri agar setia satu sama lain 
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sehingga tidak menerima lagi perempuan atau 

laki-laki lain.  
Dalam acara ini orangtua memberi nasihat 

dan peringatan akan kesetiaan pada kedua 
calon mempelai. Tongka anak rona akan 
menasihati anak wanitanya untuk tetap setia 

kepada lelaki dan jika tidak, maka dikenakan 
sanksi untuk kembalikan semua uang dari 

laki-laki disertai babi besar (émé toé kolé naim 
hau enu, téing kolé le hau cepa ba de woé ho’o 

agu ca dé ela pola waé le hau te podo wau). 
Selanjutnya tongka anak wina menasihati si 

lelaki untuk setia kepada si wanita. Jika tidak, 
maka sanksinya berupa kehilangan uang yang 

sudah diberi disertai dengan seekor kerbau  
bertanduk sangat panjang (Émé léé lau kolé 
naim hau diang ce sua, moras dé séng so’od ba 

(cepa ba), agu ca dé le hau kaba cému ritak,  
galung nggoo ranggan).  Lalu dilakukan acara 

tukar cincin.  
Acara tukar cincin menjadi momen peresmian 

pertunanganan antara seorang laki-laki dan 
seorang wanita. Dalam banyak kasus acara ini 

dihadiri oleh seorang imam katolik dan 
memberkati cincin yang digunakan oleh kedua 
calon pasangan. Menurut Basilius Jelalu 

(Wawancara Desember 2020), sesudah tukar 
cincin kedua pasangan diperbolehkan untuk 

tinggal bersama sebagai suami isteri. Namun 
hubungan woénelu kedua keluarga besar baru 
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diresmikan saat acara wagal. Tanpa ada 

wagal, tidak ada sida. Pendapat ini 
dikukuhkan oleh Stanis Tatul. Menurutnya, 

jika tidak ada wagal maka anak rona hanya 
berhak meminta sumbangan namun bukan 

dalam pengertian sida tetapi tambang lobong. 
f. Ela Mbukut agu mbé uté. Setelah ada 

keputusan tentang belis (kémpu) maka pihak 
anak rona sering menawarkan untuk memberi 

ela mbukut kepada anak wina. Jika tawaran 
diterima dan pihak anak wina mampu 

membalasnya maka anak wina memberi 
kambing dan sejumlah uang kepada anak 
rona. Jika anak wina tidak mampu 

membalasnya maka ela mbukut dibunuh dan 
dagingnya dibagi untuk kedua belah pihak. 

Pemberian ela mbukut sesungguhnya 
bermaksud untuk memperkuat pengukuhan 

kesetiaan janji antara anak rona dan anak 
wina.  Acara ela mbukut  (babi pengikat 

perjanjian) yaitu seekor babi yang diberikan 
anak rona kepnampaknya penting sebagai 

pengikat segala keputusan adat tentang belis 
dan hubungan kedua calon pengantin. Ela 

mbukut menjadi simbol pngikat kesetiaan 
adat. Karena itu sering sebelum dibunuh, 
disampaikan doa (tudak). Di beberapa tempat 

tidak dikenal ela mbukut. Inti doa ela mbukut: 
Hitu pé’ang déngasang ela mbukut, kudut 

ndengs ujung pu’u pongo lobod sangéd tombo, 
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toé beka ného remang todo ného bok (di luar 

babi pengikat, agar mengikat semua 
kesepakatan, tidak berkembang seperti 

rumput dan tidak bertumbuh seperti rebung). 
  

g. Rencana Nikah (Reké kawing) 

Ketika kedua keluarga besar mencapai 
kesepakatan tentang belis dan sesudah 

melakukan acara tukar cincin, kedua tongka 
akan berdiskusi tentang rencana pernikahan. 

Kedua belah pihak harus bersepakat tentang 
waktu untuk wé’é agu wagal. Dalam 

perkembangan mereka juga berdiskusi dan 
bersepakat tentang waktu untuk turuk empo 

(lapor silsilah) di paroki. Jika kedua belah 
pihak sepakat bersama tentang rencana waktu 
pernikahan maka hal itu disebut (rikét).  

Contoh dialog antara tongka waktu tuké mbaru dan 
pongo:  

Tongka1 (anak rona): Mori, ai ka’éng dami 
ho’o, mbaru baling salang, salang baling 

mbaru. Co’o kéta léjong dité?  Ai ita lami 
ité pasék kéta sapu, sélék kopé. (Tuan, 

rumah kami memang di pinggir jalan. 
Apa maksud bapa bertamu ke sini? 

Kami melihat bapak-bapak berpakaian 
resmi.)  

Tongka II (anak wina): Mori, nia léjong daku 

ité, ai ngger céé kaut paran béo Taga 
(asal calon mempelai laki-laki) agu ngger 
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salé kaut paran béo Ténda (asal calon 

mempelai keluarga wanita). Hitu dé 
mangan cai mbarun. Cai néng céé kaku 

ga, olééé ita néng mbaun laku kala hoo 
ga. Le ita kala tara mangan tuluk pu’un 

batu mbaun laku. Kali céé itét mori pu’un 
kala ho’o. Jadi, latang te ris dité mori, 
hitu mai daku ité. (Jawaban versi lain: io, 

latang réi dité mori, niho daku ité, aku 
kudu ngo salé Lémbor; cai sili pa’ang dité 

ho’o, ita kala; hitu mangan laku ité ga, 
tuluk pu’un batu mbau kala ho’o. (Tuan, 

kami bertamu karena pintu rumah kami 
berhadapan dengan rumah bapak. 

Olehnya kami ke sini. Sesampai di 
gerbang kampung kami melihat sirih 
(gadis) dan kami ke sini untuk mencari 

pemiliknya. Ternyata tuanlah 
pemiliknya. Jadi untuk pertanyaan 

tuan, iulah alasannya. Versi lain: tuan, 
kami mau ke kampung Cancar; ketika 

sampai di gerbang kampung ini, kami 
melihat sirih dan olehnya kami mencari 
pemiliknya). 

Tongka I : kali mai baa dia dité mori. Nggoo 
weli ité. Bo kala ité, léé lawa léén pa’ang 

haén ngaung musi, nia dopon lau daku 
mbaru, penong kala taung céé béo daku. 

Céi koé petok morin kala hitu? (Ternyata 
bapa-bapa datang bawa berita baik. 
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Begini bapak. Di sini memang 

berkelimpahan sirih sejak dari gerbang 
depan sampai pintu belakang kampung. 

Sirih yang mana yang bapa cari?) 
Tongka II: Io, mori, ité morin kala hitu, céé 

mbaru hoo. (sambil memberi séng raja) 

(ya, sirih yang tuanlah pemiliknya; ada 
di rumah ini) 

Tongka I:  Bo kala ta, kala tu’ung daku é. 
Landing mangas ata réngga, mangas ata 

réha, mangas ata be wa, nia kéta pilé 
dité (Benar bahwa saya mempunyai 

sirih, namun ada yang sudah matang 
(dewasa), ada yang setengah matang, 

dan ada yang masih di bawah umur. 
Mana yang Bapak cari?) 

Tongka II: Io, ného daku mendi anakd. Toé emi 

sood lombong laku, toé emi sod be wa, 
nia sod rénggan laku. (ya, untuk saya 

hambamu, bukan sirih yang sangat 
muda, atau yang di bawah umur tetapi 

yang sudah dewasa). 
Tongka I: Kali Hitu bo ditén go. bo kala ta, 

landing poli réko latan kala ho’o ga. 
(Ternyata sirih demikian yang bapa 
maksudkan; hanya sudah ada yang 

mengikatnya/ melamarnya). 
Tongka II: Mori, ai émé poli réko latang kala 

hitu ga. Ného taég ga, Ata léjong bo aku 
mendi anak dité. Landing émé nggo ité, 
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poli réko, poli pongo le wasé sara (wasé 

ajo), kudut terus kaku tombo.(Tuan, jika 
orang sudah mengikatnya, ya mau 

bagaimana. Sayapun bertamu biasa ke 
sini. Tetapi kalau dia diikat dengan tali 
ajo saja, saya akan lanjutkan 

pembicaraan). 
Tongka I: nggo o é... bo poli rékon é..landing toé 

pongo le wasé wunut kétan é ko le 
kawat, pongo le wasé sara. Landing weli 

ga,  lélo lité pandé cacan wasé sara hitu. 
Ai sina ité nai ngalis tuka 

ngéngga.(begini, memang sudah diikat, 
hanya bukan diikat dengan tali ijuk atau 

dengan kawat tetapi dengan tali ajo. 
Sekarang terserah bapak mereka untuk 
membuka ikatannya. Pada kalian ada 

pikiran yang arif dan hati yang bijak). 
Tongka II : io, (Ya, sambil memberi séng raja): 

(Di Keka Satarmese Barat, uang ini 
disebut dengan uang rongkas réko.  

Jumlahnya agak besar karena  bukti 
cinta si lelaki kepada wanita, yang 

dikenal dengan istilah séng kembung di 
Manggarai Tengah. Jumlah uang 

rongkas réko mirip dengan séng 
kembung, Di Manggarai Tengah dialog 
pun berlanjut dengan: 

Tongka I: Nggoo é, bo kala ta, landing kala 
rémé amat né. Toé di pecing paung haju 
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(begini, sirih tersebut masih muda. 

Belum siap untuk merangkul kayu) 
Tongka II: Io, hitu reweng ditéd mori, toé hitu 

rémé amat, hitud réngga dakun (sambil 
memberi  séng raja) (Ya, demikian 

katamu. Bukan yang masih muda tetapi 
yang sudah dewasa). 

Tongka I: ai hitu dité baog anak ga. Kembung 

kéta lité kala hoo? Lidé hang, léké mata 
utén (versi lain: cewak hang, léké inung). 

(jadi, bapak sungguh-sungguh 
mencintai sirih tersebut? Makannya saja 

pakai nyiru, minumnya pakai 
tempurung = artinya sangat miskin). 

Tongka II: Mori, hitu tara ocok aku céé mbaru 
dité ai kembung kéta laku kala hoo (ai 
kembung kéta léké nio hitu kaku).(tuan, 

makanya kami membungkuk masuk ke 
rumah tuan karena kami sangat 

mencintainya). 
Tongka I: ai kembung kéta lité kala ho’o,  Nggoo 

é, 10 jutan latang te kembung hitu 
(karena bapa sangat mencintainya maka 

sepuluh juta uang tanda cinta) (versi 
lain: sina ité nai ngalis tuka ngéngga= 

pada tuan ada pikiran yang arif dan hati 
yang baik). (Sering masih ada tawar 

menawar  tentang séng kembung; di 
sekitar Ruteng, ada praktek dan 
fenomena uang kembung sebesar 10% 
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dari séng paca). Setelah putus séng 

kembung, maka pembicaraan beralih ke 
soal paca (belis). 

Tongka I: Mori, hitus bao polid séng kembung 
ga. Olééé kudu tombos pé’ang tana gé, 

kaba agu jarang; tombos séng putus 
ngger onén. Landing nuk lité sina séng 
cambol lapo, mbola woang. Ného reweng 

daku ga, tara 20 juta laku ai toé mangad 
caro  diod lagu pépa paca, pépa ringgi. 

Rantang caro laku renco poco, meti tacik. 
Nuk kaut lité oné 20 juta. (Tuan, kita 

sudah bereskan uang tanda cinta. 
Sekarang kita mau bicara tentang 

belisnya: kerbau dan kuda serta 
uangnya.  Tetapi bapa harus ingat uang 
air susu ibu -hadiah untuk ibu yang 

menyusui wanita waktu kecil. 
Permintaan saya 20 juta karena saya 

tidak bicara lagi tentang uang pepa paca 
pepa ringgi.  Saya takut bicara blak-

blakan. Ingat saja 20 juta) 
Tongka 2:  io, latang te reweng dité mori, itééé, 

cala pandé dia-dia diang, pandé salang 
waé téku tédéng, jari tai. 20 juta taé dité 
mori, ného daku mendi kali ga, olééé ata 

kapu to’é pa’u, 10 juta ité (ya, untuk 
permintaan bapa, saya mampu 10 juta. 

Semoga nasib baik di hari esok dan 
akhirnya sukses membangun hubungan 
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kekerabatan yang permanen) (Sambil 

memberi séng raja ).  
Tongka 1: taaa, toé ce bana daku ta, pé’ang 

tana 3 kaba 5 jarang, ca ela lembet laku 
oné main. Oné mbarun 100 juta (saya 

tidak minta lain selain belisnya 3 
kerbau, lima kuda, satu ekor babi, dan 
100 juta uang). 

Tongka 2: io, hitu reweng dité. (sambil memberi 
uang 50 000, berkata): reweng ditéd 

mori, reweng te pandé salang waé téku 
tédéng. Io, ného baté wuat disé weta dité, 

pé’ang tana sua kaba lima jarang. Oné 
mbaru, reweng pedeng disé endé ema 

100 juta. Ného daku lité, kapu kéta laku 
salang waé téku tédéng 50 juta.(itu 

permintaan bapak. Permintaan bapak 
tentu baik untuk membuat relasi 
kekerabatan yang permanen. Ya, sesuai 

pesanan sadarimu di rumah, belisnya 
dua kerbau, lima kuda dan uang 50 

juta) (Dialog dilanjutkan sampai ada 
kesepakatan angkanya. Lalu dilanjutkan 

dengan acara tukar kila (tukar cincin 
atau acara petunangan). 

Tongka I : Olééé, anak, ai kudut bantang adak 

wé’é ité ga. Ho’o mangan niho lami ga, Ai 
kudut kimpur ného kiwung ga, perénta le 

méu anak ata rona, anak inéwai de jodo 
de méu ga;   Ho’o kolé cumang ité ata tua 
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ga. Landing kudut pecing lité ata tua jodo 

danak so ta, kudut tukar kila gé. (Ya, kita 
mau bicara tentang hari pestanya. 

Makanya kami minta untuk 
mengukuhkan hubungan anak laki-laki- 
anak perempuan, dan kesepakatan kita 

orangtua, maka  perlu tukar cincin) 
Tongka II: Io  (Dilanjutkan dengan acara tukar 

cincin: dahulu kala, perempuan 
memberi cincin kepada laki-laki, 

sementara laki-laki memberi  uang 
kepada wanita. Kemudian berubah 

dengan tukar cincin. Acara dilanjutkan 
dengan nasihat dan peringatan akan 
kesetiaan pada kedua calon mempelai.) 

Tongka I: nggoo enu, ai hoo lami ata tua baen 
jodo de méu ga. Reweng kali dami ata 

tua. Kudut ité néka manga sua naim kolé 
hau. toé dé niho ata molas kolé hau ga. 

hau manga kilogm ga. Reweng daku kali 
ga. néka musi mai kolé ité pandé koas 
ného kota tombo beté salang waé téku 

tédéng. Reweng daku, ho’o tuak laku 
kamping woé, émé toé kolé naim hau 

enu, téing kolé le hau cepa ba de woé 
ho’o agu ca de ela pola waé le hau te 

podo wau. Asa enu, idep lité sina reweng 
daku. (Begini nona, karena jodoh kalian 

telah direstui kami orangtua, maka 
nasihat kami agar hati kamu tidak 
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mendua lagi. Kamu tidak lagi  seorang 

gadis; kamu sudah punya suami. Kami 
minta agar kamu tidak mundur lagi, 

meminta pisah  dan menghancurkan 
hubungan permanen ini. Bersama tuak 
untuk keluarga anak wina, saya 

ingatkan: jika  hatimu tidak mau lagi, 
maka engkau wajib mengembalikan 

semua yang dibawa oleh mereka, 
disertai satu ekor babi untuk 

kembalikan klannya) 
 Anak wanita: Eng ema.  (Ya bapa) 

Tongka I: késa, kudut dédék woé dité ga, 
tuding ngger musi loor ngger olo, ho’o 
tuak éé, tegi reweng dité. (Besan, untuk 

hubungan kekeluargaan kita, agar 
berkembang ke depan, berakar ke 

belakang, ini tuak. Saya minta suaramu) 
Tongka II: io (sambil memberi uang), reweng 

ditéd mori, lélo lami bao ga, loda oné api 
toé ngancéng muntung, loda oné waé 

mésé toé ngancéng wa’a. Aku kolé ga, 
kudut néka koas ného kota kolé pand 
késa kéla dité, salang waé téku tédéng, 

aku manga reweng kolé. (ya, bagi kami, 
suara bapa tadi jatuh ke api tidak 

terbakar, jatuh ke sungai tidak hanyut. 
Saya juga minta bersuara untuk 

memantapkan hubungan kekerabatan 
kita yang permanen) 
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Tongka II: Nggooo nana, tilu séngét bao, mata 

te lélo, nai te idep reweng de endé ema 
so’o. ai to’é de gega-lema.  Reweng daku 

weli ga, ai hoo lami ata tua baen jodo de 
méu ga.   Néka sua naim kolé hau ga. Ai 
toé ata reba kolé hau ga. Manga dé kilom 

hau ga. Ĕmé léé lau kolé naim hau diang 
ce sua, moras dé séng so’o ba (cepa ba), 

agu ca dé le hau kaba cému ritak,  
galung nggoo ranggan.  Ného bantang 

késa kéla dami, anak rona agu woé, toé 
dé papong de méu oné réha. De méu kali 
ga néka lé lau kolé nais (Begini anak, 

kita mempunyai telinga untuk 
mendengar, mata untuk melihat dan 

hati untuk menghayati apa yang 
disampaikan oleh bapak tadi. Jadi ini 

bukan untuk main-main. Permintaan 
saya, karena kami orangtua sudah 

mengetahuinya, janganlah kamu 
mendua lagi. Kamu bukan pemuda lagi. 
Kamu sudah punya isteri.  Jika hatimu 

tawar lagi esok-esok, semua yang kita 
bawa ini hilang. Kamu harus memberi 

kerbau dengan tanduk yang panjang 
sebagai penutup rasa malu. Untuk 

urusan relasi kekerabatan kami 
orangtua, bukanlah urusan kamu. Yang 
penting untuk kamu adalah jangan 

tawar lagi hatimu). 
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Anak lelaki: iyo ema. (ya Bapa).Lalu 

dilanjutkan dengan tukar cincin.   
Tongka I: ai poli taungs curup ga. Ného damin 

kali ga, hi pé’ang mbukut é, kudut néka 
koas ného kota gejék dité. (Karena 

pembicaraan kita sudah selesai, maka 
kami menawarkan babi pengikat agar 
kesepaktan kita tidak buyar) 

Tongka II: io, ho mbé mbukut de woé (ya, ini 
kambing dari kami keluarga anak wina). 

(Untuk acara mbukut, wo’é siapkan 
seekor anjing dan seekor ayam untuk 

tudak; sementara anak rona siapkan 
seekor babi. 

