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Sirih Pinang
         eperti layaknya tradisi masyarakat di kawasan 
 Timor, sebuah perjumpaan diawali dengan 
per jamuan sirih pinang. Ini sebagai tanda 
penghormatan dan kerendahan hati dari tuan 
rumah kepada tamu yang berkunjung ke rumah 
mereka, sekaligus sebagai media untuk mem-
bicarakan maksud dan tujuan kunjungan. Begitu 
pula dengan buku ini. Bagian Sirih Pinang ini 
disajikan untuk menghormati Anda yang telah 
meluangkan waktu untuk membaca buku ini, juga 
sebagai tanda kerendahan hati penyusun buku, 
sekaligus bagian untuk menjelaskan latar belakang 
penerbitan buku ini, sebelum mengajak pembaca 
untuk menikmati sajian utama dalam bagian demi 
bagian yang disampaikan penulis dengan cara 
bertutur yang mengalir dan apik.
 Inspirasi penerbitan buku ini bersumber dari 
perjuangan kaum perempuan masyarakat adat 
Tiga Batu Tungku: Mollo, Amanatun, dan 
Amanuban di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
Para perempuan penenun berjuang melawan peru-
sakan lingkungan yang hadir melalui perusahaan 
tambang marmer dengan menggunakan media 
tenun.  Dari inspirasi itu, kami melakukan proses 
penelusuran di lapangan, dan menemukan banyak 
kenyataan lain, tenun ternyata punya makna yang 
begitu luas bagi masyarakat Timor, antara lain 
sebagai identitas budaya, pelestari lingkungan, alat 
ekonomi, hingga arsip pengetahuan dan penga-
laman yang tumbuh terus menerus dari waktu ke 
waktu.
 Buku ini akhirnya terbit setelah melalui 
proses yang cukup panjang. Memakan waktu 
hampir lima tahun.  Penulis dan tim penyusun yang 

berasal dari lembaga-lembaga seperti Poros Photo, 
Perhimpunan LAWE, Organisasi Attaemamus 
(OAT) dan didukung GEF SGP, perlu untuk 
mengumpulkan data dengan mengunjungi 
sembilan kelompok tenun di delapan desa di 
Kabupaten TTS yang letaknya cukup terpencil, 
memilah informasi yang dikumpulkan, mendis-
kusikan dengan banyak teman, menganalisis, 
menuliskannya, dan mengemasnya dalam bentuk 
buku seperti yang sekarang ini Anda nikmati.
 Dalam perjalanan penyusunan buku ini, tim 
juga terlibat dalam proses-proses pengembangan 
produk dasar tenun, melibatkan perancang busana, 
dan mempromosikan hasil-hasilnya kepada publik 
yang lebih luas. Ya, buku ini lahir dari proses riset 
aksi, mengumpulkan informasi sambil melakukan 
aksi-aksi nyata mendukung gerakan tenun di 
masyarakat adat.
 Berbeda dengan kebanyakan buku bertema 
tenun yang sibuk dengan eksotisme motif, buku ini 
mencoba untuk menukik lebih dalam mencari 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa dan 
mengapa para perempuan Mollo, Amanatun, dan 
Amanuban menenun. Di dalamnya terkuak banyak 
hal, dari betapa pentingnya tenun sebagai identitas 
budaya orang Timor, proses pembelajaran yang 
berkesinambungan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, keterkaitan dengan keaneragaman 
hayati dan kearifan lokal, kegigihan para perem-
puan berjuang (tidak saja untuk ekonomi keluarga, 
tapi juga untuk kelestarian lingkungan), krisis 
lingkungan yang terjadi, keengganan me-nenun di 
kalangan anak muda yang lebih senang migrasi ke 
luar kampung,hingga upaya untuk mem-
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balikkan situasi yang ada. Buku ini pada akhirnya 
menjadi semacam dokumentasi pengetahuan dan 
pengalaman masyarakat dalam satu periode waktu.
 Kami berharap, buku ini dapat memperkaya 
pengalaman dan penghargaan kita terhadap tenun, 
serta membangun solidaritas kita terhadap para 
perempuan penenun. Sehingga, dapat membangun 
hubungan yang berbeda, seperti yang dikatakan Siti 
Maimunah  dalam  Pengantar  di  buku  ini, “sebuah 

hubungan yang unik dengan penerimaan tenun bukan 
lagi sehelai kain yang cantik, tapi penghargaan sebagai 
arsip dalam ketubuhan perempuan.”

Selamat menikmati.

Catharina Dwihastarini
Koordinator Nasional GEF SGP
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Tenun, Tubuh Perempuan, & Penjaga Identitas

        enun bukan hanya sehelai kain.
 Dalam pandangan kebanyakan, tenun 
merupakan sehelai kain dengan motif  yang unik, 
bahan untuk membuat pakaian. Namun, belajar 
dari para perempuan penenun di Mollo, Ama-
nuban, dan Amanatun, saya terpapar pengetahuan 
berbeda yang membentuk pandangan baru. Tenun 
sesungguhnya arsip pengetahuan dan pengalaman 
yang terus menerus berubah, serta tumbuh dari 
waktu ke waktu, melalui ketubuhan perempuan.
 Tenun sebagai arsip itu menjadi bagian tak 
terpisah, membentuk tubuh perempuan, sang 
penenun. Saya jadi memahami apa yang disebut 
Awam Amkpa (2010) sebagai “your body is a social 
text”. Kita tumbuh bersama tubuh yang dibentuk 
oleh beragam kejadian yang dialami dan tanggapan 
yang diberikan oleh “si pemilik tubuh”, sang 
penenun. Tubuh sang penenun ini dibentuk dan 
membentuk sesuatu melalui kemampuannya 
melenting (resiliance) terhadap lingkungannya. 
Semua itu menjadi arsip (social text) yang terus 
tumbuh dan hidup. Hal ini yang membawa kita 
pada pertanyaan bagaimana ketubuhan para 
penenun dibentuk, apa yang membuatnya menjadi 
seperti sekarang, apa hal-hal yang terpapar 
sehingga membentuk tubuh para penenun.
 Para penenun di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan (TTS) telah mengenal tenun sejak kecil. 
Sebagian dari mereka diajari menenun sejak belum 
masuk  usia  sekolah. Tak hanya agar kelak mereka 
bisa menenun kain, sarung, atau selendang sendiri, 
tapi juga menenun untuk selimut saudara laki-laki, 
ayah, para suami, anak  laki-laki, dan keluarga laki-

laki, serta menenun sarung untuk ibu dan saudara 
perempuannya yang lain. Kecakapan menenun 
bahkan dijadikan ukuran apakah perempuan sudah 
layak menikah atau belum.
 Dalam keseharian, perempuan penenun tak 
hanya bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan 
domestik, tapi mereka juga harus memastikan 
pakaian dari tenun tersedia. Situasi ini membuat 
perempuan mengalami beban multiganda. Selain 
mengurus rumah, merawat anak, serta mem-
produksi dan mengolah pangan dia juga harus 
menyediakan waktu dan tenaga untuk menenun 
pakaian. Dalam situasi seperti itu, perempuan 
ternyata berhasil mengembangkan keterampilan 
dan pengetahuannya menenun, baik dalam 
membudidayakan kapas dan tanaman pewarna 
alam, memilih kapas, teknis menenun hingga 
pewarnaan benang. Perempuan Amanatun yang 
tinggal di daerah pesisir lebih suka menenun ikat 
(puaf) karena mereka bisa mendapatkan tali untuk 
mengikat benang dari pohon gewang yang banyak 
tumbuh di sekitar mereka. Sementara di kawasan 
dataran tinggi hingga pesisir, perempuan lebih suka 
menenun dengan motif  lotis yang tidak mem-
butuhkan pengikatan benang untuk motif  dan 
pewarnaan.
 Tak hanya menghadapi beban kerja ganda, 
para penenun juga menghadapi situasi sulit bagi 
keluarga mereka akibat perubahan-perubahan 
lingkungan sekitar. Perubahan-perubahan ekologis 
di  kampung  itu  terjadi  karena beragam  kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah sehingga membatasi 
ruang gerak warga untuk merawat dan  memanfaat-  
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kan alamnya. Diantaranya, Undang-Undang Ke-
hutanan No 5 Tahun 1967 yang membuat wilayah 
kelola adat, termasuk hutan adat, diubah statusnya 
menjadi hutan Negara. Hal ini tak hanya mem-
pengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi 
juga mempengaruhi perempuan menenun. Perem-
puan menjadi kesulitan mendapatkan bahan 
pewarna alami, memanen kapas liar yang tumbuh 
di hutan, ataupun memilih kayu-kayu tua untuk 
alat menenun.
 Ironisnya, situasi sulit yang dihadapi oleh 
perempuan ini dijawab pasar dengan memberikan 
kemudahan melalui penyediaan benang produksi 
pabrik, pewarna kimia, dan tali-tali dari plastik. 
Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, tentu 
saja dibutuhkan uang tunai yang didapat dari hasil 
menjual hasil pertanian atau usaha lainnya. 
Belakangan tak hanya bahan tenun alam yang 
digantikan, revolusi industri di Inggris membuat 
industri tekstil berkembang luar biasa dan pasarnya 
menyediakan pakaian murah. Akibatnya, tenun 
menempati porsi yang makin mengecil dalam 
pemenuhan kebutuhan sandang orang Mollo, 
Amanuban, dan Amanatun.
 Di sinilah kita memahami bagaimana 
kebijakan pemerintah dan pasar bekerja seolah 
bergandengan tangan menyudutkan masyarakat, 
khususnya perempuan. Kesulitan memanfaatkan 
alam justru meningkatkan kebutuhan yang tinggi 
terhadap uang tunai. Tak hanya uang tunai untuk 
memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi 
juga uang tunai untuk kebutuhan tambahan 
lainnya,  seperti membeli kayu untuk membangun 
rumah dan juga membiayai pen-didikan .  
Kebutuhan  uang  tunai  membuat   orang b erbeda  