Tudak mbukut (doa adat penyembelihan babi) 
Io, niho méu ema, méu empo, étan ngaso 

wan ata cucu, ai dami ho’o, poli ujung 
pu’u pongo lobo, hitu mai de anak wina 
so’o, walé lami kapu toé pa’u, toé manga 

cebanan retus dami, kudut salang waé 
téku tédéng, poli nipu pé’ang tana, oné 

mbaru, le woé ho’o, poli kolé toto naik 
bakok danak so’o oné réha, taé tukar kila, 

poli taung nipu sanggéd go’ét raja, ného 
lami ga, poli putus ga. Ho’o manuk bakok 
lami ga, kudut mbukut curup dami, séng 

agu paca pé’ang tana, ai poli lami bao ga 
téing reweng boto sua kolé naig anak ata 

rona ko anak inéwai. Toé manga ce bana 
reweng dami, taé de méu empo, émé sua 
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kolé nai anak ata rona, mora de cepa ba 

agu ambi kaba galung rangga te cému 
ritak,. Ĕmé toé anak iné wai, kembali cepa 

ban agu ca de ela podo wau, ela wasé 
lima. Nian kali ga, ho’os lami mbukut. 
(Ya, semua nenek moyang, dari yang 

paling tua sampai yang paling muda, 
kami sudah mencapai kesepakatan 

bahwa kami sudah menjalin relasi 
kekerabatan secara permanen. Kami juga 

sudah membuat keputusan tentang 
belisnya. Juga kedua anak ini telah 
menunjukkan hatinya yang tulus di 

hadapan kami semua melalui tukar 
cincin, semua ujud telah dibereskan. Ini 

ayam putih untuk mengikat semua 
pembicaraan kami, tentang belis, tentang 

kedua anak kami agar hatinya tidak 
tawar lagi. Tiada lain yang kami minta 
selain yang nenek moyang inginkan yaitu 

kerbau dengan tanduk panjang penutup 
rasa malu jika si lelaki yang tidak mau 

lagi; dan babi besar untuk kembalikan 
klan jika si wanita yang tidak mau lagi. 

Kini kami ikat semua dalam korban 
hewan ini).  
 

Setelah itu tongka anak rona dapat 
meminta kepada tongka anak wina 
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memberi kepastian tentang pernikahan 

(kéngko reké kawing) 
Tongka I: io, ho’o kolé tuak lami. Wulang nia 

adak wé’é dité ga, kudut ngasang cikat 
sai kina, wagak sai kaba (ya, ini tuak 

kami. Kapan waktunya untuk pernikahan 
adat)(versi sekarang: wulang nia  kudut 
ngger lé geréjas anak soo ta = ya, bulan 

berapa ke gereja).  
Tongka II: io, wulang poli ako (ya, sesudah 

panen). Jika belum tahu waktunya, maka 
jawabannya: io, latang reweng dité mori, 

loda oné api toé muntung, loda oné waé 
mésé toé wa’a. Ného dakun lité, ai manga 

kaé bolo hia. Latang reweng daku, ngo 
wali di laku agu isé endé ema. Boto nggo 

taé disé ema agu kaé ata wuat aku, hau 
ho, alu ngai lau ngencung ngai olo. Ho’o 
reweng daku ité (ya, untuk suara bapak, 

jatuh ke api tidak terbakar, jatuh ke 
sungai tidak hanyut. Suara kami, karena 

masih ada kakak yang harus diurus lebih 
dulu, maka permintaan bapak akan kami 

lapor ke orangtua di rumah. Kami takut 
bahwa mereka menilai kami ceroboh) 
(sambil memberi uang). 

Untuk perkawinan cako, pongo didahului oleh 
upacara persembahan ayam putih kepada nenek 

moyang: Inti doa tudaknya sebagai berikut: 
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Dengé lite empo,  bo danong mai ta ca muing tité. 

Lalu sebut silsilah keluarga. ....Landing le jodo 
danak koé so ta...néka nggo taé de méu empo 

ga, coo kaut tara nggo isé so ga. Ai le jodo disé, 
tara mangan ami ata tua ga neki weki manga 
ranga kudut  ngalis agu ité (tura agu tegi  agu 

méu empo).Neka manga ruak agu rabo dité 
ta........ (ya nenek moyang, ......(sebut nama-

namanya) memang sejak dahulu kala, kita 
semua satu... namun karena jodoh anak-anak 

sekarang,  sehingga kami malam ini berkumpul 
untuk memberitahu kepada kalian agar kalian 

tidak marah.....) 
Dalam beberapa kasus, pelamaran si lelaki ditolak 
atau tidak tuntas karena negosiasi tentang paca tidak 

mencapai kesepakatan. Pada umumnya, ketika si 
wanita atau keluarga wanita tidak mau menerima si 

lelaki dan keluarganya, mereka akan meminta angka 
belis yang mahal sehingga pihak laki-laki tidak 

menyanggupinya. Di sini tongka anak wina akan 
berusaha menawarnya terus menerus dan berulang-

ulang. Tawaran tersebut bisa memakan lebih dari 
satu malam. Ada juga tongka anak wina yang 
langsung mengambil keputusan bahwa mereka tidak 

menyanggupinya. Ketika calon anak wina tidak 
berhasil dan pulang ke rumah/kampung asalnya, 

maka hal itu disebut dengan ungkapan kopé ba kolé. 
Istilah ini menyatakan bahwa lamaran si lelaki 

terhadap perempuan tertentu gagal atau tidak 
berhasil. Laséng nggitun kopé sélék tédéng, toé nau 
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kopé ba kolé (biasa demikian pemuda yang mau 

meminang gadis, jika tidak diterima, pulang kembali). 
Dewasa ini kejadian seperti ini dapat dicegat dengan 

mengadakan lobi sebelumnya. Di sisi lain, lobi sering 
membuat pembicaraan adat waktu peminangan 
bersifat formalitas saja. Keputusannya sudah 

diketahui oleh masing-masing pihak. 
Ketika perempuan yang dilamar memiliki kakak yang 

masih layang, maka dilakukan acara tabé ka’é.  
Dialognya sebagai berikut: 

Tongka anak rona (I): io, kali nggitu bao betuan léjong  
dité ali ita kala lé pa’ang tara batu mbaun tuluk pu’un. 

Dod daku kala cé’é ho’o, mangas ata rénggad, ata 
lintid agu rémé amatd. Damang wetik wekin lité agu 
tanda ngasangn (ya padahal demikian tujuan 

kedatangan tuan yaitu karena melihat gadis di 
gerbang kampung dan mau mencari tuannya. Di sini 

ada banyak gadis: ada yang sudah dewasa, ada yang 
menjelang dewasa, dan ada yang masih belia. Coba 

sebutkan ciri-cirinya dan siapa namanya). 
Tongka anak wina (II): io... ata molas di’a taungd 

mori. Maik ho’o belut di Frans daku ngasangn hi Ros 
(ya, betul banyak gadis cantik. Tetapi yang dicintai 
Frans adalah Ros). 

Tongka I: olé... bo tu’ung kali hi Ros hitu daku kala 
réngga gi, maik manga kin kala réngga kété béta mai 

hia. Ai bom kopn te ledék nggitu kaut (ya, benar bahwa 
Ros sudah gadis dewasa tetapi masih ada kakaknya 

di atas dia. Adalah tidak baik jika melangkahi 
kakaknya begitu saja). 
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Tongka II: oooo.... co’o belé-mai hitun reweng dité (apa 

maksud dengan penyataan tuan) 
Tongka I: Tu’ung..ai bom toé nggituy éta-mai mangga 

macing mangga lérén ditét Manggarai. téing lité ca 
jarang tabé ka’é (betul, sesuai dengan adat istiadat 

Mabggarai, berilah seekor kuda jantan untuk 
menghormati dan memohon maaf kepada kakaknya). 
Tongka II: Io... toé manga léwangn ité (ya, tidak 

berkeberatan tuan). 
Pada suku Kolor (Waerana) dikenal ungkapan lambu 

mbaru dan kembeng buru. Pada tahap lambu mbaru 
laki-laki bersama keluarga dan tongkanya datang 

melamar remi si wanita. Menurut adat Ronggakoe, 
Kisol (Pandong dkk), pada tahap dhéké sa’o (mbéo 

gagi), keluarga besar si laki-laki melamar secara 
resmi si wanita dengan mendatangi rumah orangtua 

si wanita. Disebut dhéké sa’o karena rumah pada 
masa lalu berkolong. Pada saat ini wajib ada juru 

bicara yang disebut tongka. Tongka dari ana haki 
mengawali pembicaraan dengan menanyakan 
maksud kedatangan ana fai dengan kepok tuak. 

Diawali dengan menyerahkan uang duka (waé lu’u) 
akan arwah nenek moyang yang sudah meninggal, 

tongka ana fai menyatakan makud kedatangannya. 
Dia akan menyatakan bahwa mereka datang karena 

ada gadis yang disukai oleh anak kami (somo wendia 
manga nata randa héu ghi). Tongka anak haki akan 

berkata bahwa semua orangtua di kampung tersebut 
lagi tidur (peku iné mbupu ema meka). Jawaban 

seperti ini disebut raja. Pembicaraan dilanjutkan 



 

164 

dengan banyak raja lainnya. Setelah itu ana haki 

akan memperlihatkan anak wanita yang dilamar si 
lelaki. Biasanya diawali dengan wanita yang lain dan 

baru yang sebenarnya. Sesudah itu kedua calon 
pasangan duduk berdampingan.  
Kemudian tongka ana haki menanyakan mahar tukar 

cincin. Lalu dilakukan acara tukar cincin. Saat itu 
kedua calon mempelai duduk berhadapan dan 

menukar cincin. Selain itu si wanita memberi kain 
songké atau sopi kepada laki-laki dan sebalikya si 

laki-laki memberi uang kepada si wanita. Selanjutnya 
kedua orangtua atau tongka memberi nasihat kepada 

calon mempelai. Orangtua ana haki: enu ndia kami 
mbe’o a kau manga’a kodhe haki, luka mai weng zhua 

mali manga tei kodhe haki hende ata nggere ma’e 
tima, mali langga ne kadhi ndau fonga ko tenge kau, 
ngani ngata kau walo ne wawi lipa. Begitu juga ana 

fai bicara kepada anak mereka: nan woso kodhe fai 
landi kau seu’a kazhi, mali luka mai weng zhua 

manga kodhe fai hende ata ndai  ne kau ma’e tolo 
he’e, mali langga ne kadhi ne kau kamba ne kau tau 

kazhi weta kau nara.  Acara ini merupakan sumpah 
adat yang harus ditaati oleh kedua calon mempelai 

dan kedua rumpun keluarga besar. Ini signal bahwa 
tidak ada perceraian dalam suku rongga.  
Acara ini dikukuhkan dengan ritus ti’i kan embu nusi. 

Pemimpin ritus mendoakan kedua mempelai: mali 
manga ata tau rona ramba ana mori zhua ndia tau 

bheka ghea, mo fata papa aze pale, meu embu zhua 
bolo ata ru’a mbu’a reta mbeta, pere ne mbeke meze. 
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Ketika acara tukar cincin selesai, maka dilanjutkan 

dengan pembicaraan tentang persiapan pernikahan 
(ngaja lo), yang meliputi belis/pasa/ngawu dan waktu 

perkawinan. Biasanya ana fai membuat pernyataan 
bahwa setelah pernikahan anak perempuan 

mengikuti suami (paka la’a ronggo to’o). Pasa (belis) 
bersifat baku bagi orang Rongga yaitu pasa mbenu 
dengan ketentuan 7 ekor kuda 2 ekor kerbau serta 

sejumlah uang sesuai perundingan. Di luar belis ini 
ada kegiatan yang harus dilakukan sebagai 

penunjang (raja-raja = séng raja) seperti peku iné 
mbupu ema meka, waé susu iné, weti, saé barugha, 

pamo lima dan permisi. Jika paka la’a ronggo to’o, 
raja bhagi maki talo tidak diminta.  

 
3. Persiapan Acara Perkawinan 

Acara perkawinan merupakan peristiwa sosial yang 
terbesar pada masyarakat Manggarai. Itu merupakan 
pesta rakyat yang memakan ongkos yang besar. 

Olehnya acara ini dipersiapkan dengan melibatkan 
pelbagai pihak seperti  asé-kaé, anak wina, pa’ang olo 

ngaung musi serta handai tolan. Ada beberapa 
kegiatan pengumpulan dana yang sengaja dilakukan 

oleh keluarga lelaki dalam rangka mempersiapkan 
sebuah pernikahan. Ada juga tindakan yang 

dilakukan keluarga wanita menjelang nikah adat. 
Berikut dijelaskan beberapa kegiatan persiapan 
tersebut. 

a. Neki weki de asé-kaé: Orangtua si lelaki 
memanggil semua adik-kakaknya baik yang 
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bersifat kandungan ataupun sepupu sejauh 

hubungan mereka masih dalam satu garis 
keluarga besar. Cakupan asé-kaénya 

bervariasi dari satu tempat dengan tempat lain 
(terutama antara kota dan desa), dari satu 
keluarga dengan keluarga yang lain. 

Nampaknya, pada masa lalu cakupannya jauh 
lebih luas jika dibandingkan pada saat ini. 

Dewasa ini cakupannya cenderung mencakupi 
adik-kakak kandung dan sepupu tingkat 

pertama. Dalam pertemuan keluarga ini 
orangtua si lelaki (atau kakak/adik 
kandungnya) akan menceritakan tentang hasil 

keputusan tuké mbaru weda rewa dan pongo 
dengan segala tetek bengeknya. Pada saat 

yang sama dia mengemukakan kebutuhan 
hewan dan dana untuk pernikahan  tersebut. 

Dia meminta pendapat dari semua yang hadir 
dan kemudian membuat keputusan bersama 

tentang: 1) jumlah sida (sumbangan wajib) 
dari pihak anak wina; 2) jumlah dana yang 

dikumpulkan dari asé-kaé. Biasanya jumlah 
dana tersebut mengikuti kebiasaan 
sebelumnya walaupun terbuka untuk jumlah 

yang lebih tinggi karena permintaan belis dari 
anak rona yang mahal. 

b. Sida anak wina: Setelah diputuskan dalam 
pertemuan asé-kaé, maka diutuslah beberapa 

orang ke setiap anak wina untuk 
menyampaikan hasil keputusan tentang sida, 
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khusus untuk perkawinan si lelaki tadi. Setiap 

utusan untuk sida wajib membawa daging 
babi, beras dan tuak. Di sini semua anak wina 

dimintakan kontribusinya (hewan atau dan 
uang) bagi perkawinan tersebut dan biasanya 

ditentukan juga waktu pengumpulannya yaitu 
saat bekang. Sida adalah permintaan 
dukungan yang bersifat wajib dari anak rona 

kepada anak wina. Hal ini dinyatakan dalam 
ungkapan émé manga sida woé le anak rona 

paka cau (Jika ada permintaan dukungan dari 
anak rona, maka anak harus menerima 

tanggungjawab tersebut). Di beberapa tempat 
sering terjadi perbedaan tanggungjawab 

antara anak wina decuk  dan yang bukan. 
Anak wina decuk yaitu mereka yang 

merupakan saudari kandung dari bapa calon 
mempelai laki-laki atau saudari kandung dari 

calon mempelai laki-laki. Mereka biasanya 
dibebani dengan jumlah yang lumayan tinggi. 
Mereka disebut anak wina cuker/mata gurung. 

Suami dari saudari kandung calon mempelai 
laki-laki biasanya dibebani dengan seekor 

kerbau. Selain mereka ada juga anak wina 
yang merupakan saudari dari  asé-kaé bapak 

mempelai laki-laki. Dalam banyak kasus, sida 
seringkalai dikaitkan dengan wida yang 

diterima perempuan dari orangtuanya pada 
saat dia menikah. Jika anak wina tidak 
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memberi uang sida, maka tana wida akan 

diambil kembali oleh anak rona.   
c. Acara kumpul kopé: Sudah dijelaskan bahwa 

secara etimologi ungkapan kumpul kopé 
berarti kumpul parang. Dalam masyarakat 

Manggarai kopé berarti parang dan kumpul 
berarti mengumpulkan. Dalam konteks 

perkawinan kopé adalah simbol kelamin laki-
laki. Acara kumpul kopé adalah acara 

pengumpulan dana dalam rangka 
memperkuat dan membantu calon pengantin 
laki-laki mempersiapkan pernikahannya. 

Semangat dasar dalam pengumpulan dana 
adalah rasa kekeluargaan dan persaudaraan, 

persatuan dan solidaritas terhadap calon 
pengantin laki-laki. Karena itu yang diundang 

untuk acara kumpul kopé adalah sanak 
keluarga dari klan yang sama (wa’u dan 

asekaé), keluarga kerabat tetangga (pa’ang 
agu ngaung), kenalan dekat (haé reba). 
Menurut Sudi dan Jelalu (wawancara 