dalam memperlakukan tenun, yang semula me-
miliki peran sosial sangat kental memasuki peran 
ekonomi komersil. Menenun untuk diper-
jualbelikan dengan tujuan mendapatkan uang 
tunai.
 Peran tenun kemudian dipaksa mengikuti 
teori ekonomi: penuhi apa yang diminta pasar. 
Pasar membutuhkan bahan yang kuat, kain yang 
ringan, motif  yang sesuai dengan perkembangan 
zaman, dan yang pasti harganya lebih murah.
 Suatu kali pada pertengahan 2012, saya 
mengunjungi sebuah pasar tradisonal yang hanya 
sekali dalam seminggu digelar. Saya menjumpai 
seorang bapak menggelar dagangannya di atas 
lantai beralas terpal plastik berwarna biru terang. 
Hanya ada dua yang dijual, tembakau dan 
selendang tenun. Selendang-selendang tenun itu 
berwarna merah bata, hitam, dan putih dengan 
motif  cicak atau buaya di tengah-tengahnya ditaruh 
dalam karung-karung dan dijual dengan harga 
murah. Tenunan yang panjangnya 1,2 meter dan 
lebar 40 cm ini terlihat berbeda, renggang dan tidak 
rapi.  Tidak menarik. Saya yakin akan berubah 
bentuk begitu dicuci dengan air karena ditenun ala 
kadarnya. "Ini mama-mama yang bikin," ujar 
penjualnya. Satu lembar tenun dijual Rp20.000,- 
hingga Rp25.000,-. Saya membayangkan sosok 
mama, sang penenun. Perempuan seperti apa yang 
mau menenun ala kadarnya sehingga tidak terlalu 
banyak menghabiskan waktu agar dia bisa meng-
hasilkan banyak selendang dalam waktu cepat. 
Bahkan tak perlu memikirkan apakah motif  ci-
caknya utuh dan indah. Apakah pukulan senu cu-
kup  bertenaga  sehingga  menghasilkan tenun yang 
benangnya  rapat?  Pastilah  mereka,  perempuan   
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yang sedang membutuhkan uang tunai dengan 
cepat.
 Situasi sulit di atas tak lantas membuat 
kreativitas dan inovasi para penenun menjadi 
buntu. Situasi menekan ini di satu sisi membuat 
para penenun makin kreatif. Mereka mengurangi 
tenunan bahan sarung dan selimut, jikapun 
menenun hanya untuk kebutuhan keluarga, dan 
banyak menenun selendang dengan berbagai uku-
ran. Menenun selendang lebih mudah, mem-
butuhkan benang lebih sedikit, dan membutuhkan 
waktu lebih pendek. Mereka juga memadukan 
warna dengan lebih menarik, misalnya kuning 
dengan merah muda, biru muda dengan merah 
muda, hijau muda dengan oranye, dan lainnya.
 Penenun juga membuat motif  yang lebih 
beragam. Motif  tenun pada sarung perempuan 
yang semula banyak menggunakan motif  kerajaan 
dengan dominasi warna merah dan putih, kini 
menjadi lebih berwarna. Motif  yang dulunya 
didominasi oleh motif  kerajaan, motif  amaf 
(anggota parlemen pada masa Mollo masih dalam 
kekuasaan raja-raja), dan marga, sekarang menjadi 
beragam. Bahkan motif  tenun bisa dipesan sesuai 
selera pembeli. Mama Bernadheta Lassa di Desa 
Eon Besi misalnya, biasa menerima pesanan tenun 
dengan motif  Garuda Pancasila.
 Tentu saja, meningkatnya peran ekonomi 
tenun membuat kerja perempuan menjadi semakin 
berat. Sebab perempuan tak hanya bertanggung 
jawab menghadirkan tenun sebagai alat sosial, tapi 
menghadirkannya sebagai penyedia uang tunai. 
Sesungguhnya dalam situasi ini perempuan 
penenun  telah  meluaskan  makna  tenun  d enga n
memberikan  sebuah  fakta yang   menantang streo-  

tipe yang dilekatkan kepada laki-laki sebagai 
pencari nafkah satu-satunya atau utama dalam 
keluarga. Dalam situasi krisis, seperti gagal panen 
atau musim yang makin tidak menentu, perempuan 
terbukti berhasil mendapatkan uang tunai dari 
menenun.
 Namun, tidak semua perempuan Timor 
menenun. Mereka yang mengenyam pendidikan 
setidaknya SMP atau SMA justru memilih tidak 
menenun dan pergi ke kota mencari pekerjaan. 
Sebagian tidak pulang karena mendapatkan 
pasangan dan memilih untuk menetap di kota. Kini 
makin banyak perempuan muda yang tak bisa 
menenun. Saat kecil mereka tak punya banyak 
waktu untuk mempelajari tenun dari orangtuanya. 
Biasanya setelah selesai belajar di bangku sekolah, 
mereka meneruskan hidupnya bekerja di kota, atau 
di pulau lain, atau menjadi Tenaga kerja Indonesia 
(TKI) ke luar negeri. Pendidikan dalam situasi ini 
membuat perempuan alpa mendapatkan sebuah 
proses yang memampukan dirinya dengan 
keterampilan menenun (deskilling). Ada juga yang 
bisa menenun, tapi kemudian kehilangan kete-
rampilannya karena pendidikan "membekalinya" 
untuk pergi meninggalkan kampung halaman.
 Cerita tenun di tangan perempuan Mollo tak 
berakhir hanya menjadi cerita beban ganda, 
ataupun menjadi TKI. Pada 2004, tenun justru 
menjadi alat perlawanan, mengusir perusahaan 
tambang marmer. Pada 2005, perempuan-
perempuan Mollo menduduki wilayah pertam-
bangan marmer milik PT Teja Sekawan di Desa  
Fatumnasi  dan Kuanoel. Mereka duduk menenun 

 di  tengah  jalan  utama  desa  sehingga   kendaraan -
kendaraan   perusahaan  tak  bisa  masuk  kawasan 
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tambang dan mengangkut batu. Pemimpin per-
lawanan penutupan tambang marmer itu adalah 
Aleta Baun.
 Aleta dan kawan-kawan seperjuangan kemu-
dian mendirikan Organisasi Attaemamus (OAT), 
organisasi masyarakat adat yang berjuang untuk 
memastikan pengakuan terhadap masyarakat adat, 
penyelamatan, dan pemulihan alam. Tiga tahun 
lalu, Aleta terpilih menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) utusan Kabupaten TTS. 
Aleta Baun menjadi salah satu dari tujuh 
perempuan yang berhasil menjadi wakil rakyat di 
DPRD NTT, yang total anggotanya mencapai 65 
orang.
 Tugas menjadi anggota DPRD membuat 
kegiatan Aleta berubah, tetapi tidak pada per-
juangannya membela masyarakat adat. Kini 
DPRD menjadi salah satu arena perjuangannya 
yang utama. Salah satu bentuk perjuangan itu, 
menghadirkan identitasnya sebagai masyarakat 
adat dengan mengenakan tenun sebagai "seragam" 
ke kantor. Khususnya, tenun untuk mengikat 
kepala, sehelai selendang yang ditenun para 
perempuan di TTS, yang sengaja dia tampilkan 
menjadi identitasnya sebagai masyarakat adat.
 Kehadiran tenun menjadi identitas adat 
dalam pengalaman ketubuhan perempuan menjadi 
hal yang ingin ditampilkan buku ini. Sudah banyak 
buku tentang tenun yang menghadirkan eksotisme 
kain tenun melalui teknik pembuatan, motif, dan 
sejarahnya. Buku ini ingin mengisi peran yang 
berbeda: menampakkan bagaimana pengetahuan 
dan  pengalaman  perempuan  melalui  arsip dalam 
ketubuhan perempuan, bersama karya bernama  te-  

nun. Bagaimana tenun sebagai arsip dalam  
ketubuhan perempuan merupakan teks yang 
dibentuk dan terbentuk oleh perubahan ekologi, 
sosial politik, dan ekonomi yang terus menerus 
berkembang melintasi berbagai rezim, kolonial, 
hingga kemerdekaan.
 Buku ini ingin menunjukkan pengalaman 
perempuan Mollo, Amanuban, dan Amanatun - 
dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, 
perempuan justru menampilkan tenun menjadi 
sesuatu yang baru. Secara internal, tenun tampil 
menjadi pengikat bagi masyarakat adat dan juga 
para pendukungnya yang ada di ibukota kabu-
paten, provinsi, hingga nasional. Ikatan dengan 
alam menjadi alasan mereka menuntut pengakuan 
yang mutlak dari luar, termasuk dari pejabat 
pemerintah, anggota dewan, dan lainnya. Peng-
akuan sebagai identitas adat.
 Semula buku ini hanya ingin memaparkan 
bagaimana situasi terkini tenun dan para penenun 
di TTS. Namun setelah melalui sebuah diskusi kecil 
dengan beberapa aktivis perempuan di Jakarta yang 
dipandu Noer Fauzi Rachman (Bang Oji) pada 
awal 2017, membuat misi buku ini harus diperluas 
dan diperkaya dengan teori-teori kritis dan analisis 
yang lebih mendalam tentang tenun sebagai arsip. 
Untuk hal ini, saya harus berterima kasih secara 
khusus kepada Bang Oji yang mendorong saya 
melakukan ini, dan kepada para peserta diskusi: 
Meinar Sapto, Catharina Dwihastarini, Voni 
Novita, Hening Parlan, dan Linda. Saya merasa 
inilah keunikan sekaligus kekayaan buku ini. 
Diskusi untuk pengkayaan sebuah karya penulisan 
yang   akan   diterbitkan  perlu  dilakukan  sehingga  
menjadi kebiasaan yang baik untuk diteruskan.
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 Lebih jauh, buku ini juga ingin memberikan 
pengetahuan bagi publik, para pecinta tenun hingga 
pemakai tenun, untuk memandang karya tenun dan 
para penenun dengan cara yang berbeda. Sehingga 
hubungan yang dibangun saat melihat, membeli, 
dan menggunakan tenun - apapun jenis dan asalnya 
- menjadi hubungan yang berbeda dibandingkan 
sebelumnya. Sebuah hubungan yang unik dengan 
penerimaan tenun bukan lagi sehelai kain yang 
cantik, tapi penghargaan sebagai arsip dalam 
ketubuhan perempuan.
 Buku ini disusun cukup lama, lebih dari lima 
tahun. Berbeda dengan buku pertama saya Tenun, 
Pembangunan & Perubahan Iklim, buku ini disusun 
dengan cara yang unik. Jika buku sebelumnya tidak 
direncanakan untuk ditulis, dan menulisnya seperti 
menyusun  kepingan  puzzle,  maka  buku ini seperti  

menjawab pertanyaan saya tentang apa dan kenapa 
perempuan menenun. Buku ini sendiri diawali 
gagasan penulisannya oleh OAT pada saat 
penyelenggaraan Festival Ningkam Haumeni yang 
kedua di sekitar batu Nausus, Desa Fatukoto. Saat 
itu sekelompok anak muda, laki-laki dan perem-
puan ditugasi untuk menuliskan sejarah dan 
pengetahuan tentang motif  tenun dari para peserta 
festival, termasuk tokoh adat, orang dewasa hingga 
anak-anak muda. Bagian tersebut ada pada Bab 
Dua buku ini: Ike Suti, Lopo, dan Festival.
 Semoga buku ini - dengan segala kekurangan 
dan kelebihannya - bermanfaat buat masyarakat 
adat dan semesta alam.

Salam hangat,

Siti Maimunah
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Ucapan Terima Kasih

          iap  buku  punya  nyawa  dan kakinya sendiri,   
 begitu katanya. Maksudnya buku tersebut 
akan mempunyai jalan kemanfaatannya sendiri 
buat para pembacanya dan penghargaan yang me-
nyertainya. Saya yakin buku ini pun juga.
 Oleh karenanya rasa syukur yang tak terhing-
ga kepada Allah SWT yang memberikan restunya 
belajar dan menulis sehingga buku ini selesai.
 Terima kasih tak terhingga kepada semesta 
alam masyarakat Mollo, Amanuban, dan Ama-
natun yang terus menerus memberikan kesempatan 
belajar  bersama  dengan  mereka.  Aleta  Baun  dan
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Daftar Istilah dan Singkatan

a bas  : kapas; merangkul
a poho  : cawat penutup kelamin
ab neno   : kepompong bankofak
abninis  : alat pemisah biji kapas
abutatas  : memisahkan kapas dari biji
alu' mamak : tas saku 
amaf  : anggota parlemen pada masa 
    Mollo masih dalam 
    kekuasaan raja-raja 
ampafa  : anak asuh
atis  : alat tenun, penjepit benang
atoin meto : orang adat, orang Timor
ba'i  : kakek; moyang
bal muit  : lahan penggembalaan 
    ternak
bane  : proses mewarnai benang 
    agar putih cerah dengan 
    menggunakan cairan 
    tumbukan jagung putih atau 
    tepung ubi
bankofak  : ulat berwarna hitam yang 
    hidup pada pohon kanunak
bete' anak  : selendang 
bete' naik  : selimut besar
bifel ma'apu : perempuan hamil
bodok  : bodoh

BTI  : barisan Tani Indonesia
bunak  : tenun sulam

DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat 
    Daerah

faut kanaf  : batu nama
FKB  : Fraksi Kebangkitan Bangsa

foka'   : tabung dari bambu yang 
    lebih besar dari tuke', untuk 
    mengambil air 
hau kanaf  : kayu nama

HTI  : Hutan Tanaman Industri
ike Suti  : makna simbolik untuk 
    tenun; ike: kayu 
    berbentuk lembing 
    pendek sepanjang 25 cm 
    untuk memintal kapas, 
    suti: tempurung; tempat 
    kosong

Kades  : Kepala Desa
kanfatun  : nama yang diperoleh 
    dari batu tempat leluhur 
    berasal, akar dan batang 
    dari pohon keluarga
kot laos  : kacang hutan, arbila; 
    mirip jenis koro-koroan 
    dan sangat beracun
krao  : kain kasar, mirip lurik 
    Jawa

KRPH  : Kepala Resor Polisi 
    Hutan 

lilin (ninik) : alat tenun, untuk merapikan 
    benang ketika benang mulai 
    mengembang kembali 
    menjadi kapas dan menjaga 
    agar tenunan tidak lengket 
     sehingga mudah dipisahkan
lit alu  : tempat sirih perempuan
lit oko  : tempat sirih laki-laki
loan  : alat tenun, untuk 
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    mengencangkan benang
lolo  : alat tenun, tempat memasang 
    benang
lop nimense  : lopo tiang satu 
lopo  : rumah bulat
lotis   : tenun ungkit 
mate matomoen : upacara pernikahan 
    (Amanatun)
matsao  : Upacara Pernikahan (Mollo)
mauk anak  : selimut 
minlao  : laba-laba
monaf  : sauban yang sudah 
    dimasukkan mengisi benang 
    tengah 
nasun  : gulungan kapas halus dan 
    pipih berbentuk kepompong
nekan  : alat tenun, untuk 
    mengencangkan benang yang 
    sudah diatur dalam alat 
    tenun, baik benang atas 
    maupun bawah
nifu  : danau
none  : alat penggulung benang

NTT  : Nusa Tenggara Timur 
nunu  : kegiatan membuat nasun
nyiru  : nampan yang terbuat dari 
     anyaman daun gewang

OAT  : Organisasi Attaemamus 
oe kanaf  : air nama
oehani  : sumur
oemata  : sumber air
oko' mama  : sirih pinang
pao tenu  : alat tenun
paok talu  : lampu damar
paos niun  : alat tenun, untuk membuat 
    

    poisisi duduk penenun 
    kencang dan lurus
paot tenu  : kayu tenun
pauf    : alat tenun, untuk memisahkan
    benang yang telah diatur 
    dalam lolo

PDS  : Partai Damai Sejahtera
prigi  : sungai

PT  : Perseroan Terbatas
puaf    : tenun ikat
sapa'   : timba berbentuk bulat, 
    disusun dari jahitan daun 
    gewang yang lebar
sauban : alat tenun, untuk mengisi 
    benang bagian tengah yang 
    berlawanan arah dengan arah 
    benang pada lolo

SD  : Sekolah Dasar
SDN : Sekolah Dasar Negeri

senu : alat tenun, mirip sebilah 
   pedang, untuk merapatkan 
   antarbenang vertikal dan 
   horisontal agar tidak 
   memiliki celah
sial : alat tenun, berupa lidi besar   
   (dari lidi daun enau atau 
   bambu) untuk memisahkan 
   benang ke atas dan ke bawah, 
   serta membuat motif
sifo : alat tenun, berbentuk busur 
   untuk melembutkan dan 
   merenggangkan serat kapas 
   sehingga lebih mudah dipintal

SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

xi



SMP : Sekolah Menengah Pertama
sonaf : istana raja
sopi : arak
suf : adat
tais : sarung 
tais metan : kain/sarung hitam
tani futu' : ikat pinggang 
tasun : memintal benang
tatobi  : ritual pemulihan bagi 
   perempuan yang baru 
   melahirkan 
taum : tarum: nila
taunu : menggulung benang
tendes : pencet

TKI : Tenaga Kerja Indonesia  
TKW : Tenaga Kerja Wanita

tofa  : bersih (kebun)
TTS   : Timor Tengah Selatan
TTU : Timor Tengah Utara

tuke' : tabung dari bambu besar 
   untuk mengambil air 
usif : raja
ut : alat tenun, untuk 
   memisahkan benang atas dan 
   benang bawah, dibuat dari 
   pohon taduk atau bambu