Desember 2020), acara kumpul kope pada 
mulanya dilakukan hanya untuk teman-teman 

dan tetangga yang bukan keluarga.  
Dewasa ini acara kumpul kopé juga melibatkan 

rekan kerja, rekan minat/hobi dan bahkan 
orang-orang yang dianggap tokoh dalam 

masyarakat. Dengan demikian kumpul kopé 
yang pada mulanya merupakan pengumpulan 
dana atas dasar persatuan keluarga kerabat 
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patrilineal (wa’u/asékaé), keluarga kerabat 

tetangga (pa’ang ngaung), keluarga kerabat 
kenalan dekat (haé reba) dalam rangka 

persiapan perkawinan anak laki-laki/calon 
mempelai laki-laki (taé laki) (Nggoro, 2006: 86) 

diperluas dengan bentuk relasi yang lain. Pada 
saat kumpul kopé tak ada topik pembicaraan 

khusus. Peserta/anggota keluarga yang hadir 
hanya datang memberi uang, makan bersama-
sama, bercanda ria bersama, dengan penuh 

rileks, santai, penuh persaudaraan dan 
kekeluargaan. Sering juga terjadi bahwa 

keluarga calon mempelai laki-laki atau yang 
mewakili keluarga saat itu menyampaikan 

informasi tentang waktu pelaksanaan 
perkawinan. Maksud pemberitahuan itu, 
supaya mereka juga hadir bersama-sama pada 

hari pernikahannya.  
Dengan adanya tradisi kumpul kopé, beban 

keluarga laki-laki  untuk membayar belis 
diperingan. Lebih dari itu semangat 

kekeluargaan, persaudaraan, solidaritas dan 
persatuannya diperkuat dan selalu disegarkan 
kembali. Dengan acara yang sama, seorang 

laki-laki yang hendak menikah  mempunyai 
tanggungjawab atau utang untuk membantu 

dan bersolider dengan laki-laki lain yang 
hendak menikah. Sebagaimana ia sudah 

dibantu oleh laki-laki lain,  maka ia harus siap 
dan wajib membantu teman laki-laki yang 
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lain. Jika dia tidak memenuhi utang tersebut, 

orang lain tidak akan membantunya di masa 
yang akan datang dan orang tersebut 

dianggap sombong, sekikir dan pelit.  
Tradisi kumpul kopé sudah menjadi tradisi 
yang dilakukan secara turun-temurun oleh 

masyarakat di beberapa tempat seperti 
kecamatan Sambi Rampas kabupaten 

Manggarai Timur (Nggoro, 2006:87) dan 
satarmese Barat ( Paskalis dan Efrem, 

Wawancara, Desember 2020). Pada masa lalu 
acara ini hanya dihadir oleh laki-laki yang 
sudah berkeluarga namun dewasa ini dihadiri 

juga oleh laki-laki yang belum menikah dan 
bahkan juga perempuan. Namun semangatnya 

sama yaitu rasa persaudaraan, kekeluargaa, 
dan solidaritas dengan laki-laki yang hendak 

menikah.   
d. Bekang (pati rocang): biasanya beberapa hari 

(5-7 hari) sebelum acara wagal/ nempung 
keluarga besar calon mempelai laki-laki 
mengadakan acara yang disebut bekang/pati 

rocang yaitu upacara pengumpulan bahan-
bahan materi untuk belis yang 

diselenggarakan oleh keluarga calon pengantin 
laki-laki.  Pada kesempatan ini semua anak 

wina datang untuk menyerahkan permintaan 
sida yang telah ditentukan (neka mehas ringgi, 

neka timpok wai kaba). Anak rona menyiapkan 
makanan dengan membunuh dua ekor babi. 
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Anak rona akan mengundang semua anak 

winanya. Dia menyampaikan rencana nikah 
anaknya dan meminta kontribusi dari anak 

wina. Anak rona biasanya membunuh babi 
untuk menjamu anak wina dengan sangat 

baik agar mendapat kontribusi yang banyak. 
Pada masa lalu, setiap anak wina membawa 

kuda (jarang jangkal). Jika anak wina 
membawa kuda, maka anak rona wajib 

membalasnya dengan kain songké atau kepala 
babi yang besar (ulu ela wasé lima). Selain itu   

anak wina juga membayar setiap minuman, 
rokok dan makanan yang diberikan. Jumlah 
pembayarannya berlipat ganda 100%. Pada 

saat ini juga anak wina diminta kontribusinya 
untuk sélék reba, yaitu dana untuk membeli 

pakaian nikah dari calon mempelai.  Bahkan 
mereka juga harus membayar uang cuci cewé, 

yaitu bagi mereka yang memasak dan 
membunuh babi (cau wai ela). Di Manggarai 

Tengah seperti Lelak, tidak dikenal istilah cuci 
cewé atau ca’u wai ela karena kedua hal ini 

termasuk di dalam uang koso nolak atau tadu 
lopa. Mereka diundang untuk ikut hadir 

waktu acara nikah. 
e. Turuk empo: Ketika perkawinan kedua calon 

mempelai dikukuhkan dalam gereja maka 
kedua keluarga besar bersama kedua calon 
mempelai melapor ke paroki tentang rencana 

perkawinan si lelaki dan si wanita tersebut. 
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Biasanya pada saat ini dilakukan acara 

penyelidikan kanonik. Salah satu materi 
penyelidikannya adalah tentang silsilah 

keluarga laki-laki dan si wanita. Menuturkan 
silsilah ini disebut turuk empo.   

f. Soka (ngo kéngko woé): Menjelang hari H 

(wagal/nempung) yang telah disepakati, pihak 
anak rona kadang-kdang mengingatkan pihak 

anak wina tentang moment tersebut (kéngko) 
dan bahkan mendesak anak wina untuk harus 

siap mengurus pernikahan kedua anak yang 
sudah bertunangan (soka).  Jika anak wina 

belum siap maka mereka akan menjawabnya 
bahwa mereka belum siap. Untuk ketidak-

siapan mereka, anak wina perlu memberi 
kambing dan uang kepada anak rona. 

Pemberian seperti ini disebut lagang.   
Contoh dialognya: 

Tongka anak rona:  io, ho’o kolé tuak 
lami. Wulang nia adak wé’é dité ga, 
kudut ngasang cikat sai kina, 

wagak sai kaba (Ya, ini lagi tuak 
kami. Bulan berapa bapa-bapa 

datng untuk urusan pernikahan 
adat?) Versi sekarang: wulang nia  

kudut ngger lé geréjas anak soo ta 
(bulan berapa anak-anak ini ke 

Gereja?). Atau: io, lejong dami ite 
kudut soka wagal (ya kami datang 

untuk mendesak nikah adat). 
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Tongka  anak wina: io, wulang poli ako 

(Ya, sesudah panen). Jika belum 
tahu waktunya, maka jawabannya: 

io, latang reweng dité mori, loda oné 
api toé muntung, loda oné waé mésé 
toé wa’a. Ného dakun lité, ai manga 

ka’é bolo hia. Latang reweng daku, 
ngo walis di laku agu isé endéo 

ema. Boto nggo taé disé ema agu 
ka’é ata wuat aku, hau ho, alu 

ngaing lau ngencung  ngai olo. Ho’o 
reweng daku ité (Ya, untuk suara 

bapa, jatuh ke api tidak terbakar, 
jatuh ke sungai tidak hanyut. Kami 
memberitahu bahwa ada kakaknya 

yang lebih dahulu. Untuk 
permintaan bapak akan saya 

laporkan ke orangtua di rumah. Hal 
ini penting agar orangtua tidak 

menilai kami ceroboh) (sambil 
memberi uang). Atau: io, latang 
reweng dité mori, ho’o reweng dami 

késa agu isé koa. Reweng ditéd 
mori, kapu toé pa’u lami, ho’o lagang 

lami ité (untuk menjawab 
permintaan bapak, kami sampaikan 

bahwa kami tidak menolaknya, 
namun meminta menundanya) 

(sambil memberi uang dan 
kambing). 
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Tongka I: sanggén ité, kali toé di taing 

temu tukan hia oné ntaung ho’o é. 
Ntaung musi di. Landing ga, ho’o 

reweng lagang de woé (untuk kita 
semua yang hadir, ternyata dia 

belum siap tahun ini; baru tahun 
depan. Ini suara permintaan 
penundaannya) 

Jawaban peserta: hitu gi reweng hitu, ai 
woé ata kawé kaba agu jarang. Niho 

dami asékaé, weki do’o, toé manga 
dion kolé reweng dami ité. (itu 

sudah keputusannya, karena pihak 
anak wina yang mencari kerbau 

dan kuda. Kita sebagai keluarga 
besar, tidak punya pilihan lain). 

g.  Baro kurang: Tongka Anak wina mendatangi 

keluarga wanita dan tongka anak rona untuk 
mengabarkan bahwa persiapan keuangan 

anak wina tidak mencapai angka yang telah 
diputuskan. Dia memohon pengertian baik 

untuk memahami situasi anak lelaki. 
Biasanya ada negosiasi lagi sampai jumlah 

uang yang pasti untuk dibawa pada waktu  
wé’é dan wagal/nempung.   

 
4. Acara Perkawinan (Wéé agu Wagal/Nempung) 

Satu/dua hari sebelum hari yang telah ditentukan 

untuk nikah (wagal/nempung atau umber), keluarga 
besar calon mempelai laki-laki mendatangi rumah 
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keluarga calon mempelai wanita. Umumnya mereka 

datang dalam jumlah yang besar dan berusaha untuk 
tiba di rumah keluarga pihak wnita pada sore hari 

menjelang malam, yaitu antara jam 6 sampai 7. 
Mereka biasanya dijemput dengan tuak curu dan 
kemudian diantar ke rumah khusus yang telah 

dipersiapkan oleh keluarga calon mempelai wanita. Di 
sana mereka disuguhkan dengan kopi dan tuak, 

bahkan juga diberi kesempatan untuk berganti 
pakaian. Dalam beberapa kasus, pemberian tuak 

sering digunakan sebagai cara atau strategi untuk 
meninabobohkan tongka pihak laki-laki sehingga dia 

mabuk dan tidak bisa berargumentasi baik waktu 
pembicaraan adat. Setelah menikmati makan malam, 
tongka anak rona  akan  menyapa tamu (anak wina) 

secara resmi. Tongka anak wina diawali dengan acara 
coga séng. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, 

acara peresmian perkawinan dimulai dengan 
pembicaraan adat dan wéla héndéng. Acara 

peresmian dilakukan dengan mengucapkan doa 
tudak dan membunuh seekor kerbau dan atau seekor 

babi (cikat kina wagal/wagak kaba, ela lé lancung 
sili). Di saat yang sama disampaikan doa adat (tudak) 

agar perkawinan tersebut lestari (paténg wa waé 
worok éta golo). Pengukuhan perkawinan dilakukan 

dengan mengoles darah ayam putih atau darah babi 
pada jari kaki kedua pengantin baru. Pada saat 
wagal ada juga acara pemberian bekal dan rahmat 

dari pihak anak wina yang disusuli oleh acara 
terimakasih dari anak wina kepada anak rona. Acara 
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ini berupa pemberian beberapa kain yang harus 

dibalas dengan uang oleh anak wina. Selain itu 
dilakukan acara keramaian rakyat (caci). Pada malam 

harinya dilakukan karong loang sebagai legitimasi 
hubungan seksual suami dan isteri antara si lelaki 

dan si wanita sebagai keluarga baru.  
 Secara detail urutan acara wagal/nempung adalah 
sebagai berikut: 

  
a. Acara Téing hang: masing-masing pihak 

keluarga anak rona dan anak wina membuat 
sesajen pemberian makan kepada nenek 

moyang di rumah masing-masing. Dalam 
acara tersebut mereka meminta bantuan dari 

nenek moyang dan Tuhan untuk kesuksesan 
perkawinan kedua mempelai dan seluruh 
keluarga besar. Pada pagi hari keesokannya, 

tepat sebelum berangkat meninggalkan rumah 
yaitu sekitar matahari terbit, rombongan 

keluarga besar anak wina mempersembahkan 
ayam jantan memohon penyertaan nenek 

moyang dalam perjalanan menuju rumah 
anak rona dan bagi kesuksesan urusan 

perkawinan (téti tangkal). Inti doa téing hang 
dan téti tangkal adalah ungkpana:... méu empo 

be bolon, ami musi main (kamu para nenek 
moyang di depan, kami di belakang).  Sesudah 
itu keluarga besar berangkat dengan 

membawa semua harta yang dibutuhkan 
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untuk kepentingan belis atau ujud (raja) 

lainnya. 
b. Curu (Penjemputan) Rombongan keluarga anak 

wina dijemput oleh keluarga anak rona. Dahulu 
kala penjemputan biasanya dilakukan di luar 

kampung; namun saat ini dilakukan di gerbang 
kampung (pa’ang). Pada acara ini keluarga 
anak rona membawa tuak curu dan menjamu 

anak wina di tempat pertemuan untuk curu. Di 
sana mereka biasanya duduk melingkar sambil 

minum tuak. Semua tuak ini harus dibayar 
kembali oleh pihak anak wina. Mereka dapat 

membayarnya langsung di tempat minum atau 
setelah sampai di rumah anak rona. Jika tidak 

dibayar di tempat tersebut, tongka anak rona 
akan memintanya setelah sampai di rumah.   

c. Acara Penyambutan dan Penerimaan: Di pintu 
masuk rumah, keluarga anak rona 

menempatkan sebuah kain (lipa weda para) di 
atas bantal. Tongka anak rona meminta 

keluarga anak wina untuk mengambil kain 
tersebut sebelum masuk rumah (mori, béta mai 

lipa ho’o ite onéd). Tongka anak wina 
mengambil kain tersebut dan kemudian 
mengembalikannya kepada anak rona disertai 

sejumlah uang. Setelah seluruh rombongan 
anak wina duduk, tongka anak rona 

menyampaikan selamat datang dengan 
memberi tuak ris dan menyatakan kegembiraan 

untuk menjamu para tamu (tuak kapu). Tongka 
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anak wina menjawabnya dan menyampaikan 

terimakasih atas penyambutan dengan 
memberikan sejumlah uang. Jika tuak curu 

belum dibayar, tongka anak rona akan 
menyampaikan kepada rombongan anak wina 

bahwa rombongan penjemput belum pulang. 
Tongka anak wina memahami bahwa mereka 

harus membayar tuak curu. Selanjutnya tongka 
anak rona memberi kesempatan kepada anak 

wina untuk beristirahat sejenak dengan 
memberi tuak caca kopé  agu karong locé. 

Sebagai tanda terimakasih tongka anak wina 
akan menyatakan pujian yang disertai dengan 
uang. Sesudah itu tongka anak rona 

menyampaikan bahwa semua ternak di 
kampung terlepas dan semua orang syibuk 

mengurus babinya. Tongka anak wina pun 
meminta semua warga kampung hadir dengan 

memberikan sejumlah uang (séng keti kintal). 
Tidak cukup di situ. Masih ada lomés yaitu 

gaya khusus dari tongka anak rona menggarap 
uang anak wina. Ketika anak wina tiba di 

rumah anak rona sebelum jam 6 sore, tongka 
anak rona akan berkata: oléé...repéng cebong de 

endéd bao cai dité (aduh... tuan tiba terlalu 
cepat sehingga mendapatkan ibu-ibu yang lagi 

mandi). Di sini tongka anak wina harus 
memberikan uang permohonan maaf. Namun 
ketika tibanya agak terlambat, tongka anak 

rona menyampaikan kepada semua tamu 
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bahwa semua ibu-ibu sudah tidur nyennyak 

sehingga tidak ada yang menjamu sirih dan 
pinang. Katanya: néka rabo, toko taungs bao isé 

endéd ga. Polis laku kéngkod maik lé’uts ga 
(jangan marah, ibu-ibu sudah tidur. Saya caoba 
bangunkan, namun semua nyenyak). Tongka 

anak wina sekali lagi memberikan sejumlah 
uang (kéngko) agar mereka dijamu sirih pinang.   

d. Acara coga/tala séng: Tongka anak rona 
membuka pembicaraan: Mori, poli tombod olo 

pedeng reweng sina ité lorong poli majkn 
bantang séng lérong dité wié ho’o (tuan, sudah 

pada tuan isi kesepakatan kita tentang jumlah 
uang yang dibawa malam ini). Biasanya tongka 

anak wina menyampaikan bahwa benar ada 
kesepakatan tentang jumlah yang harus dibawa 

oleh pihak laki-laki. Namun karena alasan 
tertentu, uang yang dibawa jumlahnya lebih 

kurang. Tongka anak rona pun tidak langsung 
menerimanya; dia akan  berusaha meyakini 
dan sedikit mendesak pihak laki-laki untuk 

memberikan jumlah yang lebih banyak. 
Terjadilah dialog yang panjang antara kedua 

tongka untuk menegosiasi jumlah tersebut. 
Ketika keduanya mengalami jalan buntu, 

peserta lain akan memberikan pendapat dalam 
rangka menemukan jalan keluarnya 
(cica/jangka). Sangatlah menarik bahwa dalam 

negosiasi tersebut tongka anak wina akan 
selalu meyakinkan tongka anak rona bahwa 
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hubungan mereka bukanlah untuk sementara 

tetapi bersifat permanen (toé salang tuak 
landing salang waé téku tédéng). Pada masa 

lalu negosiasi ini sering memakan waktu yang 
panjang sampai keesokan harinya. Dalam 

kasus yang paling buruk, kedua belah pihak 
tidak mencapai kesepakatan dan berakhir 
dengan batalnya pesta pernikahan adat 

(wagal). Dewasa ini, karena sudah ada lobi 
terdahulu, maka negosiasinya jauh lebih 

singkat dan bahkan dilakukan sekedar sebagai 
formalitas. Setelah ada kesepakatan, tongka 

anak rona sering juga meminta séng rokot 
kepada anak wina.  Sesudah kesepakatan 

tentang jumlah uang (oné mbaru) maka mereka 
akan berbicara tentang hewannya (pé’ang tana). 

Ketika semua urusan paca atau belis telah 
selesai,  anak rona menyerahkan ela lembet 

kepada anak wina.   
 
Contoh sebagian dialog negosiasi pelunasan 

paca/belis:   
Tongka I (anak rona): iyo,  ai hios olo tombo 

dité, mori (ya tuan, dulu kita sudah putuskan) 
Tongka II (anak wina): Io, ného léjong daku ité 

ga, mai céé ité mori, ho’o tuak, ata haéng kawé 
laku ité, baro kurang, ce nggitu (tombo kurang) 

....ité (Ya, saya datang kepada tuan untuk 
melaporkan bahwa yang sudah saya peroleh 
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masih kurang) (sambil memberi uang kempeng 

ute). 
Tongka I: io, niho lami weli ga, putus ceratus 

hio, am asi tiong olon é (am asi ce ratus ta), tama 
lebi koé oné mai bahi réha koé lité. ho lami tuak 

(ya, menurut kami, keputusannya seratus; 
maka walaupun jumlah tidak seratus tetapi 
lebih dari stengahnya. Ini tuak kami). 

Tongka II: Mori, latang tombo dité bao, bo 
jarang uté wié, kaba uté leson. Landing séng sio 

kali bao, 40 ité. (Ya, untuk permintaan tuan, 
untuk kuda dan kerbaunya siap; tapi uangnya 

hanya 40). 
Tongka I: ta, bo suang kali ta. Géréng laki nara 

kali poli ho’o. (Ya, dari pada dua kali. Sesudah 
ini hanya tunggu saudara laki-lakinya 

menikah) 
Asé kaé: am oné lewo to’ong wan, oné para 
pé’ang, reweng koé dami. Dia kali bao ga, cako 

disé endé ema bao, toé ngéngur sa’i wo’é; woko 
anak haéng taé repéng pedé; walé kolé dité, oné 

mai ce ratus ga, 40. Lorong agu ngasang ité, 
salang waé téku tédéng, ného dami weli ga; wa 

réha dami ité. Neca laing to’ong, kaéng kin oné 
lutur to’ong; toe neca ité, oné lewo wan.ko oné 
para péangn. Ai 60 tegi disé ema; 40 taé disé 

késag. Asa émé nggoo gi. Wa wa ko cekoén, éta-
éta koé cekoén. Asa émé 50 gi.(Ya, mungkin 

suara kami akan jatuh lewat lubang, keluar 
lewat pintu, kami  minta bersuara. Sudah baik, 
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permintaan pihak anak rona tidak ditolak oleh 

anak wina, karena mereka sungguh tahu adat. 
Jawaban mereka, dari seratus turun ke empat 

puluh, ya, itu sesuai dengan namanya relasi 
kekerabatan yang permanen.  Pendapat kami, 
jika berkenan boleh diambil; jika tidak 

berkenan, lupakan saja. Karena anak rona 
minta 60, dan anak wina minta 40; bagaimana 

kalau mencari di pertengahan kedua angka ini; 
bagaimana kalau 50) 

Tongka II: te ngetuk sai ami kawé dité mori, 
doo kin raja. Asa émé oné lima mpulu hitu 
taungs raja ga. (untuk katakan setuju dengan 

pendapat tuan, kami masih pikir dengan ujud 
lain. bagaimana kalau 50 termasuk semua ujud 

lain) 
Tongka I: Nggoo ta, ai toé de dami raja tudak é. 

De anak rona hitu.  (Begini, ujud tudak wagal 
itu milik anak rona, bukan milik kami). 

Tongka II: ité, asa cumang lami ité,..... (tuan, 
semoga kami bisa penuhi....) 

 
e. Wagal/nempung: Acara wagal dilakukan 

keesokan harinya. Tepat jam 9, acara dimulai 

dengan sélék dan wéla héndéng/karong molas. 
Si wanita calon mempelai didandani secara 

khusus dan ditatang masuk dari kamar ke 
ruang tamu. Acaranya diawali dengan 

menatang satu atau dua “pengantin bayangan” 
(molas adong). Selama acara wéla héndéng 
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(penatangan pengantin), suasananya 

diramaikan dengan grup nyanyi dan bunyi 
gong. Setiap kali pengantin bayangan dibawa 

ke ruang tamu, tongka anak rona akan 
menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa 
itulah gadis calon isterinya. Pengantin laki-laki 

akan menyampaikan bahwa si wanita tersebut 
bukanlah calon isterinya. Kemudian pengantin 

laki-laki harus berjuang meminta si wanita dan 
rombongan pengantarnya untuk kembali ke 

kamar dan membawa pengantin wanita yang 
sebenarnya. Untuk itu pengantin laki-laki 
harus memberikan uang kepada pengantin 

bayangan tersebut. Menurut Basilus Jelalu 
(wawancara Desember 2020), dalam 

penyampaian penolakannya pengantin laki-laki 
tidak boleh menggunakan narasi “itu bukan 

calon isterinya’ tetapi harus secara diplomatis 
mengatakan bahwa wanita tersebut memang 
calon isterinya namun bukan untuk saat ini). 

Jika si lelaki menggunakan narasi “itu bukan 
calon isterinya”, maka dia akan dikenakan 

denda. Ketika wanita calon pengantin yang 
sebenarnya ditatang ke ruang tamu, 

rombongan pengantar biasanya tidak langsung 
mendudukkan pengantin di tempat duduknya 
dengan maksud agar pihak laki-laki 

memberikan uang kepada penatangnya. 
Bahkan di Satarmese Barat dikenal ungkapan 

rentet agu rantet (berhenti sejenak secara tiba-
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tiba) di mana rombongan penghantar pengantin 

wanita berhenti sehingga pihak laki-laki harus 
memberikan uang agar mereka terus berjalan 

menatang si pengantin wanita ke tempat yang 
telah disiapkan. Selain itu ada lomés dari 
penatang pengantin dan rombongan pengantar 

dimana mereka tetap membunyikan gong dan 
tidak mau menutup payung sampai anak wina 

memberikan mereka uang. Penatang pengantin 
wanita wajib berasal dari pihak anak rona dari 

ibu si pengantin wanita. Ketika pengantin 
wanita sudah duduk, pertanyaan yang sama 

disampaikan oleh tongka anak rona. Pengantin 
pria pun menyatakan bahwa itulah calon isteri 
yang sebenarnya. Selanjutnya pengantin pria 

meminta rombongan pengantarnya untuk 
pulang dengan memberikan mereka uang. 

Setelah mereka semua pulang, kedua mempelai 
duduk berdampingan dan dilakukan acara 

pemberian kain kepada kepada kedua 
mempelai. Ada sekurang-kurangnya lima jenis 
kain yaitu lipa lecak/lesak), lipa paténg, lipa 

oké ceki, lipa ngasang béo, dan lipa de nara do. 
Lipa lecak diberikan  oleh anak rona pihak ibu 

pengantin wanita dan wajib diterima serta 
dibayar dengan seekor kuda atau uang senilai 

satu ekor kuda. Jika uang tak cukup maka 
dapat ditunda namun dengan memberi uang 

permohonan maaf. Penundaan pembayaran 
uang lipa lecak ini dapat dilakukan pada a) 
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géréng lé mbau teno (tunggu saat banyak uang), 

b) kesep lebo kala weri, wua raci po’ong (tunggu 
sampai hasil tanaman -sirih dan pinang-

berbuah). Jenis lipa yang lain seperti lipa 
pateng yang diberikan oleh tongka, atau lipa 

oke ceki yang diberikan oleh wakil dari wa’u), 
atau lipa de nara do atau ngasang beo tidak 
wajib diterima. Jika diterima maka dibayar 

dengan harga yang lebih tinggi dari harga 
pasar. Jika tidak diterima maka dikembalikan 

dengan disertai uang yang angkanya lebih kecil 
dari harga kain.   

Acara peresmian nikah dilakukan melalui 
tudak cikat kina wagak kaba, ela lé lancung sili. 
Sebelum acara tersebut, tongka anak rona 

masih menggarap uang dari anak wina dengan 
berkata: Mori, ité ata don  haéng taé repéng 

pedé, mu’u luju lema emas. Litét moriy katun 
reweng tudak wagal ho’o (tuan, lebih banyak 

mengetahui adat istiadat  yang diwariskan 
leluhur; mulut dan lidah tuan seperti perhiasan 

rantai emas, tuanlah yang membawakan doa 
adat ini). Tongka anak wina akan menjawab: 

Mori, reweng hitu te toto  hiang dité kamping 
ami. Maik lema mera dami, wiwir watu. Bo jagé 
penong cangkém, papar penong ranga, gipi 

penong wiwir. Toé kéta manga baé apag ami 
(tuan, kata-katamu merupakan penghormatan 

bagi kami.  Namun lidah kami bagaikan timah 
dan bibir kami bagaikan batu. Memang dagu 
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kami penuh jenggot, bulu penuh muka, kumis 

penuh bibir. Kami tidak tahu apa-apa) (Lalu 
memberikan uang). Selanjutnya Pemimpin doa 

(tukang tudak) akan mendaraskan doa dan isi 
doanya menceritakan tahapan perkawinan 
tersebut sejak awal sampai dengan 

kesepakatan-kesepakatan waktu pongo dan 
wagal. Dia juga menyampaikan doa 

permohonan restu dari nenek moyang, 
permohonan berkat bagi keluarga baru dan 

kesuksesan di dalam usahanya. Didoakannya 
agar kedua pengantin menjadi satu dan hidup 
rukun dan sejahtera, sukses dalam kerja, 

dikarunia anak laki-laki dan perempuan serta 
murah rejeki. Juga memohon kepada Tuhan 

dan para leluhur agar keluarga baru dijauhkan 
dari segala macam marabahaya yang dapat 

menggagu kelancaran perjalanan keluarga ini. 
Sangat diharapkan agar keluarga baru ini tetap 
utuh dan hanya satu isteri dan satu suami 

(cawi ného wuas-dolé ného ajos).  
 

Setelah selesai doa, hewannya dibunuh. 
Kadang-kadang anak rona yang nakal dan agak 

materialistis, hewan dibunuh dengan bagian 
belakang dari pisau/parang. Hal itu bermaksud 
agar anak wina memberi uang kepada yang 

membunuhnya. Kemudian  hati babi dan ayam 
diambil untuk diberi makna oleh tukang tudak 

dan menjadi bahan persembahan/sesajen bagi 
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nenek moyang masing-masing kedua keluarga 

besar (hélang). Jika hati ayam dinyatakan baik 
oleh tukang tudak maka pihak anak wina wajib 

memberikan tanda terimakasih berupa uang 
karena doanya dianggap sukses sebagaimana 
dinyatakan dalam hati babi/ayam yang 

dibunuh (wali urat dia). Selain itu, darah 
hewan (ayam atau babi) diambil untuk 

dioleskan pada kaki pengantin. Di Manggarai 
tengah dioles dengan darah ayam putih pada 

ibu jari kaki kanan si lelaki dan ibu jari kaki 
kiri si wanita. Dia Satarmese Barat dioles 

dengan darah babi pada ibu jari kaki kanan 
masing-masing kedua mempelai. Menurut 
Basilius Jelalu dan Philipus  Sudi, pengolesan 

darah ini menjadi materai pengesahan 
perkawinan adat kedua mempelai. 

Selanjutnya, bagi keluarga yang mampu, 
acara wagal atau nempung biasanya 

dimeriahkan dengan permainan caci selama 
satu atau dua hari, sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak (caci wagal). Seluruh 
rangkaian upacara wagal itu secara tidak 
langsung mengumumkan bahwa kedua 

mempelai telah resmi hidup sebagai satu 
keluarga dan para partisipan menjadi saksinya.  

Pada masa lalu, caci wagal sering menjadi 
ajang uji kehebatan antara pihak anak rona 

dan pihak anak wina.  
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Contoh sebagian doa tudak wagal: 

Empo, hoo kami éta ngason wa cucu, nggitu kolé 
cama laing, oné salang waé téku tédéng ho’o, 

wura agu ceki de woé....toé hémong agu mamur, 
ai poli taé cikat kina wagak sai kaba, ela lé 
lancung sili, adak wagal. Sanggéd putus dami 

pé’ang tana agu oné mbaru, hoo céé taungs ga. 
Nggerolon kali noo mai ga, te pandé lor ngger olo 

salang waé téku tédéng, tuding ngger musi, nuk 
kali sina é taé laki nara, kudut pecing lité wura 

agu ceki, ai pu’ung du wangkan de hitu, ngger 
céé paran béo.....ngger awo paran béo....hitu 
mangan ga ita kala léé pa’ang, pu’ung nitu mai 

ga  ringkus manga macing mangga lélé, toé 
manga hémong agu mamur, belé mai hitun ga, 

oléé nai ca anggit kami gé, hitu mangan adat 
wé’é kudut cikat sai kina regak leso penong 

pa’ang hitun awo ho’on ce’e, niho le méu kali ga 
wura ceki ata sua, wirot tilus méu séngét ruku 
de méu danong, tanda agu kéng, poli de cikat 

kina wagak kaba ngasang wagal, ela lé lancung 
sili, rantang boto pandé itang kolé diang,  kudut 

lor ngger olo tuding ngger musi, kali salang waé 
téku tédéng, géréng baro waé toé ngancéng, 

landing émé  paté hoo ga, ai céé amis ga kaba 
agu jarang, céé amis séng putus, poli ngasang 
tiba kaba wagal, séng putus. Niho kamping ité 

kali ga, rantang itang kolé diang, pandé salang 
waé téku tédéng ho’o, ho’o rahi kamping méu, 

ho’o  dé lami tudak ga taé ela lé lancung sili, 
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ho’o lalong bakong tudak woé, hi pé’ang tana ela 

dami, hitu tandan bukti néka itang kolé diang, 
néka nangki kolé tai, be-lé mai hitun, hitu ngalis 

kamping méu, sanggéd ruku de méu danong, 
nitu taé ceki....diséd béo..., ho’o tombo laing oné 
lalong bakok, hi pé’ang tana ela; te suan kolé, 

ho’o dé cikat kina wagak sai kaba, ela lé 
lancung sili, niho isé oné réha, néka puung was 

isé koas niho kota, behas niho kena, niho isé 
kali, porong rangkang niho ntala eta awang tai, 

cing agu cakal, todo mas mongko, iné wai tai ata 
rona, isékali ga, paténg wa waé worok éta golo, 
waké caler ngger wa saung bémbang ngger éta  

..... 
(Para leluhur, Ini kami semua dari yang tertua 

sampai yang terkecil, demikian juga nenek 
moyang dari pihak anak wina, kami tidak lupa, 

karena kami sudah sepakat tentang nikah adat. 
Semua belis sudah rampung  di sini. Ke depan 
kita menginginkan agar relasi kekerabatan ini 

berkembang dan berakar. Ingat waktu nikah 
saudaranya. Agar diketahui oleh semua 

leluhur, pada awal mulanya pintu rumah kami 
berhadapan satu sama lain, lalu ditemukan 

sirih (gadis) di gerbang kampung. Selanjutnya 
kami berkumpul dan bersepakat sehingga hari 
ini kami hendak mengadakan pernikahan adat 

ini. Untuk kalian para leluhur, perhatikan adat 
pernikahan ini agar tidak mendatangkan 

kutukan di kemudian hari, agar relasi 
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kekerabtan kami berkembang dan berakar. 

Kami telah mendapat hewan (kerbau dan kuda) 
dan uang belisnya. Di luar babi kami 

persembahkan untuk kalian agar kami tidak 
mendapat kutukan di kemudian hari. Kami 
telah mengikuti semua adat kalian. Ini ayam 

putih dan babi untuk acara pernikahan adat 
ini. Semoga kedua mempelai hidup rukun, 

tidak retak/terlepas seperti pagar kayu dan 
tidak runtuh seperti pagar batu. Semoga 

keturunan mereka, laki-perempuan, seperti 
bintang di langit, bermutu seperti emas. 
Kiranya kehidupan keluarga mereka permanen 

seperti kayu pateng dalam air dan kayu worok 
di daratan, berakar tunggal dan berdaun 

rimbun....) 
 

 
f. Karong loang:  

Salah satu hal lain yang menarik dalam 

tahapan urusan perkawinan menurut adat 
Manggarai adalah acara karong lo’ang. Karong 

lo’ang berarti menghantar kedua mempelai ke 
kamar tidur. Pada saat ini kedua mempelai 

diberi nasihat tentang bagaimana kehidupan 
keluarga yang baik. Inti nasihatnya adalah agar 

kedua mempelai menyelesaikan semua 
perselisihan dan percekcokan di dalam kamar 
dan jangan dibawa ke ruang publik.  Bagi 

kedua mempelai, acara karong loang 
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merupakan momen  mendapat legitimasi untuk 

melakukan hubungan seks sebagai suami 
isteri. Dengan acara ini, kedua pengantin 

secara resmi diberikan hak untuk melakukan 
hubungan seks sebagai suami isteri.61 Pada 
masa lalu acara karong loang sering 

dimanfaatkan oleh anak rona untuk mendapat 
uang dari anak wina. Hal itu dilakukan dengan 

cara mengganggu kenyamanan si lelaki untuk 
menggauli isterinya. Biasanya ada perempuan 

yang berdiri di pintu masuk kamar atau yang 
bercerita bersama isterinya di dalam kamar. 

Untuk meminta mereka keluar dari kamar, si 
lelaki akan  memberi uang kepada mereka.  

 
g. Acara terakhir berupa ucapan terimakasih dari 

pihak anak rona kepada anak wina. Pihak anak 

wina menyerahkan  séng tadu lopa, séng nolak, 
dan séng dés: Sebelum meninggalkan rumah 

anak rona, pihak anak wina memberikan uang 
tadu lopa, séng nolak dan séng dés. Séng tadu 

lopa adalah uang pembayaran pembiayaan 
keluarga perempuan khususnya untuk 

pengeluaran bagi rokok, tuak,  dan sebagainya. 
Séng koso nolak adalah uang konpensasi bagi 

mereka yang bekerja keras mensukseskan 
acara khususnya mereka yang masak di dapur 
dan yang membunuh hewan. Séng kedur 

 
61 Bandingkan Regus dan Deki, hal. 106 
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kamer. Seng dés adalah uang pamit bahwa 

pihak anak wina secara resmi meninggalkan 
pihak anak rona. 

 
5. Penghantaran Mempelai (Podo/karong wina) 

Upacara karong wina atau podo wina adalah upacara 
menghantar pengantin wanita ke rumah 
orangtua/keluarga pengantin laki-laki sebagai acara 

terakhir dari rangkaian acara-acara perkawinan di 
rumah anak rona. Acara ini tidak kalah meriahnya 

dari wagal. Acara ini dilakukan ketika perkawinan 
adat sudah dilaksanakan, direstui, dikukuhkan dan 

juga diketahui khalayak ramai melalui acara wagal. 
Pada acara ini, anak rona membawa semua barang-

barang yang telah diberikan oleh orang tua pihak 
perempuan kepada anak dan suaminya. Barang-

barang itu adalah barang-barang yang disebut 
“widang” atau “wida”. Barang-barang widang adalah 

berupa barang-barang perlengkapan kamar tidur, 
barang-barang yang dipakai di dapur dan pakaian-
pakaian si anak perempuan dsbnya. 

Barang wida adalah barang-barang yang diperoleh 
waktu upacara wagal atau nempung. Barang-barang 

itu berupa kain-kain adat yang seperti lipa lecak, 
barang-barang perhiasan dari emas dan perak yang 

dipakai oleh pengantin perempuan dsbnya. Selain 
itu anak rona membawa pula seekor babi yang 

disebut “ela péntang pitak” (babi yang dipakai dalam 
upacara membersihkan si pengantin wanita dari 

segala lumpur/kotoran) dan sejumlah kain. Menurut 
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Paskali Jangka (wawancara, Desember 2020) ada 

sekurang-kurangnya tiga jenis kain yang harus 
dibayar oleh anak wina kepada anak rona, yaitu  lipa 

létang waé, lipa pecing béo, dan lipa peher. Ketiga lipa 
tersebut diserahkan sebelum dilakukan acara manuk 

péntang pitak.   
Di tengah jalan rombongan penghantar (pihak anak 

rona) dijemput oleh keluarga anak wina melalui adat 
curu wina. Pada masa lalu, keluarga besar pengantin 

pria menjemput pengantin wanita  dengan arak-
arakan pasukan berkuda (jarang léti) minimal 
berjumlah 20 ekor, bahkan lebih dari 50 ekor. Setiap 

kuda dihiasi dengan giring-giring (nggorong) di 
lehernya sehingga terdengar ramai sekali dan bahkan 

hingar bingar. Memasuki kampung, rombongan 
penyanyi akan menyanyikan lagu curu béla (jemput 

kekasih) diiringi bunyi gong. Sesampai di kampung 
pengantin laki-laki dilakukan acara penginjakan telur 

(gerep ruha) di depan pintu rumah adat (mbaru 
gendang/ mbaru tembong) di kampung suaminya 

atau gerep ruha di depan rumah suaminya. Upacara 
puncak dalam podo adalah  ritus péntang pitak yaitu 

upacara pembebasan isteri/pembersihan si isteri dari 
segala keterikatannya dengan keluarga asalnya. 
Upacara ini meresmikan si isteri masuk dalam 

lingkungan adat-istiadat suaminya. Dengan  
upacara gerep ruha dan upacara péntang pitak, si 

isteri resmi menjadi anggota suku (wa’u) suaminya 
dan mengikuti segala tatanan kehidupan adat-

istiadat suaminya (lut ceki de ronan).  
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Secara detail acara podo wina atau  karong wina (curu 
wina) terdiri dari beberapa bagian: 

a. Acara Perpisahan di rumah anak rona 
Acara karong wina atau podo diawali dengan 

acara perpisahan di rumah anak rona. Anak 
rona memberikan widang atau rawi kepada 

keluarga baru. Bentuk widangnya berupa 
barang-barang kebutuhan keluarga baru 
seperti kasur, kelambu, periuk piring, sendok 

dan sebagainya. Anak rona juga memberi 
kepada anak wina  cincin-cincin, gelang, rantai, 

kalung. Penerimaan barang itu dapat dibalas 
dengan sejumlah uang tetapi tidak merupakan 

sebuah keharusan. Sesudah itu pengantin baru 
diperbolehkan untuk meninggalkan rumah 

anak rona. Namun pada saat mau keluar 
rumah, ada acara pampang, yaitu larangan 

untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. 
Seseorang akan berkata: Néka ngo nggerolo. 
Ho’o pampang lami (jangan pergi/maju terus, 

kami melarangnya). Pada saat itu anak wina 
harus memberikan sejumlah uang (séng wécak) 

agar direstui kepergiannya. Saat itu anak wina 
akan berkata: émé lako anak dité, néka nggao 

agu nggépo, néka pampang (jika anakmu jalan, 
jangan peluk dan rangkul, jangan larang). Maka 

pengantinpun pergi dengan sedih melepaskan 
keluarga dan kerabatnya, disertai ratap tangis 
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dan lagu melepaskan keluarga (déré ledong 

kilo). 
 