WWF : World Wide Fund for Nature
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Para Penjaga Identitas

        akaian ternyata berkaitan dengan sejarah  kehi-
        dupan  suatu  suku  bangsa. Asal mula pakaian 
tak lepas dari situasi ekologis dan geografis dimana 
mereka tinggal. Itulah sebabnya pakaian tra-
disional lekat dengan politik dan kekuasaan. Di 
pulau-pulau kecil seperti Flores, Adonara, 
Lembata, Timor, Sumba, Sabu, Rote, dan lusinan 
pulau-pulau kecil lainnya, tenun menjadi bahan 
dasar pakaian. Tak hanya itu, tenun juga dipakai 
dan digunakan untuk berbagai upacara tradisional 
seperti kelahiran, pernikahan, pemakaman, 
mendirikan rumah, berdoa untuk kesuburan, dan 
selamatan saat panen (Pollock, 2012). Di Mollo, 
Kabupaten TTS, tenun juga dipakai sebagai ucapan 
terima kasih secara umum atas pertolongan 
seseorang, bahkan juga sebagai penanda penye-
lesaian sebuah kasus.
 Semua kegiatan yang berhubungan dengan 
kehidupan orang Timor dulu dan hari ini, tak lepas 
dari tenun. Dalam kekinian tenun tak hanya 
digunakan dalam upacara tradisional, tenun 
sebagai bahan pakaian juga digunakan pada saat 
seseorang menganggap acara yang dihadiri 
penting. Di Pulau Timor, tenun menunjukkan 
identitas sebagai orang Timor.
 Tenun adalah penanda identitas. Saat 
bertemu di jalan atau menghadiri sebuah kegiatan, 
dari mana kita tahu identitas adat seseorang dan 
membedakannya  dari  yang  lain? Etty Anone  (46), 

petani perempuan yang tinggal di Desa Fatumnasi 
mengatakan, "Pakai tenun itu yang menunjukkan 
dia orang adat, atoin meto.”
 Kehadiran tenun bergantung kepada perem-
puan, yang tiap hari duduk memintal kapas, meng-
gulung benang dan berselonjor menenun benang, 
dan memproduksi tenun setiap hari. Tak bisa 
dipungkiri, perempuanlah yang menjaga identitas 
adat orang Timor.
 Peran sebagai penjaga identitas ini tak lepas 
dari pengalaman ketubuhan perempuan dalam 
pengetahuan menenun. Pengetahuan tentang tenun 
didapatkan dari hubungan manusia dengan alam. 
Awalnya, menurut Aleta Baun - tokoh perempuan 
Mollo - orang mengenal tenun dimulai dengan 
mengenal serat kapas. Pengenalan terhadap 
rangkaian serat kapas dimulai dengan mengamati 
ulat berwarna hitam yang disebut bankofak, yang 
hidup pada pohon kanunak. Ulat ini punya 
kepompong putih seperti kapas, mereka sebut ab 
neno. Kapas mirip ab neno, maka ia diberi sebutan a 
bas, yang artinya merangkul. Awalnya nenek 
moyang mengenal tanaman kapas di hutan, bukan 
sebagai bahan pembuat benang. Belakangan 
mereka mencoba menanam biji kapas dan ternyata 
tumbuh dengan baik. Sejak itu mereka membu-
didayakan kapas sebagai bahan membuat benang.
 Entah sejak kapan orang Timor mengenal 
tenunan,   tak   jelas   siapa  yang  mengenalkannya 

P

Bab Satu

"Bagi orang Meto, pakaian tradisional itu laksana bendera
yang dililitkan pada tubuh usif dan kawula-kawulanya."

(Hendrik Ataupah, 1992:286)
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kepada mereka. Sejak 1946, para pedagang atau 
pelaut Cina mencatat bahwa di antara barang-
barang yang dibarter dengan cendana terdapat pula 
bahan pakaian (Groeneveldt dalam Ataupah, 
1992:284). Pedagang asing yang mengajarkan para 
leluhur orang Timor menggunakan tais metan (kain 
hitam) dan krao (kain kasar mirip lurik Jawa). Cerita 
kain strip ini juga bisa dijumpai di Desa Numbena 
dan Haumeni, tetapi dengan cerita yang berbeda. 
Mereka menceritakan bagaimana saat awal-awal 
menenun orang hanya mengenal warna putih, 
warna kapas. Belakangan mereka juga mengenal 
warna hitam. Sebelum mengenal warna hitam dari 
tarum, mereka menggunakan lumpur yang ada di 
pinggir-pinggir danau atau kolam yang berlumpur.
 Begini cerita mereka. Pada pagi hari, perem-
puan membawa benang dalam tempayan besar dari 
kulit labu raksasa yang sudah dikeringkan. Labu ini 
berbeda dengan labu lilin, atau labu Jepang yang 
biasanya dibuat sayur. Buah labu ini berbentuk 
bulat besar, daunnya mirip daun labu biasa tapi tak 
bisa dimakan. Benang dibawa ke pinggir kolam 
berlumpur. Kemudian, benang dicampur dengan 
lumpur dan dibiarkan terendam. Labu ditinggalkan 
di tepi kolam semalaman. Keesokan harinya, 
benang dicuci, dikeringkan, dan direndam lagi. 
Begitu berkali-kali hingga mereka mendapat 
kepekatan warna hitam yang diinginkan. Barulah 
benang dicuci dan dibawa pulang, lalu digulung 
hingga siap untuk ditenun.
 Menurut Selvina Tefa (85), seorang nenek 
dari Tune, para ba'i atau nenek kakek mereka dulu 
menenun untuk membuat cawat penutup alat 
kelamin yang mereka sebut a poho. Mereka 
menggunakan alat tenun sederhana,  berupa monaf,  

nekan, dan senu. Mereka menggunakan jari untuk 
menaikkan benang bawah dan menurunkan 
benang atas.
 Tenun satu-satunya kerajinan atau karya 
terbaik orang-orang Timor (Nordholt,1971:41). 
Tapi, belum jelas mengapa kemudian menenun 
menjadi pekerjaan dan dunia perempuan. Menurut 
Aleta Baun, situasi ini ada hubungannya dengan 
masa penjajahan. "Saat orang asing datang, hanya 
laki-laki, tidak bawa perempuan. Mereka ambil 
banyak perempuan di kampung. Orang-orang 
ketakutan. Akhirnya perempuan tidak boleh keluar 
rumah, hanya laki-laki saja yang berhadapan 
dengan penjajah. Untuk menghabiskan waktu, 
perempuan banyak menenun. Sejak itulah tenun 
pelan-pelan menjadi pekerjaan perempuan," 
ujarnya.
 Agus Baun, mantan Kepala Desa Tune dan 
kini menjabat Kepala Desa Bestobe, menguatkan 
cerita adiknya, Aleta Baun. Ia memberikan 
penekanan khusus pada masa penjajahan Jepang. 
"Masa Jepang itu jahat," katanya. Dia menyebut 
masa penjajahan Jepang sebagai masa paling berat 
buat orang Timor, khususnya bagi perempuan. 
Meskipun Jepang hanya menjajah 3,5 tahun, tapi 
menurutnya, efek kekerasan yang dilakukan lebih 
terasa. Agus Baun adalah keluarga amaf. Ia 
menceritakan kembali cerita ba'i atau kakeknya 
yang menjabat temukung (setara kepala desa di 
masa sekarang) di Okbaki. Dulu tentara Jepang 
meminta para temukung menyediakan perempuan 
untuk dikontrak melayani tentara Jepang. "Ba'i 
dulu Temukung Okbaki. Karena takut, ia mengi-
rimkan juga seorang perempuan. Tapi dia pintar, 
dia  pilih   perempuan  yang  wajahnya   buruk  dan
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jorok," ujarnya. Tentara Jepang meminta perem-
puan itu pulang karena kelihatan seperti tak pernah 
mandi. 
 Kekejaman Jepang melahirkan banyak 
kejadian yang kontroversial dan diingat oleh orang 
Timor. Salah satunya tentang penangkapan buaya 
di Danau Oe bubu. Tentara Jepang memaksa 
penduduk setempat untuk masuk ke danau menjadi 
umpan sang Buaya. "Jika tidak mau mereka 
ditembak," ujar Agus Baun. Buaya itu akhirnya 
mati, pun orang yang diumpankan. "Mereka juga 
merampas padi. Jika di jalan mereka lihat sapi 
gemuk atau babi milik orang kampung, mereka 
ambil, tembak saja, bawa. Lihat perempuan cantik 
pun begitu, mereka bawa," ujar Agus Baun.
 Kekerasan lebih sistematis dialami orang 
Tetun di Pulau Timor bagian barat, kini Timor 
Leste. Jepang bermaksud menjadikan kawasan ini 
sebagai basis militer sejak invasinya pada 1942. 
Diperkirakan 70 ribu orang Timor mati di tangan 
tentara Jepang dan milisi atau mengalami sakit dan 
kelaparan saat pendudukan Jepang  . Dalam buku 
Independent Woman (Cristalis & Scott, 2005:13-14) 
dipaparkan kesaksian-kesaksian perempuan Tetun 
pada sidang tribunal kejahatan perang atas 
perbudakan seksual oleh tentara Jepang, yang 
transkrip kesaksiannya dikeluarkan oleh Hakim 
pada 4 Desember 2001. Salah satunya memuat 
kesaksian Esmeralda Boe yang diculik dan 
diperkosa tentara Jepang bernama Shimimura. 
Saat kejadian itu berlangsung, Esmeralda masih 
remaja dan belum mendapatkan haid pertamanya. 
Meskipun dikembalikan ke rumah orangtuanya, 
api tiap sore tentara Jepang menjemputnya untuk 
dibawa  dan   melayani  kebutuhan  seksual  tentara 