Di beberapa tempat  di Manggarai Timur  séng 
wécak berbeda dengan séng rokot karena séng 

rokot lebih bermakna simbolis untuk 
membungkus atau menyertai uang belis yang 

wajib dibayarkan. Séng rokot tidak termasuk 
dalam uang belis.  Selain itu ada séng wasé, 

yang diberikan sebagai penyerta pada saat 
pemberian hewan untuk belis.  Jika ada 
pemberian tuak, maka ada juga uang penutup 

botol yang sering juga disebut sebagai séng 
wécak (wali tuak). Berbeda dengan séng rokot 

atau séng wasé atau séng wali tuak, séng 
wécak waktu karong wina diberikan tanpa ada 

go’étnya. 
b. Acara di perjalanan menuju rumah anak wina   

Dalam perjalanan pengantin wanita berbusana 
bagus dan menunggang kuda yang dituntun 

oleh kerabat laki-lakinya. Di belakngnya 
menyusul suaminya yang berkuda, lalu 
rombongan lainnya, serta pemuda yang 

membawa babi. Suaminya mengikat destar di 
kepalanya, pakaian putih dan kain songké 

dengan selendang terbentang dari bahu ke 
pinggang. Dalam perjalanan, orangtua 

pengantin wanita juga ikut sebagai anak rona 
ulu. Ia membawa sebuah keranjang berisi nasi 

(béka hang) dan nasi dalam bambu (sorék),. 
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Bakul makanan yang dibawa tidak boleh 

diturunkan atau ditempatkan kena 
(menyentuh) tanah sampai tiba di rumah 

pengantin laki-laki. Jika berhenti maka bakul 
makanan itu digantungkan di kayu atau 
ditempatkan di atas paha. Hal yang sama 

terjadi dengan pengantin perempuan. 
Sepanjang jalan dia harus menunggang kuda 

dan tidak boleh turun kena (menyentuh) tanah. 
Jika berhenti, maka dia ditatang atau dibopong 

oleh beberapa laki-laki dan ditempatkan di atas 
batu. Kakinya tidak boleh menyentuh tanah.  
Pada masa lalu, rombongan sering bermalam di 

kampung lain. Jika demikian, makanan untuk 
mereka disiapkan sebelumnya oleh keluarga 

anak wina (keluarga pengantin laki-laki). 
Keesokan paginya, rombongan anak wina 

datang menjemput di kampung tersebut (curu 
wina). Mereka umumnya berpakaian bagus, 

dimana wanita mengenakan kebaya warna 
cerah, laki-laki  mengenakan pakaian adat 

lengkap dengan destarnya. Mereka semua 
menunggang kuda membentuk barisan parade 
kuda yang mengangumkan. Semua orang 

datang menontonnya dan memberikan 
komentar seperti pernyataan molas da’at (muka 

jelek) atau molas kéta (sangat cantik) atau  neni 
ného kuntem/kula (hitam seperti 

arang/musang)  atau ncarong isung (hidung 
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mancung), weki mancak (badan putih) dan 

sebagainya. 
c. Acara penjemputan (curu wina) 

 Ketika rombongan pengantin mendekati 
kampung pengantin laki-laki, rombongan 

pengantin dijemput oleh keluarga anak wina 
yang lebih banyak lagi. Di situ pengantin 
wanita ditatang dari kudanya dan ditempatkan 

pada sebuah batu yang pipih dan rata (watu 
nambé). Di saat itu rombongan pengantin 

disuguh sirih pinang, tembakau, dan minuman. 
Pengantin perempuan diminyaki rambutnya 

dengan minyak kelapa atau minyak rambut 
(popo). Pada masa dulu sekali digunakan 

minyak kemiri yang ditumbuk. Si penata 
rambut pengantin perempuan menggunakan 
segala pengetahuan dan kemampuannya untuk 

membuat wajah pengantin wanita mengkilat 
dan kelihatan halus. Rambutnya diikat menjadi 

pogét kondéng yaitu ikatan rambut ke belakang 
atau yang berbentuk sanggul yaitu rambut 

diikat ke atas. 
Sementara itu anak wina menyuguhkan anak 

rona sebotol tuak sebagai tanda penguatan 
kekerabatan mereka (woé nelu).  Pengantin 

wanita selanjutnya diberi kain oleh anak rona 
(naé oséng), dihiasi anting, cincin, gelang dan 

balibélo/lando (mahkota yang berjanggat 
potongan emas berkilauan di kepala). 
Sesudahnya pengantin wanita dibopong lagi 
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untuk ditempatkan di atas kuda dan perjalanan 

pun dilanjutkan. Dalam perjalanan, urutan 
rombongan sebagai berikut: orangtua pengantin 

wanita, pengantin wanita, pengantin pria, lalu 
rombongan lainnya. Ini semacam show di 
perjalanan dan deklarasi kepada publik tentang 

kedua pasangan baru. Pengantin wanita 
biasanya dinaungi payung. Saat memasuki 

kampung, tambur dan gong dibunyikan,62 lagu 
karong wina dinyanyikan. Bunyi lagunya: Ho’o 

cain, ho’o gi mbarun, ho’o gi béom, Oouuuuoo 
woé gé (Kita sudah sampai. Ini rumahmu, ini 

kampungmu, O teman). Pengantin wanita 
diterima dengan hati sukacita oleh seluruh 
keluarga besar suaminya.  

Tiba-tiba kuda pengantin memasuki jalan yang 
salah. Seorang anak wina mendekati, penuntun 

kuda berkata: É toé  ho’o salangn, hio lé kin 
salang de run (ini bukan jalannya, di sana jalan 

yang sebenarnya). Bersamaan dengan itu, dia 
memberikan uang kepada penuntun kuda 

pengantin wanita.  Sesampai di halaman 
kampung, tiba-tiba kuda pengantin menuju 
rumah  orang lain.  Anak wina datang lagi 

berkata: toé ho’o mbarun, hio le kin di (bukan ini 

 
62 Dengan membunyikan gong dan gendang, keluarga si suami memberitahu 
kepada arwah leluhurnya bahwa ada warga baru yang berasal dari wa’u lain 
yang menjadi anggota keluarga besar suami. Olehnya para leluhur tidak perlu 
bertanya dan heran (néka babang agu bentang) (Tatul, Juli 2021). 
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rumahnya, masih di sana). Dia juga memberi 

uang kepada penuntun kuda. Tindakan menuju 
jalan atau rumah yang salah bisa terjadi 

beberapa kali dan disebut pu’it/mpéong. Di 
kampung rombongan curu wina disambut 

meriah oleh seluruh warga kampung. Gong dan 
tambur berbunyi, nyanyian nyaring bergema, 
warga kaampung bergembira menyambut tamu 

baru. 
Di tengah kampung di pasang api yang ditutupi 

daun woing (wui). Asap yang mengepul dan 
membumbung tinggi akan mengusir semua 

setan (poti) yang datang bersama pengantin 
wanita dan rombongannya. Karena itu 

rombongan pengantin harus mengelilingi api 
tersebut sebanyak lima kali. Setelah itu kuda 
pengantin perempuan berhenti di depan rumah 

orangtua pengantin pria. Beberapa laki-laki 
pihak anak rona menatang pengantin 

perempuan dan menurunkannya di depan 
rumah. Si penuntun kuda diberi kain oleh anak 

wina. 
d. Acara masuk rumah anak wina (gerep ruha) 

Pengantin wanita menginjak telur (ayam 

kampung) yang dibungkus sejenis rumput 
lambang kesuburan (gerep ruha/kacel ruha). 

Telur yang diinjak harus diletakkan di tanah 
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pada ujung bawah tangga rumah gendang.63 

Telur adalah sumber hidup. Darinya muncul 
kehidupan.  Sama seperti telur yang diinjak 

yang terpercik ke mana-mana, demikianlah 
wanita tersebut membawa kesuburan kemana-
mana. Patut dicatat bahwa telur tersebut 

disimpan di ambang pintu. Di sini terjadi 
perlangkahan (penglewatan) batas;  yang lama 

ditinggalkan, yang baru diterima. Dilepaskan 
suku yang lama dan tabunya (ceki), diterima 

suku dan tabu (ceki) yang baru. Telur yang 
disimpan di ambang pintu menunjukkan batas 

antara yang lama dan yang baru. Ketika wanita 
melangkahi batas tersebut maka dia meretas 
sebuah kehidupan dan kebiasaan yang baru. 

Olehnya pengantin wanita harus menginjak 
telur sampai pecah. 

Dari dalam pintu, dua orang wanita, saudara-i 
dari anak wina pokok, menghamburi pengantin 

dengan beras (wécar le rungkis/déa, wécar le 
ipos, wécar le kewor).  Tindakan ini juga 

merupakan simbol kesuburan pada wanita 
tersebut. Sering juga kaki pengantin wanita 
disirami air. Ini menjadi simbol kesejukan, 

ketenangan berlawanan dengan emosi atau 
kemarahan. Penafsiran lain, air membersihkan 

 
63 Menurut kepercayaan orang Manggarai, dilarang keras untuk melakukan 
acara injak telur di depan rumah bendar dan hal itu akan mendatangkan 
malapetaka  (Tatul, Wawancara Juli 2021),  
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semua noda dan kejahatan, kesalahan, 

pengaruh buruk dan sebagainya.  
Kemudian pengantin lelaki dihantar dan 

dipersilahkan duduk di atas sebuah tikar (locé) 
dengan bantal kaki dan pengantin wanita 
mendampinginya. Kedatangan perlu disyukuri 

oleh keluarga pengantin pria dengan seekor 
ayam putih (ca manuk lalong bakok). Dalam  

artian  keluarga menerima pengantin wanita 
dengan hati yang bersih. Dan darah ayam 

dioles pada ibu jari mempelai perempuan. 
Setelah semua acara dibuat, semua keluarga 
boleh minum kopi, makan kue, minum tuak 

dan ibu-ibu makan siri pinang. Selanjutnya 
anak rona memberikan bekal yang 

disiapkannya untuk anak wina.  Anak wina 
menerima sambil memberikan balasannya 

berupa sehelai kain songké (naé lapak tetak) 
yang berarti kain alas bahu. Sesudahnya terjadi 

pembicaraan adat dan persembahan babi “ela 
pésék sapo, weri likan, agu pecing le Waé léé, 

béo cé’é” sebagai tanda te pecing béo cé’é agu 
waé  atau tanda golo agu waé (simbol anak 

wina mengetahui tempat anak rona dan simbol 
persahabatan antara anak wina dan anak rona 

sehingga roh nenek moyang tidak kaget dengan 
kehadiran mereka). Berikut doa ela pésék sapo: 

De nggerolo gi ela pésék sapo,  weri likan, 

agu pecing le waé léé, nang béo cé’é, ela agu 
mbé. Sanggén weki de nggerolo gi, Ééééé 
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rewan sili, ulun lé, tura lobo rajan ela agu 

mbé, pésék sapo, weri likan, Itu lé taung gi 
itééé. Ééééé bom nia lobo rajan ela pésék 

sapo, weri likan Béo Wunis agu Waé Nanem, 
ai woko puli gi woé woné sapo agu likan, itu 
mangan pésék sapo, weri likan, oné sékan 

agu uma, Do wing agu dading, do isé Alo agu 
Mar, ai taé de sapo agu likan; Ééé tewar 

wuan kali tai ta, wécak wélas, agu buar kali 
lis agu lajaks (Marilah kita memulai doa 

persembahan seekor babi untuk 
meletakkan tempat perapian dan 
menanamkan tungkunya, juga supaya 

diketahui oleh kampung dan sumber mata 
airnya, kita persembahkan seekor kambing, 

Mari kita semua siap. Ya, kamu semua 
penghuni rumah dan roh penjaganya,  kami 

persembahkan babi dan kambing ini agar 
kami dapat menempatkan tempat perapian 
dan tungkunya dengan baik, di Kampung 

Wunis dan mata air Nanem. Sebab sudah 
berlangsung upacara kekerabatan di rumah 

anak rona, maka selanjutnya acara 
menempatkan perapian dan tungku pada 

anak wina. Kami keluarga besar berdoa 
semoga berlimpagandalah anak-anak dari 
Alo dan Mar seperti setangkai buah pinang, 

yang daunnya jatuh bertaburan dan 
tumbuh hingga lebat). 
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Lalu pengantin wanita menjamu semua tamu 

(pa’ang olo ngaung musi) dengan sirih pinang.  
 

e. Acara ela péntang/péntar pitak 
Kemudian anak wina mempersembahkan ela 

péntar/péntang pitak untuk  membuang segala 
keburukan  dan pengaruh yang tidak baik, 
yang mungkin dibawa si pengantin wanita yang 

menjadi penghuni baru di kampung tersebut. 
Pitak di sini adalah simbol kejahatan, yang 

mecakupi  raung da’at (utang), akibat-akibat 
kejahatan (nangki), dosa keturunan, penodaan 

ritual. Péntang/péntar berarti mengebaskan  
Mengebaskan lumpur (péntar pitak)  

merupakan upacara peralihan dari anak rona 
kepada anak wina. Pengantin wanita harus 

meninggalkan sukunya, kebiasaan sukunya, 
sahabatnya dan kebiasaan sahabatnya,  dan 

harus masuk kepada kehidupan yang baru 
dengan adat yang baru, aturan yang baru, 
sahabat yang baru. Peralihan ini merupakan 

peralihan geografis, sosiologis, kultural, dan 
psikologis. Pengantin wanita menjadi orang 

baru di tempat yang asing baginya. Hal itu 
nampak dalam doanya: 

Sanggén weki asé ka’é, anak wina agu anak 
rona, landing woko ho’o gi podon anak édé sapo 
agu likan ngger woné sékan agu uma. Landing 

dité weli ga, péntar pitak édé néka rapét agu 
mena. Landing sanggén taung édé néka rapét 
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agu mena. Landing sanggén taung weki édé 

nggerolo gi ela péntar pitak.(Segenap adik 
kakak, keluarga anak wina dan keluarga anak 

rona,  karena hari ini ada penghantaran isteri 
dari keluarga baru, maka kita membuat adat 
pembersihan agar tidak melekat pada suku 

asalnya. Marilah kita mempersembahkan babi 
pembersih). 

Éééééé palé  salé, palé awo, te tura koé rajan, 
ela péntar pitak ho’o lé taung ditééé. Ééééé te 

can agu suan ai woko podo kaut anak édé sapo 
agu likan, landing woko cai woné sékan agu 
umaaay, ai péntar gi pitak, édé néka rapét agu 

menay pu’un mai woné mai sapon agu likan 
nang agu sékan agu uma cé’é. Landing tu péan 

gi elaa édé néka rapét agu mena itu kali awos 
agu nekan, nenggitu kolé ata nggut agu nggaut 

woné salan, nenggitu kolé mai woné mai sapo 
agu likan, ai ho’o gi elan ga de moras nggut agu 
nggaut itu, édé oké oné waé, woné leso saléd. 

Landing kudut nggeluk kali anak mai woné sapo 
agu likan nang sékan agu uma cé’é. Itu pé’an gi 

ela édé péntar pitak édé néka do beti, édé néka 
manga do lasa. Itu pé’an gi elan kudut torok 

molor, édé wedus nggeluk, édé tegi nai di’a, édé 
néka do’ong  élé golo, néka duntét élé tukéng. 
Aaaaa ta nggitu kolé ca rajan ela itu lé taung gi 

tééééé 
Ééééé itu can agu suan, itu kolé gi elan cai woné 

sékan agu uma, édé tegi dani sékan agu uma, 
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édé néka manga do ngondé tangang, édé néka 

manga do beti, édé tesong leso itu kali le miu 
empo nang le miu amé, édé rinding buru itu kali 

wing agu dading de tegi beka buar, édé tegi lis 
lajak, édé wécak wéla itu kali, édé tewar wua 
ituy kali, tegi nai cama laing, de tuka cama 

léléng, léléng lité amé le cama le hami cé’é. 
Aaaaa ta  de nggitu kolé ca rajan ela itu lé, 

taung ditéééé....  
Éééé tegi kolé le hami te suan. Hitu pé’an kolé gi 

elan, édé tegi pedé becé itu kali wing agu 
dading, édé tegi pang baca itu kali, édé tegi 
mésé ngger pé’an, édé tegi langkas nggeréta. 

Édé néka ngoél loké, édé néka baké saméd.  
Tegi uwa gula wekid, édé tegi bok leso itu kali, 

de tegi nai ngalir, de tegi tuka ngéngga, tegi 
pang baca, de tegi pedé becé. Hitu pé’an de elan, 

édé torok molor, édé wedus nggeluk. Aaaa 
nggitu ca rajan ela itu pé’an ditéééé......  
Ééééé tegi kolé lami, hitu pé’an kolé de elan édé 

wurs sanggéd rucuk, édé kando sanggéd dango, 
édé tegi imang rimang kali wekid, édé tegi 

kimpur kiwung itu kali, édé uwa gula kali wekid, 
édé bok leso ituy kali, édé papé woné umas, édé 

tegi dani itus kali, de tegi becur ituy kali, de 
sebung élé latun de kadung éléé woja, édé céhas 
galang pé’an, de penong pépé cé’é. Aaaaaa ta 

denggitu kolé rajan elas itu lé taung ditéééé...  
Ééééé itu can, agu suan tegi kolé le hami dong 

wing agu dading, édé lis lajak itu kali curu loé 
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pé’ang pumpuk, ne nggitu kolé cé’é béo édé 

mekés itu kali tobang woné, édé mekés léba éta. 
Itu pé’an gi elan édé torok molor, édé wedus 

nggeluk, édé péntar pitak, édé giu géal itus kali 
wekid, néka do beti lasa, néka do ngondé weki. 
Itu pé’an ela de tegi nai cama laing, tuka cama 

léléng, léléng lité améd le cama le hami cé’é.  
Aaaaa te nenggitu kolé ca rajan ela itu taung 

ditéééé 
Ééééé itu can agu suan, barang mangas nipi 

woné mai ulu lé, rewa sili, woné sapo agu likan 
nang woné sékan agu uma. Émé nipi ata da’atn,  
itu pé’an di elan édé oké woné waé laun, édé 

oké woné leso salén. Émé nipi ata di’an woné 
sékan agu uma, woné sapo agu likan, itu pé’an 

di elan, édé kapu lobo pa’ay, de ebé lobo tetak, 
de tegi nai cama laing, de tuka cama léléng, 

léléng lité amé lé, cama le hami cé’é. Aaaaa 
nggitu kolé ca rajan ela itu lé taung ditéééé...  
Ééééé itu kali torok, raja ngai do, raja ngai 

riwun, édé péntar di’ay pitak, édé tegi uwa weki, 
de tegi imang rimang itu kali, de tegi kimpur 

kiwung, édé beka buar itus kali, édé lis lajak itu 
kali, édé téla galang pé’an, édé penongs  pépé 

cé’é kali. Torok toé mol, kali taé toé ngaéng, ela 
lak itu pé’an. Caca kin le raja, biké kin le wié, 
bara bahik, tuka woléng, koé nggerwoné, radak 

nggerwa, nau te pa’u, rangko te caro, lema 
rempas, boték pesu, képé salan, toé di’a dekon 

urat ela péntar pitak, itu le taung ditéééé....  
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Aaaaa toé ta, toé hitu tegi dami, tegi de hami 

kali, édé péntar gi pitak, édé oké gi kebok, édé 
néka rapét agu menaaaaa woné wing agu 

dading, de tegi imang rimang kali wekid, édé 
kimpur kiwung itu kali, édé tegi nai ngalir, édé 
tegi tuka ngénggga, édé sebung élé latun, édé 

kadung élé wojas émé papé woné umas pé’an. 
Tegi beka buar kali wekid, tegi lis lajak ituy kali, 

édé tewar wua, édé wécak wéla itu kali, tegi nai 
cama laing tuka cama léléng, léléng lité lé, cama 

le hami cé’é.  
Ela tu’un hitu pé’an, taé tu’un ho’o cé’é, rempasn 
ného poro laku atin, tekang natas, rui ndéng 

deko, léngkang salan, bombot pesun, di’an 
kénan dekon urat. Ela péntar pitak itu lé taun 

ditéééé.. Ooooo oké taungs sanggéd cé’é mbaru 
ronggo renang ooooooo.  

 (Ya, semua yang di barat dan di timur, kami 
hendak memberitahu alasan dari babi 
pembersih ini. Pertama karena sudah 

dihantarnya isteri dari keluarga baru ke dalam 
rumah ini, sehingga dipersembahkan babi 

pembersih ini. Semoga dia tidak terikat dengan 
kebiasaan sukunya. Kini kita persembahkan 

babi agar dia tidak sulit melepaskan 
kebiasaannya yang lama. Juga agar dijauhkan 
segala gerutu dan protes. Semoga semua yang 

negatif pergi bersama terbenamnya matahari 
dan arus air ke laut. Semoga muluslah 

perjalanan keluarga baru ini. Jauhkan semua 
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penyakit dan tantangan. Semoga permohonan 

ini berkenan, tidak ada ganjelan. 
Ya, sejalan dengan itu, kami juga meminta 

hasil panen yang baik, jauhkan semua 
kemalasan, penyakit. Semoga kamu nenek 
moyang melindungi mereka dari terik matahari, 

juga dari badai angin. Semoga mereka 
diberikan anak yang banyak. Semoga mereka 

rukun bersatu sama lain baik dalam suka 
maupun duka. Itu alasan lain dari 

persembahan babi pembersih ini. 
Ya, satu lagi alasan dari persembahan babi 
pembersih ini.semoga hidupnya sejahtera 

dengan semua keturunannya. Semoga hidup 
mereka selalu berkembang maju dan makin 

baik. Kiranya mereka tidak mudah jatu sakit 
dan kelaparan. Semoga setiap pagi mereka 

bertumbuh, setiap hari berkembang sehingga 
mereka berjiwa besar, bersikap arif dan sabar, 
bermuka ceria, dan berbadn gemuk. Itu babi 

persembahan hati kami yang tulur dan jujur. 
Ya, kami juga meminta untuk menjauhkan 

semua kekeringan dan kelaparan. Semoga 
badannya kuat, usahanya berhasil sehingga 

hidupnya bertumbuh setia pagi dan 
berkembang setiap hari. Semoga usahanya 

berhasil sehingga mereka kelimpahan 
makanan. Itu satu alasan dari persembahan 
ini. 
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Ya kami persembahakan babi ini agar anak-

anak bertumbuh sehat, bersatu, rajin, sehat. 
Itu babi persembahan hati kami yang tulur dan 

jujur. 
Ya kami persembahakan babi ini agar semua 

mimpi buruk dijauhkan. Itu satu alasan dari 
persembahan ini. 
Ya, jika persembahan kami tidak berkenan 

maka tunjukan kepada kami melalui  hati babi 
ini. 

Ya, kami berharap agar semua permohonan 
kami di atas berkenan. Sehingga si isteri tidak 

terikat pada kebiasaan sukunya. Kehidupan  
keluarga baru ini penuh dengan berkat 

kesehatan, kesuksesan dalam usaha, 
kerukunan dalam hidup bersama. Mereka 
diberikan anak yang banyak, sehat, rukun 

bersatu padu). 
 

Kadang-kadang ada penggabungan doa ela 
tanda beo dan péntar pitak. Doa singkat Réngé 

ela péntar pitak (pendek): gabung ela tanda béo 
dan péntar pitak. 

Ho’o de elan agu mbén, te tanda di’a mbarun, 
péntang di’a pitak, koso di’a lo’o, capu di’a 

napung, kebut di’a nentung. Dengé le golo lonto, 
dengé le waé tara téku, dengé le mbaru tara 
ka’éng, téing di’a hau, Jari agu Dédék. Téing di’a 

méu, wura agu ceki, néka cumang dungka, néka 
pala ranga. Kudut temek wa, mbau éta, petu 
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di’a lé, liwu di’a lau. Tewar di’a wua, wécak 

wéla, rénték lobo kécép, larok lobo sapo. Huli be 
musi, holol be olo, Takung di’a endé agu emam, 

Téing di’a Jari agu dédék, Kali mana nggitu taé, 
kali toé patun, kali mana nggitu torok, torok toé 
kopn, kali rékas ného rimang, cau te nau ela, 

cau te nau mbé, lema rempas botek kepe calang, 
poka bokak cola mbé, Toé, ho’og le elan, ho’o le 

mbén, Ho’o de koso di’a lo’on, kebut di’a 
nentung, mbé laing pening, ného poro ati deko 

léngkang salang. Harat cola mbé (Inilah babi 
dan kambing, sebagai tanda pengenalan 
rumah, pembersihan lumpur, penyeka embun, 

penyapu kabut (roh jahat), penghilang pusing. 
Semoga semua roh kampung, roh mata air, roh 

rumah mendengarkan permohonan kami. Kami 
mempersembahkan kepada Tuhan pencipta, 

nenek moyang agar tidak berhadapan dengan 
roh jahat dan pelbagai tantangan. Semoga 
kehidupan keluarga baru dianugerahi 

kesejukan dan perlindungan, kesuksesan dan 
keberhasilan turunan. Semoga banyak anak 

mengeliligi perapian, berbondong-bondong satu 
dengan yang lain. Jika tidak berkenan dengan 

permohonan kami, kami meminta maaf. Inilah 
babi dan kambing untukmu. Kami akan 
mengetahuinya lewat tanda hatinya)   

 
Catatan tambahan: 
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1. Sampai saat ini, proses perkawinan adat ini 

telah diakomodir sebagai bagian dari tahapan 
persiapan perkawinan di dalam Gereja Katolik. 

Dengan kata lain, proses perkawinan adat telah 
diinkulturasikan sebagai bagian dari proses 
perkawinan katolik di Manggarai.  Biasanya 

sesudah acara pongo, kedua keluarga besar 
akan mendatangi pastor paroki untuk 

menyampaikan rencana pernikahan kedua 
calon suami isteri. Dan saat itu, pastor paroki 

meminta kedua calon mempelai dan 
keluarganya menceritakan silsilah keluarganya 
masing-masing (turuk empo). Selanjutnya 

pastor melakukan penyelidikan kanonik dan 
kursus persiapan perkawinan. Pengukuhan 

perkawinan di Gereja biasanya diselenggarakan 
dalam waktu (hari) yang berdekatan dengan 

acara wagal atau peresmian perkawinan secara 
adat. 

Sejauh ini proses urusan perkawinan adat 
berjalan baik dan harmonis dengan liturgi 
perkawinan Gereja. Namun dalam beberapa 

kasus, sering muncul masalah saat menjelang 
pemberkatan di Gereja karena pada acara 

wagal (khususnya coga séng) ada pertentangan 
antara keluarga laki-laki dan keluarga  

perempuan akibat masalah belis. Sering terjadi 
bahwa karena keluarga laki-laki (anak wina) 

tidak membawa belis seperti yang diharapkan 
keluarga perempuan (anak rona), maka terjadi 
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perdebatan dan ketegangan antara kedua belah 

pihak. Ketegangan itu bisa saja menyebabkan 
suasana perkawinan yang seharusnya gembira 

dinodai oleh sikap marah dan jengkel di antara 
kedua keluarga. Bahkan bisa juga 
menyebabkan pihak orangtua salah satu 

mempelai tidak mau hadir dalam perayaan 
nikah anaknya atau tidak mengizinkan anak 

perempuannya dikukuhkan perkawinannya di 
Gereja. 

Selain itu, ketika acara karong lo’ang  
dilakukan sesudah berkat nikah di Gereja, 
acaranya menjadi lebih rumit dan memberikan 

beban ekonomis bagi anak wina. Anak wina 
akan diminta membayar uang pulang nikah 

(séng wali kawing), uang untuk beli selubung 
kawin (séng rédung kawing), uang karena 

pengantin tersesat pulang dari Gereja (séng 
mpéong)  dan sebagainya. Dengan demikian 

anak wina harus mengeluarkan uang lebih 
banyak lagi berkaitan dengan ritual mpéong, 

rédung kawing agu wali kawing.64  
2. Untuk jenis perkawinan roko atau wéndo ada 

dua proses: pertama, keluarga laki-laki  segera 
pergi memberitahu kepada  keluarga 

perempuan bahwa anak mereka  ada di rumah 
laki-laki tersebut. Olehnya keluarga laki-laki 
membawa ayam, kambing dan uang kepada 

 
64 Stanis Tatul, Wawancara, Kumba, tanggal 1 Juli 2012 
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keluarga wanita. Kedua, keluarga wanita pergi 

mencari anak perempuannya  di rumah laki-
laki dan menyampaikan bahwa anak mereka 

hilang dari rumahnya dan menurut informasi 
ada di rumah si laki-laki tersebut (biles tambor 
biké nggong). Hal itu tentunya melanggar adat, 

dan olehnya  sebagai pemulihan, keluarga 
lelaki harus memberi/membayar satu ekor 

kuda, kambing dan uang (bheka lamba wa’u 
nggo). Sesudah itu baru dilanjutkan dengan 

urusan adat pernikahannya.  Biasanya 
pembicaraan adat dan prosesnya lebih singkat 

dan lebih sederhana. 
3. Saat ini tahapan acara adat disederhanakan 

karena dirasakan makan waktu dan tidak 
ekonomis. Di desa masih lebih kuat ketimbang 
di kota. Dengan banyaknya kasus kawin pintas, 

maka banyak bagian dari proses adat yang 
tidak dilaksanakan. Adanya prinsip “yang 

penting kawing Gereja” turut menyebabkan 
pelbagai tahapan acara adat tidak 

dialaksanakan. Bahkan karena laki-laki dan 
wanita telah hidup bersama, maka acara 
adatnya dipersingkat dan disederhanakan. Ada 

ungkapan yang sangat populer hidup di 
kalangan masyarakat Manggarai saat ini: “yang 

penting poli urus weki data ce ngata”. Ungkapan 
ini bermakna bahwa proses adat tidak harus 

dilaksanakan; yang penting bahwa urusan 
perkawinan seseorang tuntas. Di sini ada dua 
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istilah yang perlu dicermati yaitu séng urus 

kawing dan séng urus weki. Séng urus kawing 
merujuk pada uang pembiayaan pesta nikah 

sedangkan séng urus weki terkait dengan uang 
belis dari si wanita. 

Dalam banyak kasus proses perkawinan adat di 
Manggarai mengikuti tahapan berikut:  
(Wawancara, Kaca Satarmese Timur  6 Januri 

2021 dan Tado Mano, 7 Januari 2021) 
a. Kedua pasangan ketemu di tempat pesta 

atau pasar atau tempat lain. Dari tempat itu 
keduanya -laki-laki dan wanita- pergi ke 

rumah si wanita dan mulai hidup bersama 
sebagai suami isteri.   

b. Ketika diketahui hubungan intim keduanya,  

orangtua wanita meminta 
pertanggungjawaban dari laki-laki dan 

menahan si lelaki. 
c. Orangtua mempelai perempuan mendesak si 

lelaki untuk memberitahukan kasusnya 
kepada orangtuanya dan meminta mereka 
untuk bertanggungjawab. 

d. Orangtua laki-laki menyatakan 
bertanggungjawab dengan membayar uang 

denda dan dilanjutkan dengan pembicaraan 
urusan adat seperlunya.  Di sini sering 

berlaku prinsip: “yang penting kawing 
Gereja” dan atau “yang penting poli urus 
data ce ngata” atau ata mésén poli ka’éng 

oné gérakd anak koé (yang terpenting kedua 
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anak/pengantin sudah tinggal dalam terang 

= tidak dalam beban dosa). 
e. Kedua pasangan pun resmi menjadi suami 

isteri atau keluarga baru.   
f. Pemberkatan gereja  

4. Di Nanga Pa’ang Kecamatan Satarmese Timur 

dan Nanga Ramut Kecamatan satarmese Barat 
yang berpenduduk Muslim, prosedur adat 

selalu mengikuti adat perempuan. Jika 
perempuan beragama  Katolik, maka prosedur 

adatnya mengikuti adat Manggarai. Jika 
perempuannya beragama Islam, maka 
mengikuti ketentuan ajaran agama Islam. 
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 Bab 7 Keabsahan Perkawinan  
  

Adat Manggarai mewajibkan warganya untuk 
mengikuti pedé disé endé, taé disé amé (warisan adat 
dari orangtua). Orang yang tidak mengetahui apa-apa 

tentang warisan adat orangtua dikatakan toé repéng 
pedé, toé haéng taé, sedangkan orang orang yang 

tidak mengikuti adat disebut wedi repi lagé saké. Jika 
seseorang memiliki prilaku moral yang melawan 

aturan adat perkawinan maka dia disebut sebagai 
orang yang ngawur (hang toé tanda inung toé nipu). 

Seorang laki-laki yang dengan sengaja melihat 
seorang gadis mandi telanjang (léké ndéréng emas té’é 

= sebutan simbolis untuk alat kelamin dan payudara) 
dikenakan sanksi berupa ayam atau babi (loma lélo 

atau loma mata). Seorang laki-laki yang memperkosa 
seorang wanita yang masih gadis (loma anak molas 

data) dikenakan sanksi seekor kuda atau seekor 
kerbau (tadu loma). Seorang isteri yang berselingkuh 

dikenakan sanksi yaitu saung leba  “dikembalikan 
kepada keluarganya yang disertai dengan seekor 
kuda sebagai tanda putusnya hubungan kekerabatan 

(woénelu). Jika gadis yang diperkosa masih 
mempunyai hubungan darah dengan si lelaki dan 

olehnya tidak pantas untuk menikahinya maka si 
lelaki diwajibkan untuk mengadakan upacara 

pemutusan hubungan antara keduanya, yang disebut 
upacara pana mata leso (melihat matahari) atau kepu 

munak (memotong pisang). Seorang laki-laki yang 
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berzinah dengan isteri orang lain dikenakan sanksi 

untuk menikahi wanita tersebut dan membayar 
kembali semua belis yang yang telah dibayar oleh 

suaminya. 
Dalam hal perkawinan yang sah, muncul 

pertanyaan: Bilamanakah perkawinan adat 

Manggarai dinyatakan sah? Apa saja prasyaratnya 
agar menjadi sah? Jawaban terhadap dua pertanyaan 

ini tidak gampang, dan bahkan cenderung agak 
kompleks. Hal itu terjadi karena beberapa alasan. 

Pertama perkawinan itu tidak sekedar mengikat 
seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga 
mengikat kedua keluarga besar (ikatan woénelu). Di 

sini perkawinan bukan semata urusan dua individu, 
pria dan perempuan yang menikah, melainkan 

urusan keluarga besar dan urusan seluruh klan. 
Dalam banyak kasus, aspek sosial dan keluarga lebih 

besar pengaruhnya dari pada pilihan dan kehendak 
bebas dari pasangan yang menikah. Perkawinan lebih 
merupakan kepentingan klan dan oleh karena itu 

melibatkan dua keluarga besar, yaitu keluarga besar 
mempelai laki-laki yang disebut anak wina (wife 

receiver - penerima istri) dan keluarga besar mempelai 
wanita yang disebut anak rona (wife giver - pemberi 

istri) (Lon dan Widyawati, 2018: 271). Hal ini 
tentunya berdampak pada legalitas sebuah 

perkawinan. Legalitas perkawinan lebih dominan 
ditentukan oleh dua keluarga besar dari pada oleh 

individu itu sendiri.  
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Kedua, peresmian perkawinan adat Manggarai 

terkait erat dengan jenis perkawinan dan 
prosedurnya masing-masing yang berbeda satu sama 

lain. Setiap jenis perkawinan memiliki keunikan 
masing-masing. Peresmian dan prosedur perkawinan 
cangkang umumnya melewati proses yang lebih 

panjang dan lengkap. Sedangkan perkawinan tungku 
atau cako dan sebagainya sering lebih singkat 

prosesnya. Keunikan itu sangat nampak dalam 
urusan perkawinan wéndo dan atau roko. Ketiga, 

peresmian keabsahan perkawinan sering juga terkait 
dengan kemampuan membayar belis yang sudah 

disepakati. Peresmian perkawinan berbeda ketika 
belis dibayar sesuai permintaan anak rona dan ketika 

tidak mampu dibayar sesuai permintaan mereka.  
Kekompleksan urusan perkawinan di atas 

tentunya tidaklah berarti bahwa dalam adat 

Manggarai tidak terdapat aturan tentang perkawinan  
yang sah. Jika disimak secara cermat, nampaknya 

ada tiga prasyarat umum yang membuat sebuah 
perkawinan sah menurut adat Manggarai. Ketiga 

prasyarat tersebut terkait dengan a) kapasitas atau 
kemampuan pribadi calon nikah (si lelaki dan si 
wanita), b) kesepakatan kedua orangtua (keluarga 

besar) dari calon nikah, dan c) prosedur dan acara 
peresmian perkawinan adat.  

 
Prasyarat kapasitas atau kemampuan calon nikah 

Prasyarat kapasitas atau kemampuan pribadi 
calon nikah merujuk pada kondisi objektif dari si 
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laki-laki atau wanita calon nikah. Tuntutan akan 

kemampuan tersebut dapat ditemukan pada pelbagai 
larangan untuk menikah dalam adat Manggarai. 