Jepang. Perempuan lainnya, Marta Abu Bere juga 
diambil dari rumahnya pada malam hari oleh 
tentara Jepang dan diperkosa 10 laki-laki. Dia 
dipaksa melayani mereka hingga tiga bulan 
sebelum orangtuanya berhasil membujuk tentara 
Jepang untuk melepasnya dengan alasan kondisi 
kesehatan Marta yang lemah.
 Menurut Agus Baun, situasi pada masa 
penjajahan Jepang membuat orang Timor keta-
kutan dan bersembunyi, termasuk menyembunyi-
kan perempuan di dalam rumah atau gua-gua. 
Perempuan hanya melakukan kegiatan di dalam 
rumah, termasuk menumbuk padi, jagung, dan 
menenun. Perempuan mengalami situasi yang 
membuat mereka harus dirumahkan di masa itu. 
Menenun pun akhirnya menjadi dunia perempuan.
 Peran laki-laki dalam menenun sangatlah 
terbatas. Laki-laki membantu seperlunya saja 
terutama untuk menggali akar mengkudu, me-
ngupas batang kulit pohon soga, dan mengambil 
daun tarum. Anak laki-laki dapat disuruh ibu 
mereka yang sedang memintal benang untuk 
mencelup atau merendam benang untuk mem-
peroleh warna tertentu serta mempersiapkan 
benang lungsin untuk diikat atau ditenun. Tapi, 
biasanya mereka itu diejek kawan-kawan sebaya-
nya sebagai perempuan atau banci. Bahkan, 
mereka ditakut-takuti oleh orang dewasa bahwa 
mereka akan impoten (Ataupah, 1992:282-283).
 Paparan Hendrik Ataupah dalam disertasi-
nya yang berjudul Ekologi, Persebaran Penduduk, dan 
Pengelompokan Orang Meto di Timor Barat di atas 
menunjukkan pandangan tentang gender (kelamin 
sosial) yang berkembang  pada orang Timor 
berkaitan   dengan   tenun.   Pekerjaan  laki-laki  di-
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anggap lebih superior dibanding perempuan, 
khususnya dalam hal menenun. Laki-laki bahkan 
dicap sebagai mirip perempuan ataupun banci jika 
mengambil bagian dalam pekerjaan menenun. 
Situasi ini melahirkan mitos yang membenarkan 
pekerjaan menenun hanya boleh dikerjakan 
perempuan. Perempuan sendiri bahkan memperca-
yai hal itu.
 Saya bertemu Mama Lodiya Oematan (73) di 
Desa Fatukoto. Ia percaya laki-laki akan impoten 
jika memegang alat tenun bernama sifo. "Menenun 
pekerjaan perempuan. Laki-laki tidak boleh pegang 
sifo, dia bisa impoten," ujarnya. Sifo adalah alat 
berbentuk busur yang dipakai untuk melembutkan 
kapas dan membuat serat kapas merengang 
sehingga lebih mudah dipintal.
 Padahal di Desa Polo, Amanuban, masih 
ditemukan laki-laki yang melakukan nasun atau 
memintal kapas menjadi benang dan menggulung 
benang menjadi kepala. Saudara perempuannya 
melanjutkan dengan menenun benang kapas itu. Di 
Desa Saenam, Amanatun, juga didapati laki-laki 
membantu untuk menggulung benang toko 
ataupun benang sulam sebelum ditenun istrinya. 
Bahkan di Desa Bestobe Mollo, Timothius Tasuab 
bisa jadi laki-laki yang spesial. Ia melakukan 
seluruh tahapan menenun, dari pintal benang 
hingga menenun dengan sangat indah. Motif  
tenunnya yang lebih modern dan kontemporer 
melampaui zamannya. Padahal, kain sarung itu 
ditenunnya 25 tahun lalu. Dia diejek sebagai banci 
karena menenun. Ia tidak pernah menikah dan 
meninggal di usia 106 tahun. Ketiga laki-laki itu 
membuktikan mitos di atas tak berdasar. Namun di 
masa  lalu  hingga  saat  ini,  tenun  seolah melekat, 

menjadi bagian tak terpisahkan dari ketubuhan 
perempuan Timor, khususnya perempuan yang 
tinggal di desa. Perempuan diwajibkan bisa 
menenun, agar bisa membuat selimut (mauk anak), 
ikat pinggang (tani futu'), dan saku (alu' mamak) 
untuk anak laki-laki, suami, ayah, saudara laki-laki, 
atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Juga 
membuat sarung (tais) dan selendang (bete anak) 
untuk dirinya sendiri, ibunya ataupun saudara 
perempuannya. Perempuan muda yang berhasil 
menenun pakaian indah bagi saudara laki-laki dan 
atau ayah menjadi incaran banyak calon mertua, 
karena pakaian indah hasil tenunan istri sendiri 
dianggap menaikkan derajad suami (Ataupah, 
1992: 281).
 Perempuan bahkan dianggap belum dewasa 
dan belum siap menikah jika belum bisa menenun. 
Anak-anak perempuan sudah harus belajar 
memintal sebelum mencapai usia remaja dan mahir 
menenun sebelum kawin (Ataupah, 1992: 281). 
Meskipun sekarang banyak perempuan Mollo yang 
tak bisa menenun juga bisa menikah, mereka tetap 
harus menyediakan selimut buat keluarga calon 
suami. Biasanya sang mama yang membuatkannya 
tenun atau membeli di toko.
 Namun di Desa Bestobe, Margaritha Seba 
(53) - istri Kepala Desa - masih menjadikan tenun 
sebagai ukuran untuk memilih calon istri bagi 
anaknya kelak. “Kalau mantu yang datang harus 
bisa tenun. Kalau dia tidak mau kerja, maunya 
gampang-gampang, dia akan berhadapan dengan 
saya,” ujarnya.
 Masalahnya, perempuan membutuhkan 
waktu cukup lama untuk menenun. Mulai dari  

 memetik   kapas,   memintal  benang,    mewarnai,  
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hingga menenun. Proses memintal benang sampai 
menyelesaikan penenunan sarung atau selimut 
yang bermutu prima membutuhkan waktu kerja 
selama satu hingga tiga tahun (Ataupah, 1992: 
282). Waktu menenun mungkin hanya dua hingga 
empat minggu, tetapi perlakuan pewarnaan 
membutuhkan waktu lebih lama, mencapai satu 
hingga tiga tahun. Tentu saja, semakin lama waktu 
yang dibutuhkan semakin pendek sebab mereka tak 
perlu lagi memintal kapas atau mewarnainya 
dengan pewarna alami. Kini mereka bisa membeli 
benang toko atau benang sulam sesuai warna yang 
mereka inginkan. Jikapun warna yang diinginkan 
tidak ada, mereka bisa membeli pewarna pabrik 
dan mewarnai sendiri. Kini Margaritha Seba hanya 
membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan untuk 
menenun sebuah selimut besar.
 Celakanya saat melakukan kerja-kerja tenun, 
perempuan justru tidak dibebaskan ataupun 
dikurangi bebannya dari tugas domestik harian, 
kerja-kerja produktif  pertanian, kegiatan pencarian 
nafkah keluarga, atau berbagai kegiatan kemasya-
rakatan yang banyak membutuhkan waktu dan 
tenaga perempuan. Di sinilah ketidakadilan gender 
penting dipercakapkan. Stereotipe atau anggapan 
bahwa pekerjaan tenun hanya bisa dilakukan oleh 
perempuan telah melahirkan ketidakadilan ter-
hadap mereka.
 Ketidakadilan gender dalam bentuk beban 
ganda terjadi saat perempuan Timor berada di 
dalam rumah. Mereka tak hanya bertanggung 
jawab mengurus rumah tangga, memasak, men-
cuci, mengurus anak-anak, dan memenuhi 
kebutuhan emosional suami, tapi juga dituntut  

 untuk menyediakan pakaian, khususnya tenun bagi 

anggota keluarganya. Selain itu, dalam situasi 
tertentu, seperti iklim yang tak menentu sehingga 
terjadi gagal panen, perempuan juga dituntut 
mendapatkan uang tunai dari penjualan kain yang 
ditenunnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 Terakhir, perempuan juga harus menjalankan 
peran reproduksi. Tak hanya reproduksi dalam 
makna merawat anak saja, melainkan juga peran 
reproduksi sosial. Saat menenun, perempuan 
mengajarkan anak perempuannya tentang hal-hal 
yang harus dilakukan dan tak boleh dilakukan oleh 
perempuan. Pada kenyataannya tenun tidak saja 
berfungsi sebagai pakaian, tapi juga sebagai alat 
hubungan sosial politik keluarga dan masyarakat 
pada saat perkawinan, pemakaman, atau upacara 
lainnya. Tenun bahkan dipakai sebagai denda adat 
dalam sengketa di masyarakat. Tenun memiliki 
peran sebagai alat penyeimbang dalam masyarakat 
adat Timor.
 Perempuan dalam situasi seperti di atas 
disebut Lies Marcoes (2016) mendapatkan 
multibeban, sekaligus multiperan. Multibeban 
membuat waktu dan energi perempuan untuk 
memikirkan dan melakukan hal-hal yang berhu-
bungan dengan pengetahuan dan peningkatan 
peranannya secara ekonomi, sosial, dan politik di 
masyarakat menjadi sangat terbatas. Apalagi 
pekerjaan tenun umumnya dilakukan di dalam 
rumah, dengan akses dan kontrol terbatas terhadap 
informasi. Jika pun mereka menyaksikan atau 
mendengar televisi sambil menenun, informasi 
yang tersedia tak banyak membantu perempuan 
meningkatkan kecerdasannya karena mulai siaran 
iklan sampai sinetron mengajarkan  gaya hidup 
orang  kota  yang rakus lahan dan air. Dalam  situasi
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multi beban ini perempuan berpotensi dinomer-
duakan dan mengalami pemiskinan.
 Tenun seolah identik dengan kemiskinan. Di 
kampung-kampung di Kabupaten TTS, menenun 
kerap identik dengan mereka yang tidak berpen-
didikan. Perempuan yang menenun dengan benang 
kapas – yang jumlahnya makin sedikit dari waktu 
ke waktu - sebagian besar sudah berumur di atas 60 
tahun dan rata-rata tidak bersekolah, seperti Mama 
Lodia yang tingggal di Desa Fatukoto, putus 
sekolah seperti Mama Milka di Desa Bestobe, atau 
paling banter tamat sekolah rakyat seperti Mama 
Bernadetta Lassa di Desa Eon Besi. Mereka punya 
waktu cukup untuk belajar menenun saat kecil.
 Kini, Anak-anak yang bersekolah justru 
banyak yang tidak bisa menenun. "Waktunya tidak 
ada. Biasanya kalau Eris liburan, saat pulang ke 
rumah baru menenun," ujar Yosina Tampani 
bercerita tentang anaknya Eris Baun yang ber-
sekolah di Soe, ibukota Kabupaten TTS. 
Pendidikan seolah justru menjauhkan perempuan 
dari tenun.
 Pada kenyataannya di Pulau Timor, banyak 
perempuan miskin yang menjadi penenun, 
khususnya mereka yang menenun untuk menda-
patkan uang tunai dengan menjual kain tenun. 
Lahan pertanian yang tak seproduktif  dulu karena 
perubahan cuaca yang semakin tak menentu, tenun 
menjadi satu-satunya alternatif  perempuan 
mendapatkan uang tunai. Pilihan lainnya, mencari 
kerja di kota. Di desa-desa di wilayah Amanatun 
yang cuacanya ekstrim dan  kerap mengalami gagal 
panen, seperti Desa Sahan dan Sanam, tenun 
menjadi penghasilan utama perempuan. Mungkin 
karena  menenun  dilakukan  pada saat  membutuh-

kan uang mengakibatkan penghargaan terhadap 
pekerjaan menenun juga rendah. Sebuah selendang 
bermotif  sederhana dengan lebar sekitar 30 cm dan 
panjang 100 cm membutuhkan waktu menenun 
sekitar dua hari dengan ongkos pembuatannya 
hanya Rp50.000,-. Artinya, dalam sehari dia hanya 
mendapatkan Rp25.000,-. Tentu saja waktu 
pembuatan tenun ini bergantung pada kerumitan 
motif. Jika lebih rumit, waktu yang dibutuhkan 
lebih lama.
 Itu masih ditambah dengan anggapan 
kegiatan menenun yang dilakukan di dalam rumah 
punya nilai lebih rendah dibanding mereka yang 
bukan penenun atau bekerja di luar rumah. 
Angapan ini tak hanya dimiliki oleh laki-laki tapi 
juga perempuan. Barangkali itulah sebabnya 
mengapa banyak perempuan muda yang memilih 
bekerja di luar kampung bahkan di luar negeri 
menjadi TKI dengan harapan memperbaiki 
kesejahteraan keluarga. Padahal perempuan yang 
bekerja di luar negeri berpotensi mengalami 
kekerasan, baik dari agen penerimaan TKI hingga 
majikannya di luar negeri.
 Saat ini banyak anak-anak muda NTT, 
khususnya perempuan, meninggalkan kampung, 
pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. 
Jumlahnya lebih dari 14 ribu orang, sebagian besar 
adalah perempuan. Dari jumlah itu, hanya 35% 
yang mengurus administrasi keberangkatan 
dengan tertib, sisanya tidak jelas. Jumlah terbesar 
ini berpotensi menjadi korban perdagangan 
manusia atau traficking (Maimunah, 2016). Cerita 
kekerasan pada akhir 2016 dialami oleh Mariance 
Kabu (31), perempuan asal Desa Poli, Kecamatan 
Amanatun   Utara,   yang   disiksa   majikannya  di   
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Malaysia dan mengalami luka cacat di sekujur 
tubuh.
 Pemerintah Daerah memang berupaya 
mengangkat tenun sebagai identitas lokal untuk 
didorong menjadi identitas bangsa. Namun, 
percakapan tentang terjadinya ketidakadilan 
gender dalam skala rumah tangga penenun, 
maupun dalam komunitas, tidak menjadi bagian 
yang dijawab kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah. Misalnya saja, peraturan yang 
dikeluarkan Gubernur NTT Herman Musakabe 
pada 20 tahun lalu (1997) yang mewajibkan 
karyawan pemerintah provinsi selama dua hari 
(Rabu dan Kamis) dalam seminggu memakai 
seragam dengan bahan kain tradisional NTT. 
Mereka boleh memilih kain tenun apapun tanpa 
pembatasan etnis, status, dan lainnya. Kebijakan ini 
punya tiga tujuan: 1) Tujuan ekonomi, untuk 
menciptakan pasar baru produk perempuan 
penenun yang miskin, pemerintah berharap dapat 
meningkatkan mata pencaharian bagi perempuan, 
2) Melestarikan budaya tradisional, dan 3) 
Mempromosikan pariwisata ke provinsi, dengan 
mempromosikan identitas bangsa. Sayangnya, 
sebagai kebijakan pembangunan ekonomi dan 
pelestarian budaya langkah ini dianggap gagal 
(Polock, 2012:10).
 Pada kenyataannya, karena pegawai peme-
rintah tersebut harus merogoh sakunya sendiri 
untuk membeli kain tenun, mereka mencari dan 
berburu kain tenun berharga murah. Hal ini 
menciptakan situasi yang mendorong para 
penenun menurunkan kualitas karya tenunnya.  
Baik dengan cara pemilihan benang, mengurangi 
kerumitan  motif   tenun,  kerapatan  benang  pada

saat pengerjaan kain tenun, maupun menggunakan 
pewarna kimia pabrik.
 Ploock (1926:6) mengkritik kebijakan ini 
yang seolah menciptakan semacam adat baru, adat 
kampung – hukum yang ada di desa - menjadi adat 
atau hukum kantor (Ploock, 2012:6). Tenun 
memang diwajibkan, tapi tidak digunakan seperti 
biasanya aturan secara adat, yakni laki-laki 
menggunakan selimut dan perempuan menggu-
nakan sarung. Mereka menggunakan tenun hanya 
sebagai bahan dasar untuk berbagai model pakaian 
modern, seperti jaket, baju, dan lainnya. Akibatnya 
beberapa nilai adat menjadi kabur, seperti pada saat 
acara apa harus menggunakan motif  yang mana, 
siapa bisa menggunakan motif  yang mana, atau 
bahkan motif  apa bermakna apa.
 Kebijakan ini memang meningkatkan per-
mintaan pasar terhadap tenun, sehingga me-
lahirkan industri tenun tekstil, yakni kain sintetis 
yang ringan dan nyaman, cerah, menggunakan 
berbagai motif  dan segala variasinya, serta dicetak 
secara masal di Pulau Jawa. Tapi yang paling 
penting dari semuanya: harganya lebih murah. 
Adat juga tak membatasi pengaturan penggunaan 
tenun. Tentu saja tenun yang bagus dengan motif  
yang rumit dan mahal bisa dimiliki oleh siapapun 
asalkan punya uang, bukan lagi karena hubungan 
dengan alam atau hubungan dengan marga.
 Sejak itu tenun mengalami dehumanisasi. 
Tenun bukan lagi bermakna kegiatan yang 
“memintal” hubungan antara manusia dengan 
alam, tetapi menjadi produk yang dihasilkan 
mesin. Memang pada 2011, pemerintah daerah 
mengeluarkan larangan penggunaan bahan tekstil 
tenun dari Jawa. Namun,  ini sekedar karena alasan 
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ekonomi agar uang berputar tidak keluar dari 
Provinsi NTT. Kebijakan pemerintah ini kemudian 
membuat keragaman berbagai motif, simbol, dan 
makna tenun, serta berbagai peran sosial politiknya 
menjadi satu tujuan saja, ekonomi.
 Satu hal yang pasti, tenun menjadi semakin 
jauh dari tangan-tangan perempuan penenun di 
kampung yang seharusnya mendapatkan keun-
tungan dari kebijakan ini sesuai tujuannya semula. 
Lebih jauh problem ketidakadilan gender berkaitan 
dengan beban ganda para penenun, penomorduaan 
perempuan dalam pengambilan keputusan, dan 
pemiskinan perempuan makin jauh dari per-
cakapan publik dan kebijakan pemerintah tentang 
tenun.