Larangan ini mengandung makna bahwa ada kriteria 
yang tidak dipenuhi sehingga menjadi halangan 
untuk menikah secara sah. Di sini halangan nikah 

merujuk pada suatu situasi objektif yang 
berdasarkan aturan adat Manggarai (dan mungkin 

juga hukum kodrati) membuat seseorang atau kedua 
pasangan tidak mampu untuk melakukan 

perkawinan.  
Sejalan dengan itu, dikenal beberapa ungkapan 

seperti ungkapan kawing jurak, toko tondol dan toko 

paluk. yang jelas menyatakan adanya halangan 
untuk menikah karena  calon nikah tidak memnuhi 

kriteria tertentu. Ungkapan kawing jurak merujuk 
pada perkawinan yang dilarang karena hubungan 

darah biologis yang sangat dekat. Larangan tersebut 
menegaskan bahwa dalam aturan adat Manggarai, 

hubungan darah menjadi syarat untuk sebuah 
pernikahan yang sah. Perkawinan yang sah 
menuntut si lelaki dan wanita calon nikah  untuk 

tidak boleh berada dalam hubungan darah yang 
sangat dekat. Jika calon nikah memiliki hubungan 

darah yang sangat dekat maka perkawinan mereka 
adalah tidak sah.  

Di Manggarai dilarang keras perkawinan antara 
bapa-mama dengan anaknya (ema agu anak), 

saudara dan saudari kandung (weta agu nara), anak-
anak dari adik-kakak bapa (anak de kaé agu de asé), 
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dan cucu-cucu dari adik-kakak nenek. Larangan 

perkawinan antara bapa mama dengan anak, atau 
antara saudara-saudari kandung tidak dapat ditolerir 

sama sekali. Perkawinan antara mereka ini dilarang 
keras dan jika terjadi maka dianggap tidak sah dan 
harus dibubarkan. Perkawinan itu dianggap sebagai 

dosa yang dapat menodai kampung (saki golo) dan 
mendatangkan bencana bagi seluruh keluarga dan 

warga kampung. Bentuk bencananya adalah 
sambaran kilat, kelaparan, tanah longsor, penyakit 

dan kematian.  
Jika kawing jurak telanjur terjadi maka harus 

dibuat upacara pemulihan seperti mengorbankan 
hewan yang berwarna hitam (jarang bolong=kuda 
hitam) ataupun acara naik lesung dan alu ( léti alu 

agu léti ngencung).65 Kawing jurak merupakan 
perkawinan yang sumbang karena berlawanan 

dengan ketentuan adat dan dianggap sebagai 
pelanggaran yang melawan adat nenek moyang yang 

menyebabkan nenek moyang marah sehingga 
mendatangkan bencana. Sanksi terhadap perkawinan 

ini sangat keras seperti dikucilkan dari masyarakat. 
Upacara pemulihan kampung akibat kawing jurak 
disebut adak cebong golo (adat pembersih kampung) 

dan dilakukan dengan mempersembahkan kudang 
hitam (jarang bolong).  Erb (1999: 44) mencatat mitos 

tentang larangan menikah antara saudara-saudari 
kandung. Diceritakan bahwa pada awal mula 

 
65 Philipus Sudi, Wawancara di Perang, tanggal 2 Juli 2012 
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penciptaan manusia, saudara menikahi saudari 

kandung dan memperoleh anak. Namun selanjutnya 
mereka tidak berkembang, manusia tidak bertambah 

banyak. Mereka pun memutuskan agar saudara 
saudari tidak boleh menikah tetapi anak mereka 
diperbolehkan. Anak perempuan dari saudara 

diperbolehkan menikah dengan anak laki-laki dari 
saudaari (tungku). 

Selanjutnya, ungkapan toko paluk atau toko toé 
kop merujuk pada perkawinan yang tidak pantas 

atau perkawinan yang dilarang karena adanya 
hubungan perkawinan (woénelu) antara kedua calon 

mempelai. Di sini hubungan perkawinan menjadi 
kriteria untuk sebuah perkawinan yang sah dalam 

adat Manggarai. Pada masyarakat Manggarai setiap 
perkawinan menciptakan hubungan woénelu 
(kekerabatan) antara anak rona dan anak wina. 

Dalam relasi kekerabatan tersebut, masing-masing 
pihak memiliki posisi dan peran tersendiri. Anak rona 

berperan sebagai pemberi wanita (wife giver) dan 
anak wina sebagai penerima wanita (wife receiver). 

Posisi dan peran ini tidak boleh dipertukarkan satu 
sama lain. Dengan demikian, jika ada perkawinan 

yang baru antara keturunan mereka, maka 
perempuannya harus berasal dari keluarga anak rona 

(wife-giver) dan laki-lakinya berasal dari keluarga 
anak wina (wife receiver). Dengan kata lain, 

perkawinan antara mereka dikatakan sah jika 
perempuannya berasal dari keluarga anak rona dan 
laki-lakinya berasal dari keluarga anak wina. 
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Ungkapan toko paluk atau toko toé kop merujuk 

pada perkawinan antara keturunan anak rona dan 
anak wina namun dengan menukar posisi dan 

perannya sebagai anak rona dan anak wina. Sekedar 
contoh, Yosef menikah dengan Maria. Dengan 

perkawinan mereka, keluarga besar Yosef menjadi 
anak wina dan keluarga besar Maria menjadi anak 

rona. Dalam relasi mereka selanjutnya, laki-laki dari 
keluarga besar Maria dilarang untuk mengambil 
wanita dari keluarga besarnya Yosef. Jika hal itu 

terjadi maka itu disebut toko paluk atau toko toé kop 
karena akan mengubah peran dan posisinya sebagai 

anak rona dan anak wina. Perubahan posisi ini 
membuat sebuah perkawinan bertentangan dengan 

hukum adat dan olehnya dikatakan tidak sah atau 
tidak pantas. John Gordon (1975: 101) menulis 

dalam disertasinya: in general a man should not marry 
a woman from a clan which stands as anak wina to 

him. This is the strongest restriction on marriage the 
Manggarai have... In Tungku alliance the prohibition is 
strongest, and the ritual expression eme salang 

manuk situ, toe nganceng ciri salang ela, boto 
sala le Morin (God will punish if the path of chickens 

becomes the path of pigs). Dalam praktek sehari-hari, 
ketika anak wina datang bertandang ke rumah anak 

rona, jangan dihidangkan daging ayam tetapi daging 
babi. Sebaliknya jika anak rona bertandang ke rumah 

anak wina, jangan dihidangkan daging babi tetapi 
daging ayam. Praktik ini masih kuat di Manggarai 

Timur, khususnya Ronggakoé. 
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Ungkapan toko tondol juga merujuk pada 

kriteria atau prasyarat perkawinan yang terkait 
dengan hubungan perkawinan sebelumnya. Kata toko 

berarti tidur dan tondol adalah bersusun atau 
berlapis. Toko tondol adalah perkawinan yang terjadi 

antara dua saudara lelaki berkakak adik dengan dua 
saudari perempuan yang berkakak adik pula. Contoh, 
perkawinan antara John (kakak dari Yosef) dan Maria 

(kakak dari Marta) telah menciptakan hubungan 
kekeluargaan antara keluarga besar John dan 

keluarga besar Maria. Ketika Yosef (adik dari John) 
menikahi Marta (adik dari Maria), perkawinan ini 

disebut toko tondol atau toko rené. Bagi orang 
Manggarai perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan 

tujuan perkawinan yaitu menciptakan hubungan 
kekerabatan (woénelu) yang baru. Perkawinan 
tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran adat 

yang akan menyebabkan munculnya hal-hal yang 
buruk seperti penyakit yang melanda keluarga atau 

masayarakat, kegagalan dalam usaha seperti gagal 
panen, banyak hewan mati, dan sebagainya. 

Pelanggaran demikian menjadi  itang agu nangki yang 
menyebabkan tulah, kualat atau durhaka (Tatul, 

Agustus 2021). 
Ada perbedaan yang besar antara tuntutan 

kriteria perkawinan dalam kawing jurak dengan 

kriteria perkawinan dalam kawing toko paluk dan toko 
tondol. Prasyarat kriteria perkawinan dalam kawing 

jurak tidak dapat didispensasikan (dilonggarkan) 
sementara kriteria prasyarat perkawinan dalam 
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kawing toko paluk dan toko tondol dapat didispensasi 

atau bisa dilonggarkan. Dengan demikian kawing 
jurak tidak pernah disahkan menurut adat 

Manggarai. Sebaliknya kawing toko paluk dan toko 
tondol dapat menjadi sah ketika mendapat dispensasi 

dari adat. Bentuk dispensasi atau cara untuk 
mendapat dispensasi dikenal dengan acara kawé woé 

weru  (mencari famili/keluarga baru). Di sini salah 
satu pihak yang hendak menikah (entah laki-laki 

atau perempuan) dialihkan keluarganya ke satu 
keluarga yang lain yang baru. Keluarga yang baru 
boleh berasal dari keturunan yang sama namun 

sudah agak jauh hubungannya. Lebih baik kalau 
keluarga baru berasal dari keluarga lain yang tidak  

ada hubungan sama sekali. Pengalihan keluarga ini 
disebut juga dengan ungkapan  palo waé atau ngalor 

waé. Kata palo dan ngalor berarti menyalurkan atau 
saluran seperti menyalurkan air ke sawah. Jadi 

ungkapan palo waé atau ngalor waé menyatakan 
adanya jalan keluar dari sebuah masalah perkawinan 
toko paluk dan toko tondol. Dengan peralihan 

keluarga ini maka hubungan kekeluargaan antara 
kedua calon pengantin yang hendak menikah 

dinyatakan  tidak ada dan olehnya mereka dapat 
menikah dengan sah. 

Pada suku Rongga, perkawinan jura (jurak) 
yang dapat ditolerir dengan melakukan upacara 

tertentu adalah jenis perkawinan nandé téndo (yaitu 
perkawinan antara kakak beradik dengan gadis yang 
juga kakak beradik), ipa (ana haki mengambil isteri 
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dari keluarag ana fai), atau ana fai mengambil gadis 

yang seharusnya isteri dari ana haki. Perkawinan jura 
yang tidak dapat ditolerir adalah perkawinan antara 

orangtua dengan anak kandung atau anak sepupu 
(iné ema né ana), perkawinan antara anak adik kakak 

bapa (ana azhi ka’e ema). Perkawinan jurak 
menyebabkan terjadinya perputaran musim yang 
tidak jelas sehingga menimbulkan kegagalan panen. 

Selain itu akan muncul penyakit dan sakit yang terus 
menerus dan dari tahun ke tahun, atau disambar 

petir atau bencana lainnya. Untuk itu perlu dibuat 
acara  atau ritus wuku yaitu mengumumkan kepada 

khalayak ramai tentang hubungan tersebut) dan 
membatalkan hubungan perkawinan tersebut. Untuk 

perkawinan yang ditolerir diadakan ritus peu 
(pemindahan suku/ keluarga besar. 

Ritus wuku dilakukan oleh dua kelompok yaitu 

kelompok pertama mewakili roh alam (nitu riku 
ndéwa kéla yaitu roh alam yang bertugas menjaga 

moral kehidupan masyarakat) dan kelompok yang 
kedua adalah kelompok masyarakat yang dimana 

kasus ini terjadi. Tujuan dari wuku ini adalah 
menyampaikan peringatan dari nitu riku ndéwa kéla 

kepada masyarkat bahwa telah terjadi perbuatan 
jura. Olehnya kelompok masyarakat harus mengaku 

bersalah dan harus melakukan ritus pemulihan 
secepatnya. Sedangkan ritus péu ngalu  adalah ritus 

pemindahan marga. Péu berarti memindahkan atau 
mengalihkan arah.  Kedua anak yang bermasalah 

diserahkan kepada suku lain yang dianggap pantas 
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untuk dapat terjadinya sebuah perkawinan menurut 

adat. Akibat dari pemindahan ini hak marganya 
hilang sedangkan hak warisan untuk anak laki-laki 

tetap didapat oleh anak laki-laki tersebut. Akibat dari 
péu ini,  proses masuk rumah untuk injak telur ayam 
dilakukan tidak di rumah orangtuanya atau marga 

aselinya tetapi di rumah keluarga baru, tempah dia 
dipindahkan. Péu tidak bertujuan untuk 

membenarkan perbuatan tercela tersebut tetapi 
merupakan salah satu bentuk tindakan 

penyelamatan agar mereka tidak mendapat 
kutukan/tula dalam hidup mereka jika perkawinan 

tersbeut tetap dijalankan. 
Pada masyarakat Manggarai terdapat juga 

larangan untuk menikahi orang yang sudah 

berkeluarga. Bagi mereka perkawinan bersifat 
permanen (paténg wa waé, worok éta golo). Suami 

yang menceraikan isterinya dengan tujuan untuk 
menikahi perempuan lain dikenakan sanksi kaba 

cému ritak (kerbau penutup malu). Isteri yang 
menceraikan suami dengan tujuan menikahi laki-laki 

lain dikenakan sanksi ela podo wa’u (babi 
pengembalian klan). Jika ada laki-laki yang 
berselingkuh dengan isteri orang (lagé locé de rona) 

maka dikenakan sanksi berat (loma wina data). Jika 
si lelaki mengambil isteri atau mantan isteri orang, 

dia harus membayar sejumlah uang atau kerbau 
kepada keluarga suami yang lama. Dengan demikian, 

ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan 
untuk perkawinan baru yang sah. Menikahi isteri 
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orang dapat menjadi sah jika melakukan acara 

pembayaran denda kepada keluarga suaminya. Jika 
tidak, maka isteri tersebut tetap menjadi isteri yang 

sah dari suaminya yang lama.   
Selain itu ada juga ungkapan kopé belé dan 

kawing pangkang yang menunjukkan kriteria penting 

untuk perkawinan yang sah. Kedua istilah ini jelas 
merujuk pada kriteria ketidakmampuan kodrati 

seseorang dalam menikah. Ketidakmampuan kodrati 
adalah suatu situasi objektif pada calon nikah yang 

melawan hukum kodrati untuk menikah. Secara 
alamiah perkawinan hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang mampu melakukan hubungan seks 
secara normal. Istilah kopé belé (parang tumpul) 
menyatakan kondisi laki-laki yang menderita 

impotensi atau yang tidak mampu melakukan 
hubungan seks secara normal. Dalam konteks 

perkawinan di Manggarai, kata kopé berarti penis 
laki-laki. Sejalan dengan itu orang Manggarai 

mengenal ungkapan bantang kopé, kumpul kopé, dali 
dia-dia kopé, sélék kopé, kopé ba kolé, kopé belé. 

Bantang kopé merujuk pada persatuan laki-laki 
untuk mengumpulkan dana persiapan perkawinan 
anak laki-laki. Kumpul kopé merujuk pada 

pengumpulan dana untuk persiapan perkawinan 
seorang laki-laki yang melibatkan warga kampung. 

Dali dia-dia kopé merujuk pada persiapan mental, 
fisik dan materiil yang baik dalam suatu perkawinan. 

Sélék kopé menyatakan siap untuk menikah 
sedangkan kopé ba kolé berarti cinta si lelaki ditolak 
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oleh si wanita sehingga tidak terjadi perkawinan. 

Kopé belé merujuk pada laki-laki yang tidak mampu 
melakukan hubungan seksual. Orang yang demikian 

tentunya tidak mampu menikah.   
Ungkapan kawing pangkang merujuk pada 

perkawinan yang ditunda karena umur masih kecil. 
Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
dewasa secara fisik dan mental. Kedewasaan fisik 

biasanya merujuk pada kemampuan seseorang untuk 
melakukan hubungan seks secara normal dan 

kedewasaan mental merujuk pada kematangan 
intelektual dan emosional. Ungkapan kawing 

pangkang secara implisit menegaskan bahwa anak 
yang belum dewasa tidak mampu menikah secara 

sah, dan olehnya harus ditunda sampai seseorang itu 
dewasa. Di sini umur dewasa menjadi satu kriteria 
untuk sebuah pernikahan yang sah. Pada masa lalu, 

ukuran kedewasaan di Manggarai dikaitkan dengan 
usia akil balik. Untuk wanita biasanya diukur dengan 

apakah dia sudah mengalami menstruasi atau belum. 
Pada masa lalu ada tradisi racang ngis (potong gigi) 

yaitu sebuah acara akil balik yang diselenggarakan 
untuk menyatakan seseorang masuk dalam kelompok 
dewasa yang disebut reba/molas racang ngis. Mereka 

yang sudah melakukan acara potong gigi 
diperbolehkan untuk menikah atau mengemban 

tugas tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian 
ungkapan kawing pangkang menyatakan bahwa 

perkawinan yang sah hanya terjadi antara orang 
dewasa. Jika ada yang mau menikah dengan orang 
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yang belum dewasa, maka pernikahan tersebut 

ditunda sampai pasangan tersebut berusia dewasa.   
 

Kesepakatan kedua keluarga besar 
Perkawinan adat yang sah menuntut adanya 

kesepakatan kedua orangtua (keluarga besar) dari 

kedua mempelai. Dengan kata lain, prasyarat kedua 
untuk perkawinan adat Manggarai yang sah yaitu 

adanya kesepakatan antara kedua keluarga besar 
dari kedua mempelai. Pada masyarakat Manggarai 

kesepakatan kedua calon nikah saja tidak cukup. 
Tanpa kesepakatan orangtua, laki-laki dan wanita 
yang tinggal bersama sebagai suami isteri dianggap 

melawan adat dan olehnya tidak sah. Seorang laki-
laki yang membawa lari anak gadis orang (wéndo 

anak data) dianggap sebagai sebuah pelanggaran 
karena tidak melalui kesepakatan orangtuanya dan 

karena itu wajib dikenakan sanksi. Tindakan 
pelanggaran dalam proses pengambilan perempuan 

oleh seorang laki-laki biasanya diselesaikan dengan 
dua cara. Jika keluarga wanita datang mencari si 
wanita di rumah laki-laki maka itu dikenal dengan 

ungkapan belas (biles) tambor biké nggong atau belas 
gendang biké nggong (tambur/gendang bocor, gong 

pecah). Pada saat ini keluarga laki-laki harus 
memberikan sejumlah uang dan ayam kepada 

keluarga wanita. Selain itu mereka juga berbicara 
tentang acara adat ba naring lembak. Jika keluarga 

laki-laki yang lebih dahulu mendatangi  keluarga 
wanita, maka hal ini disebut naring lembak. Di sini 
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keluarga laki-laki harus minta maaf kepada keluarga 

wanita dan memohon kemurahan hatinya (naring 
lembak) dengan menyerahkan sejumlah uang atau 

hewan. Si lelaki dan keluarganya wajib membayar 
seekor kuda penutup rasa malu orangtua pihak 

wanita/si gadis (jarang naring lembak). Naring lembak 
merupakan tanda bahwa si lelaki telah mengambil si 
perempuan tanpa persetujuan atau kesepakatan 

orangtuanya. Setelah memberi jarang naring lembak, 
si lelaki diperbolehkan membawa si wanita dengan 

kewajiban membayar belis yang diminta oleh 
orangtua si gadis. Naring lembak dianggap sebagai 

pengganti acara peminangan (weda rewa tuké mbaru). 
Kesepakatan antara kedua orangtua (keluarga 

besar) menjadi keharusan dan tidak bisa diabaikan. 
Tanpa kesepakatan mereka, perkawinan tidak ada; 
jika ada perkawinan, maka itu tidak sah. Ungkapan 

kopé ba kolé sesungguhnya menunjukkan 
perkawinan yang tidak terjadi karena tidak adanya 

kesepakatan antara kedua keluarga besar dari kedua 
mempelai. Dalam beberapa kasus, kesepakatan 

kedua orangtua (keluarga besar) sangat dominan 
sehingga mengabaikan kebebasan dan kesepakatan 

kedua calon nikah. Kasus perkawinan yang 
dijodohkan menjadi contoh signifikan dari dominasi 
kesepakatan kedua orangtua/keluarga besar di atas 

kesepakatan kedua calon nikah sendiri.  
Dalam acara adat, kesepakatan kedua 

mempelai kurang dan tidak ditonjolkan tapi hanya 
diasumsikan ada (exist). Dikatakan “diasumsikan 



 

231 

ada” karena waktu acara doa peresmian kesepakatan 

pernikahan, keduanya hadir dan duduk 
berdampingan. Kehadiran tersebut dapat diartikan 

bahwa kedua mempelai bersepakat untuk menjadi 
suami isteri, walaupun keduanya tidak ditanyakan 
secara eksplisit tentang kemauan mereka untuk 

saling menikah. Mereka juga tidak diberi ruang untuk 
menyatakan pertukaran kesepakatan nikah antara 

mereka berdua, sebagaimana lazimnya dalam 
perjanjian pernikahan agama Katolik. Singkatnya, 

tindakan kesepakatan kedua keluarga besar itulah 
yang melahirkan perkawinan antara kedua mempelai. 
Dalam kesepakatan bersama kedua keluarga besar 

diputuskan dan disahkan ikatan woé-nelu (hubungan 
dua keluarga oleh karena relasi perkawinan) 

(Verheijen, 1967: 762). Keluarga besar si laki-laki 
disebut sebagai anak wina dan keluarga besar si 

wanita disebut anak rona. Ketika pihak anak rona 
dan anak wina telah mencapai kesepakatan maka 

pernikahan kedua mempelai dinyatakan legal.  
Kesepakatan kedua keluarga besar biasanya 

dinyatakan melalui kesepakatan juru bicaranya 
(tongka) dan terjadi dalam pelbagai pelaksanaan 
tahapan adat serta pelbagai keputusan bersama 

tentang belis, hari nikah, denda, dan sebagainya. 
Istilah kempu, keti riket, ela mbukut, cikat kina wagak 

kaba  pada dasarnya menyatakan bahwa kedua 
keluarga besar sudah bersepakat tentang hubungan 

perkawinan kedua anak mereka. Kesepakatan kedua 
keluarga besar berpuncak pada acara tudak ela atau 
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manuk dimana mereka melaporkan kesepakatan 

tersebut kepada leluhur dan Tuhan sendiri. Di sana 
mereka bersepakat menyatakan diri sebagai satu 

keluarga baru di hadapan orang hidup dan orang 
mati (leluhur). Pengangkat doa (tukang tudak) akan 

menyampaikan bahwa kedua keluarga besar sudah 
bersepakat dan kesepakatan mereka bersifat 
permanen. Tentu tanpa ada kesepakatan antara 

kedua keluarga besar, maka tidak akan diadakan 
acara tudak ela wagal. Konsekwensinya, jika  tidak 

terjadi tudak ela wagal maka tidak ada perkawinan.  
Untuk setiap tahap, keluarga besar perempuan 

dan laki-laki berjumpa untuk menyatakan 
kesepakatan atau ketidaksepakatan terhadap relasi 

anak perempuan atau anak laki-laki mereka. Bentuk 
kesepakatan dan ketidaksepakatan dinyatakan dalam 
ritual, bahasa adat dan simbol-simbol yang dipakai 

untuk berkomunikasi antara kedua belah pihak. 
Dengan demikian seluruh keluarga bisa mengetahui 

status anak mereka yang sedang menuju pada tahap 
perkawinan. Pada tataran ini, keluarga selalu 

mengintervensi hubungan dua orang, entah dalam 
bentuk positif yakni mendukung dan memberikan 
persetujuan, atau dalam bentuk negatif yakni tidak 

mendukung, tidak merestui, atau tidak memberi 
persetujuan. Maka, jelas sekali relasi pria dan 

perempuan hingga pernikahan sangat bergantung 
pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak dalam 

setiap tahapan urusan adat.  
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Salah satu hal yang krusial dan agak sulit 

dalam mencapai kesepakatan antara kedua keluarga 
besar adalah soal belis atau paca. Dalam beberapa 

kasus, kesepakatan itu terpaksa dicapai setelah 
adanya dinamika yang provokatif dan menegangkan 
antara tongka kedua keluarga selama waktu yang 

relatif lama dan membosankan. Tongka anak rona 
meminta jumlah yang agak tinggi sementara tongka 

anak wina menawarkannya ke angka yang lebih 
rendah. Proses ini sering membuat si wanita stres, 

marah, kecewa karena di sana terdapat kesan bahwa 
ada penawaran tentang diri wanita. Dalam situasi 

yang paling jelek, kesepakatan terpaksa dibuat 
namun bukan dengan hati yang tulus tetapi dengan 
hati penuh luka dan menyakitkan. Hal itu akan 

memengaruhi hari nikah kedua mempelai dan 
kehidupan mereka selanjutnya. Kadang-kadang 

keluarga lelaki menjadikan belis “yang mahal” sebagai  
tameng untuk mengolok si wanita (isteri) dan 

memaksa dia untuk bekerja keras jika tidak melayani 
keluarga besar suami secara memadai. Tidak jarang 
terjadi kekerasan sebagai dampak dari belis yang 

mahal yang dibuat dalam kesepakatan yang terpaksa 
(Lon dan Widyawati, 2017). 

Perlu dicatat bahwa ada perbedaan yang besar 
antara pandangan adat Manggarai dan Gereja katolik 

tentang kesepakatan nikah. Menurut ajaran Gereja 
katolik, kesepakatan nikah harus terjadi antara si 
lelaki dan si wanita calon suami isteri. Jika mereka 

telah siap, sepakat dan tidak terkena halangan maka 
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mereka bisa melangsungkan perkawinan walaupun 

bisa jadi keluarga besar mereka tidak menyetujuinya 
atau tidak menemui kesepakatan dalam kasus belis. 

Sebaliknya, menurut adat Manggarai, kesepakatan 
adalah urusan kedua keluarga besar. Jika kedua 
keluarga besar belum sepakat maka peresmian 

perkawinan tidak terjadi kendati kedua pasangan 
sudah hidup bersama. Perbedaan ini sering 

menimbulkan pelbagai masalah yang tidak 
diinginkan seperti pemberkatan nikah Gereja tanpa 

kehadiran orangtua mempelai laki-laki, atau adanya 
pasangan yang hanya melangsungkan pernikahan 
secara Gereja Katolik dan mengabaikan pernikahan 

adat, atau sebaliknya ada pasangan yang dinikahkan 
secara adat namun belum nikah secara Gereja 

Katolik. 
 

Prosedur dan acara peremian perkawinan  
 Perkawinan adat Manggarai dikatakan sah jika 

dilakukan melalui prosedur dan peresmian adat yang 

telah disepakati dan diterima oleh kedua keluarga 
besar. Menurut Basilius Jelalu (wawancara Desember 

2020), proses pengesahan ikatan perkawinan antara 
seorang laki-laki dan seorang wanita sesungguhnya 

sudah mulai terjadi pada saat tukar cincin. Dia 
berpendapat bahwa pada saat acara tukar cincin 
seorang laki-laki dan seorang wanita dinyatakan 

tidak bebas lagi tetapi sudah terikat satu sama lain 
sebagai suami dan isteri. Bahkan sejak saat itu 

keduanya ( si lelaki dan si wanita) diperbolehkan 
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untuk tinggal bersama sebagai suami isteri. 

Selanjutnya jika ada yang mengkianati kesepkatan 
waktu tukar cincin, dia akan diberi sanksi. Jika 

suami tidak setia, maka semua uang dan barang 
yang telah diserahkan keluarganya kepada keluarga 
si wanita dinyatakan hilang. Selain itu dia wajib 

memberi kerbau bertanduk yang sangat panjang 
sebagai penutup malu keluarga wanita (kaba cému 

ritak). Sebaliknya kalau si wanita yang tidak setia, 
maka dia dan  keluarganya wajib mengembalikan 

semua uang dan barang yang telah diterimanya dari 
keluarga si lelaki. Mereka juga harus menyerahkan 

babi sebagai tanda pengembalian klannya (ela podo 
wa’u).  Jelalu juga mengakui bahwa ikatan woénelu 

atau peresmian perkawinan kedua keluarga besar 
baru terjadi pada saat umber atau wagal khusunya 
dalam acara cikat kina wagak sai kaba. 

Petrus Janggur (2007: 135-137) mencatat tiga 
jenis prosedur dan cara peresmian perkawinan adat 

Manggarai:  
1. Tu’us wa cangkém éta atau donggo mata olo 

donggé mata oné. Ungkapan ini menyatakan 
ketidakmampuan, ketidak berdayaan, kehinaan 

seseorang. Dalam konteks perkawinan, 
ungkapan ini merujuk pada ketidak mampuan 
membayar belis sehingga si lelaki meminta 

“kawin masuk” yaitu mminta tinggal di rumah 
orangtua si wanita.  Sering juga disebut dengan 

ungkapan pumpuk ulu rami wa’i, yang berarti 
bekerja atau mengabdi kepada keluarga si 
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wanita Dalam adat Manus disebut cau panté 

(memegang pisau iris tuak/nira) atau memberi 
kuasa kepada anak mantu (koa) untuk 

memelihara anak wanita dari mertua. Proses 
dan peresmian perkawinan ini sangat 

sederhana dan tidak mengikuti semua tahapan 
prosedur adat yang lengkap. Peresmian 
perkawinan ini biasanya terjadi pada saat 

masuk minta (weda rewa tuké mbaru) dan hal 
itu terjadi secara sangat sederhana dengan 

jumlah orang yang sangat terbatas. Di sini 
keluarga laki-laki mengakui bahwa mereka 

datang tidak melalui pintu gerbang depan 
tetapi pintu belakang (toé oné pa’ang lé mai 

landing oné ngaung musi mai). Peresmian 
perkawinan ini tidak dilanjutkan dengan acara 
coga séng yaitu acara khusus untuk 

pembayaran belis dan juga tidak ada cara cikat 
kina wagak kaba (pesta nikah yang ramai 

melibatkan sebanyak mungkin orang). Pada 
saat masuk minta, si lelaki biasanya langsung 

tinggal di rumah orangtua si wanita. 
Perkawinan ini tetap sah walaupun tidak ada 

pembayaran belis karena ada acara dan proses 
adat dimana terdapat kesepakatan antara 
kedua orangtua/keluarga besar si lelaki dan si 

wanita (anak rona dan anak wina) tentang 
hubungan kedua anak mereka sebagai suami 

isteri. Kesepakatan ini dibuktikan dengan 
penyerahan seekor kuda (jarang kendok= kuda 
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pelepas hak milik). Dengan peresmian seperti 

ini, pihak anak rona berhak untuk tidak 
mengizinkan anak wanitanya pergi atau 

dihantar (podo) ke kampung suaminya sampai 
belisnya terbayar.   

2. Umber adalah upacara perkawinan tanpa ada 
acara nempung atau wagal. Pengesahan 
perkawinan adatnya agak meriah namun 

terbatas. Peresmian perkawinan seperti ini 
sering juga disebut dengan ungkapan céhi ri’i 

wuka wancang radi ngaung (membuka atap, 
membongkar lantai pelupuh, menuruni kolong 

rumah). Di Kolang dikenal dengan sebutan  
pedeng panté. Peresmian perkawinan terjadi 

pada malam acara coga séng. Belis dibayar 
tetapi jumlahnya sangat tidak memadai 

sehingga acara adat cikat kina wagak kaba 
tidak dilaksanakan. Perkawinan ini sah karena 

ada acara dan proses dimana terdapat 
kesepakatan antara kedua keluarga besar 
tentang si laki-laki dan wanita untuk hidup 

bersama sebagai suami isteri, walaupun 
sebagian besar dari tuntutan belis tidak dapat 

dipenuhi. Di sini orangtua si lelaki diwajibkan 
untuk membawa dan menyerahkan kerbau 

sebagai lébong (kaba uté). Pada saat ini 
keluarga anak rona membunuh babi dan 
keluarga anak wina tidak membayarnya. 

Biasanya kedua keluarga besar bersepakat dan 
memutuskan bersama tentang jenis peresmian 
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perkawinan seperti ini (umber). Dengan 

peresmian ini, si mempelai wanita diijinkan 
untuk diantar pergi (podo) ke kampung 

suaminya, namun dilakukan secara sederhana 
dengan melibatkan tidak banyak orang. 

3. Wagal/nempung merupakan acara peresmian 

pernikahan paling meriah. Wagal sebagai 
upacara perkawinan adat dihadiri oleh keluarga 

kedua belah pihak, seluruh warga kampung 
yang dekat,  dan bisa juga dengan undangan 

lainnya. Upacara wagal atau peresmian 
perkawinan biasanya dilakukan di rumah anak 

rona atau mempelai perempuan. Dalam kasus 
tertentu wagal bisa dilakukan di rumah 

keluarga laki-laki. Pada zaman yang lebih tua, 
wagal dilakukan di rumah adat dari anak rona 

atau keluarga mempelai perempuan. Di sini 
peresmian perkawinan dilaksanakan dengan 
tudak cikat kina wagak/wagal kaba, ela lé 

lancung sili (persembahan seekor kerbau dan 
seekor babi). Yang memimpin doa adat adalah 

tetua yang dipercayakan, pantas dan mampu 
melakukannya. Doa dan peresmiannya 

dilaksanakan dalam bahasa Manggarai yang 
memiliki nilai sastra yang tinggi. Seperti 

dinyatakan sebelumnya, pengesahan 
perkawinan dinyatakan dengan mengoleskan 
darah ayam putih (atau babi) pada ibu jari kaki 

kanan untuk pengantin laki-laki dan ibu jari 
kaki kiri dari pengantin wanita. Darah ayam itu 
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dioles sesudah didoakan doa tudak. Setelah 

peresmian pasangan dan keluarga bisa 
melaksanakan pesta dengan makan minum 

dan atau perayaan keramaian adat misalnya 
dengan melakukan pertunjukkan caci (tarian 
kolosal saling memukul dengan cemeti) yang 

bisa dilakukan berhari-hari sesuai 
kesanggupan dari kedua keluarga besar.   

 
Peresmian perkawinan melalui wagal dilakukan 

jika seluruh hak dan kewajiban anak rona dan 
anak wina dibereskan. Salah satu kewajiban 

anak wina adalah membayar mahar/mas 
kawin dalam bentuk hewan, uang dan barang 

lainnya kepada anak rona. Jumlah dan besaran 
belis sangat tergantung pada permintaan anak 

rona dan kesanggupan anak wina. Coolhas 
(1942) mencatat tiga kelompok belis 
berdasarkan kemahalan dan status sosialnya 

yaitu a. Dalu (gelar pemimpin wilayah 
kedaluan) memberikan 20 ekor hewan (kuda 

dan kerbau) b. Gelarang (pejabat di bawah 
dalu) yaitu memberikan 10 ekor kuda dan 

kerbau c. Léké (rakyat biasa) yaitu memberikan 
7 ekor hewan kuda dan kerbau. Dewasa ini 

uang belis berkisar antara Rp. 50.000.000 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000. Sedangkan 

hewannya masih dalam bentuk kerbau, kuda, 
babi dan sapi, walaupun ada yang sudah 
menggantikannya dengan kendaraan. Besarnya 
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belis ditentukan oleh orang tua si wanita (tanpa 

harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan si 
wanita) dan hal itu sangat bergantung pada 

status sosial dan ekonomi kedua keluarga serta 
kualitas wanita tersebut. Akhir-akhir ini 
kemahalan belis sering dikaitkan dengan 

tingkat pendidikan si gadis. Umumnya belis 
untuk wanita yang tidak berpendidikan sekitar 

50 juta; gadis SMA sekitar 50-100 juta; sarjana 
akan menjadi 100-200 juta; master akan 

menjadi 200 juta rupiah ke atas.  
 
Bagi orang Manggarai paca atau belis memiliki 

banyak fungsi. Belis sering menjadi simbol 
legitimasi hubungan kekerabatan woénelu dan 

hubungan suami isteri yang sah antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan. Belis juga 

berfungsi sebagai tanda penghormatan (hiang) 
terhadap keluarga anak rona dan si wanita 

sendiri. Tidak jarang belis menjadi ajang status 
sosial dan status ekonomi.  Kemampuan 

membayar belis yang mahal menunjukkan 
status sosial dan ekonomi yang hebat. 
Ketidakmampuan membayar belis dapat saja 

membuat sebuah perkawinan gagal. 
Ketidakmampuan membayar belis juga 

berdampak pada jenis peresmian 
perkawinannya. Jika mampu maka 

peresmiannya melalui acara wagal atau 
nempung.  
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Kemampuan ekonomi dan status sosial sering 
dinyatakan atau diumumkan melalui pesta 

wagal/nempung. Dengan menyelenggarakan 
wagal/nempung, maka kedua keluarga besar 

mampu menjamu dan memberi makan kepada 
semua hadirin yang datang. Pada masa lalu 
tidak semua keluarga mampu 

menyelenggarakan wagal karena biayanya 
sangat mahal. Apalagi peresmian nikah melalui 

wagal mempunyai konsekwensi lanjutannya 
yaitu wajib menyelenggarakan acara podo. 

Acara penghantaran pengantin ke 
rumah/kampung suami juga membutuhkan 

biaya yang banyak dan biasanya melibatkan 
banyak orang, sekurang-kurangnya seluruh 
warga kampung. Pengantin harus dihantar oleh 

rombongan keluarga anak rona dan diserahkan 
melalui pelbagai acara yang menuntut biaya 

yang besar.   
 

Menurut Tatul (Agustus, 2021), tujuan utama 
dari belis itu sangat luhur yaitu untuk 
meresmikan dan mengukuhkan hubungan 

kekerabatan dua keluarga besar. 
Konsekwensinya, belis tidak boleh dibayar 

lunas atau tuntas. Dengan membayar tuntas 
maka hubungan kedua keluarga besar menjadi 

sebuah transaksi penukaran wanita dengan 
uang dan hewan. Di sini wanita seolah-olah 



 

242 

diperjualbelikan. Pembayaran belis yang tuntas 

sesungguhnya merendahkan martabat anak 
rona karena seolah-olah mereka menjual anak 

wanitanya. Hal itu tidak sejalan dengan tujuan 
utamanya yaitu untuk menjalin hubungan 

kekeluargaan yang bersifat permanen (toé 
salang tuak maik salang waé téku tédéng).  
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