 Padahal lewat menenun sebenarnya perem-
puan tak hanya memiliki peran reproduksi dan 
produksi, tetapi juga peran sosial politik dalam 
masyarakat. Lewat perannya menenun, perem-
puan menjadi penjaga identitas adat, bahkan 
penjaga identitas bangsa. Oleh karenanya, mem-
berikan nilai dan penghargaan yang lebih adil 
terhadap kerja produksi tenun bisa membantu 
perempuan mengatasi persoalan beban kerja ini. 
 Lebih jauh, menjadi kebutuhan yang 
mendesak untuk mendorong lelaki masuk ke 
wilayah kerja peran-peran domestik dan reproduksi 
perempuan tanpa harus merasa akan mendapatkan 
sanksi sosial atas perubahan peran tersebut, seperti 
yang selama ini selalu didengungkan.
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Tenun, Lopo, & Festival

   Mei  2011.  Ini  hari bersejarah. Orang Mollo 
   merayakan Festival Ningkam Haumeni yang 
pertama. Ratusan orang berbondong‐bondong 

datang ke gunung batu Naususu dengan pakaian 
tenun adatnya. Mereka terlihat berwarna-warni. 
Perempuan menggunakan sarung, laki‐laki mem-

bungkus pinggangnya ke bawah dengan selimut 
berumbai. Saudara mereka, Suku Amanuban dan 
Amanatun juga sudah berkumpul di sana.
 Siang itu Anaci Anin, mama dari Desa Tune 
berpanas-panas di kaki gunung batu Naususu 
bersama belasan perempuan Mollo lainnya. 
Mereka duduk di rerumputan di antara gunung 
batu Naususu dan Anjaf. Ada yang sedang 
memintal kapas menjadi benang, serta ada yang 
menenun benang kapas menjadi selendang 
ataupun sarung. Biasanya mereka menenun hanya 
untuk dua tujuan, dipakai sendiri atau dijual. Tapi 
kali ini berbeda. Mereka memenun untuk 
perlombaan. Lomba menenun ini diselenggarakan 
OAT atau organisasi masyarakat adat Tiga Batu 
Tungku.
 Mama Anaci dan dua perempuan lainnya 
diutus mewakili Desa Tune untuk mengikuti lomba 
pintal dan tenun. Nama kelompok mereka Bubneo. 
Ini nama kampung paling tua di Tune. Tak hanya 
bisa menenun lomba ini juga mensyaratkan mereka 
paham sejarah tenun, makna motif  yang dipilih, 
serta bahan‐bahan yang digunakan. "Semua harus 

menggunakan bahan alami, benang kapas tidak 
boleh benang toko, pewarna juga begitu, tidak 
boleh pakai kesumba", ujar Mama Ananci. 
Kesumba  adalah  sebutan  mereka  untuk  pewarna 

kimia yang dibeli dari toko.
 Tak cuma menenun, lembaga adat OAT juga 
menyelenggarakan lomba membuat lopo atau 
rumah bulat. Sebab, tenun dan lopo pemersatu 
masyarakat adat Mollo, Amanuban, dan Amana-
tun. Keduanya menggambarkan hubungan orang 
Mollo, Amanuban, dan Amanatun dengan alam, 
manusia, dan Penciptanya. Menenun maupun 
membangun lopo sama-sama membutuhkan kayu 
keras, tanaman pewarna, kapas, alang-alang dan 
lainnya dari hutan dan kebun.
 Lopo memiliki banyak fungsi, tak hanya untuk 
berlindung dari panas siang, dingin malam, 
ataupun hujan. Lopo juga semacam gudang atau 
tempat menyimpan benih jagung untuk musim 
tanam berikutnya. Lebih dari itu, Lopo juga 
memiliki peran menjadi media komunikasi antar 
manusia dan Tuhan. Di dalam Lopo berlangsung 
juga upacara-upacara adat, pertemuan keluarga, 
juga tatobi  bagi perempuan yang baru melahirkan. 
Pesan-pesan leluhur dapat dipahami melalui 
bahasa simbol yang tercantum pada struktur 
bangunan lembaga adat, seperti rumah bulat 
dengan satu bilik dan satu pintu.
 Dulunya, nenek moyang orang Timor 
berburu dan mengambil sarang burung. Kune, 
marga pertama yang menemukan sarang burung di 
gua-gua gunung batu. Di sanalah batu nama 
mereka (faut kanaf) kemudian menjadi nama 
marga. Lantas, mereka mulai mempelajari sarang 
burung sebagai ide awal merancang rumah bulat, 
sebelum menjadi lopo.
  "Awalnya   nenek   moyang   kami   tinggal di 
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lubang batu dan lubang kayu. Satu saat mereka 
mulai berpikir rumah. Mereka pun mencari jalan 
untuk membuat rumah. Langkah pertama, belajar 
dari hutan dengan melihat bagaimana laba-laba 
(ninlao) membuat sarang mirip rangka sebuah 
rumah bulat. Lantas, mereka mulai mencoba 
membuat lopo tiang satu (lop nimese),” ujar Frans 
Kune.
 Lopo memiliki beragam bentuk tergantung 
fungsinya. Secara umum berbentuk bangunan 
bulat. Di bagian atap lopo dipasang jendela kecil 
sebagai tempat keluar asap kayu bakar. Memba-
ngun lopo membutuhkan kayu ampupu dan kasuari 
yang lurus, kokoh, keras, dan tak rapuh. Sementara 
atapnya tersusun dari kerangka bambu dan alang-
alang sebagai penutup yang melebar ke kaki rumah. 
Jika atap harus diganti lima  hingga enam tahun 
sekali, kayu tiang bisa sampai puluhan tahun.
 Laki-laki Mollo bertanggung jawab atas 
pembangunan lopo. Laki-laki yang memiliki lopo 
dianggap sudah siap menikah dan mandiri, 
mengatasi kehidupan berumah tangga kelak jika 
menikah. Demikian halnya perempuan dengan 
tenunnya.
 Ituah sebabnya, OAT mengawali festivalnya 
dengan menghidupkan kembali makna lopo dan 
tenun. Festival atau perayaan ini dilakukan untuk 
merayakan semangat perjuangan mereka dalam 
menyelamatkan alam dari perusakan oleh pertam-
bangan atau model pembangunan yang merusak 
lainnya.
 Dalam pandangan perempuan Molo, iden-
titas adat dipahami melalui simpul‐simpul tenun, 

penghayatan rajutan motif  pada sarung dan selimut 
adat   penutup   dan   penghangat  tubuh.   Laki‐laki 

biasanya menggunakan selimut yang mengandung 
makna merangkul. Sementara, perempuan meggu-
nakan sarung sebagai lambang yang menyatukan.
 Tenun dikenal secara simbolik sebagai ike suti. 
Ike kayu berbentuk lembing pendek sepanjang 25 
cm untuk memintal kapas, sedangkan suti tempu-
rung. Dua alat ini menggambarkan bagaimana ike 
yang berputar – seperti gasing – di atas tempurung 
dan “merangkul” kapas yang dililitkan ke batang-
nya. Begitulah peran perempuan Mollo: merangkul 
kekayaan alam dan hubungan-hubungan kema-
nusiaan, merangkul kehidupan. Tak heran, Perem-
puan dianggap belum menyelesaikan adatnya jika 
ia belum selesaikan ike suti‐nya.

 Perempuan yang bisa menenun dianggap 
perempuan dewasa yang siap dilepas oleh keluar-
ganya keluar dari rumah bulat. Dia siap untuk 
hidup dengan idaman hatinya. Ini menandakan ia 
sudah punya kemampuan, tak lagi bergantung pada 
orangtua atau orang lain. Ia dianggap sudah 
mampu mengambil keputusan bijaksana berkait 
dengan kebutuhan sebuah keluarga, baik papan, 
sandang, maupun pangan.
 Hampir seluruh kegiatan menenun membu-
tuhkan bahan‐bahan dari kebun dan hutan. "Pe-

rempuan tak bisa menenun tanpa bahan‐bahan dari 

alam," ujar Selvina Tefa dari Desa Tune, tetangga 
Mama Anaci. Bahan dan alat utama menenun, 
berupa alat tenun (pao tenu) dan kapas. Alat tenun 
membutuhkan kayu khusus, seperti kayu ampupu 
dan cemara yang sudah tua dan jatuh dari 
pohonnya. Kayu ini dipakai sebagai penjepit 
benang atau atis. Serat dari tanaman enau ataupun 
pelepah daun gewang dipakai untuk mengikat 
peralatan   tenun,  pohon  taduk yang kayunya  licin
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digunakan untuk memisahkan benang atas dan 
benang bawah atau biasa disebut sebagai ut. Pewar-
na alami kain tenun juga diambil dari tanaman 
yang ada di kebun dan hutan. Buah dan akar 
mengkudu, juga kulit cemara, untuk pewarna 
merah. Daun nila menjadi pewarna hitam, 
sementara kunyit pewarna kuning, dan arbila atau 
kacang hutan menjadi pewarna hijau.
 Sebenarnya, lopo dan tenun bagian adat dan 
budaya yang sekaligus menjadi penjaga tanah dan 
hutan adat serta keragaman hayati di dalamnya. 
Tapi kini tenun bagai barang langka di Mollo. Tak 
semua orang bisa menenun. “Sejak pakaian mudah 
didapat dan lebih murah, tenun mulai ditinggalkan 
orang,” kata Aleta Baun.
 Kelangkaan tenun dimulai dari peran kapas 
digeser kehadiran benang toko. Pada 1960‐an ke 

atas mulai muncul benang toko yang membuat 
orang mulai berkurang menggunakan benang 
kapas. Setelah itu muncul benang sulam yang 
menyediakan warga cerah dan beragam. Perem-
puan lebih mudah mendapatkan benang toko dan 
sulam. Mereka bisa membelinya di pasar 
tradisional. Para pedagang benang ini umumnya 
orang Cina, Bugis, dan Jawa. Akibatnya, memintal 
benang dengan kapas pun dilupakan.
 Cerita‐cerita seputar ike suti maupun cerita 

lain tentang adat dan sejarah yang dituturkan saat 
memintal kapas mulai terkikis sejak benang toko 
mudah didapat dan harga pakaian lebih murah 
dibanding kain tenun. Perkembangan mode dan 
gaya hidup modern juga menjadi bagian yang tak 
bisa terpisahkan dari menjauhnya tenun dari 
tangan perempuan. Belakangan, banyak perem-
puan  muda  yang hanya bisa menenun tapi tak  bisa 

memintal kapas, apalagi memintal benang. Mereka 
juga tak banyak tahu makna‐makna simbol dalam 

motif  tenun yang beragam tiap suku atau kerajaan 
pada masa lalu. Hanya mama‐mama tua yang 

memahami makna motif, dan harus membagi-
kannya dalam bahasa tutur kepada generasi muda.
 Tak hanya itu alasan orang mulai meninggal-
kan tenun. Kini bahan‐bahan tenun susah didapat 

dari hutan dan kebun sendiri. Margaretha Seba, 
yang dulunya Ibu Kepala Desa Bonleu, menceri-
takan banyak bahan-bahan untuk menenun yang 
didapat dari hutan, misalnya kulit pohon mateos 
dan daun pohon meko yang digunakan untuk 
mewarnai benang.
 "Dulu sebelum ada tarum, orang pakai kulit 
pohon besar, namanya pohon mateos, dicampur 
dengan daun meko. Dua bahan ini lebih cepat kasih 
warna dibandingkan tarum. Tarum harus berkali-
kali dicelup, ini hanya beberapa kali sa," ujar 
Margaretha Seba menceritakan tentang pewarna 
hitam. Ada lagi batang pohon kaskase yang dipakai 
untuk mewarnai benang tenun menjadi merah. 
"Batangnya diambil, dipotong-potong kecil terus 
ditumbuk halus. Pakai sudah," ujar Mama Seba. 
 Selain itu arbila atau kot laos. Warna hijau 
kain didapat air perasan daun arbila yang 
ditumbuk. Tak hanya untuk pewarna, kacang yang 
mirip jenis koro-koroan dan sangat beracun ini juga 
sumber pangan alternatif  saat paceklik. Hanya saja, 
kacang ini baru bisa dimakan setelah direbus 
hingga 12 kali agar racunnya hilang. Pewarnaan 
hitam, merah, dan hijau hanya bagian kecil dari 
pewarna alam yang harus didapatkan dari hutan. 
 Tak hanya pewarna, hampir semua bahan 
untuk  membuat  peralatan  tenun juga didapat dari
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hutan. Pohon kasuari yang sudah tua dan tumbang 
bahan terbaik untuk membuat bagian perangkat 
tenun seperti abninis (alat pemisah biji kapas), pauf, 
dan senu. Bambu untuk membuat nekan dan ut juga 
didapat dari hutan. Sial atau lidi besar untuk motif  
dibuat dari lidi daun pohon enau yang tumbuh di 
hutan.
 Sayangnya, hutan adat tempat mencari 
bahan-bahan pewarna dan peralatan tenun sema-
kin sempit dan semakin jauh dari masyarakat adat. 
Lahan‐lahan hutan dan kebun mereka menyempit 

sejak proyek proyek penghijauan hutan dan Hutan 
Tanaman Industri (HTI) dijalankan pemerintah di 
kawasan tersebut. Sejak 1977, banyak kebun dan 
hutan adat berubah menjadi hutan milik Negara. 
Salah satunya menjadi Cagar Alam Mutis Timau.
 Mulanya kawasan yang ditetapkan menjadi 
bagian cagar alam itu wilayah kelola masyarakat 
adat. "Dulu Bibinakan dan Kuanmuk lahan 
penggembalaan ternak atau bal muit," ujar Agus 
Baun. Pada 1982, bal muit diubah menjadi lahan 
penghijauan melalui program penghijauan peme-
rintah. Agus Baun, mantan Kepala Desa Tune 
menceritakan   wilayah   Bibinakan   seluas  500 ha
kemudian direboisasi. Warga diminta mencari dan 
menanami bibit kasuari pada 1983. Wilayah 
penggembalaan ternak menyusut drastis. Padahal, 
beternak tabungan bagi masyarakat adat Mollo 
kebanyakan. Tak lama, pada 1994, program 
penghijauan kembali dilakukan di wilayah 
Kuanmuk dengan luas 500 ha. Lima tahun 
kemudian kawasan ini telah ditetapkan sebagai 
bagian Cagar Alam Mutis Timau.
 Agus Baun adalah keturunan amaf. Pada 
1985   hingga   1994,  ia  menjabat  Sekretaris  Desa

 Tune, dan selama sepuluh tahun berikutnya diper-
caya menjadi kepala desa. Sekarang, ia kerap 
dipanggil Pak Mantan Kades, disingkat Pak 
Mantan. Ia masih ingat saat menjabat Sekretaris 
Desa Tune pada 1987, Piet Talo yang waktu itu 
masih menjabat Bupati TTS memanggil para amaf 
dari tiga suku adat di kawasan pegunungan Mutis. 
Mereka berasal dari Mollo, Amanuban, dan 
Ammanatun. “Di pertemuan itu juga hadir wakil 
dari WWF,” kata Agus. Pada pertemuan itu, 
pemerintah meminta mereka menyepakati 
kawasan Pegunungan Mutis sebagai kawasan 
tutupan atau kawasan larangan. “Burung tak boleh 
ditangkap. Udang yang ada di sungai dalam hutan 
juga tak boleh diambil. Kawasan itu ditetapkan 
menjadi Cagar Alam Gunung Mutis,” jelasnya. 
Pada 1999, luas Cagar Alam Gunung Mutis Timau 
bertambah dari 12.000 ha menjadi 17,211 ha.
 Cagar alam menurut Undang-Undang adalah 
kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 
mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan 
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu 
dilindungi dan perkembangannya berlangsung 
secara alami.
  Masyarakat dilarang beraktivitas sama sekali 
di dalam hutan. Jika memaksa masuk, mereka 
dituduh merambah hutan Negara dan bisa ditang-
kap. Begitulah proses perampasan lahan masya-
rakat adat program penghijauan.
 Saat program penghijauan pertama dilaku-
kan di Bibinakan, Agus Baun masih bersekolah di 
SMA Kristen, Kupang. Pada 1984, dia lulus 
sekolah dan diminta menjadi Sekretaris Desa Tune, 
mendampingi Yunus Ola, sang Kepala Desa. Ia 
menggantikan   Ola  sebagai   kepala  desa  pada 14 
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 November 1994. Ia masih menjabat menjadi 
kepala desa saat program penghijauan terakhir 
dilakukan. Ia menyadari lahan yang bisa dikelola 
oleh masyarakat makin menyempit, sementara 
jumlah populasi dari waktu ke waktu meningkat 
sehingga kebutuhan lahan untuk pangan juga 
meningkat.
 Agus Baun berpikir keras  agar masyarakat 
diperbolehkan masuk ke dalam kawasan cagar 
alam. Pada 2003, ia membuat kesepakatan dengan 
Dinas Kehutanan agar masyarakat diijinkan meng-
gunakan tanaman di bawah pohon kasuari dan 
ekaliptus. Dia mengundang Kepala Resor Polisi 
Hutan (KRPH), juga pejabat pemerintah skala desa 
dan kecamatan, tokoh-tokoh adat, dan lainnya. 
Dalam pertemuan itu disepakati masyarakat boleh 
menanam di antara sela pohon-pohon utama 
selama 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 50 
tahun. Kerjasama ini diresmikan dengan pem-
berian tenun selimut dari Kepala Desa Tune kepada 
KRPH. Ini menjadi penanda warga boleh 
memasuki hutan.
 Warga lantas menebangi pohon-pohon 
reboisasi dan menduduki lahan seluas 260 ha, 
memagarinya   sepanjang   3.000  meter. Lebih 100  
keluarga menanaminya dengan aneka jenis 
tanaman tahunan, seperti kemiri, mangga, nangka, 
kelapa, kopi, jeruk, juga tanaman pangan seperti 
ubi kayu, ubi jalar, keladi, jagung, dan padi. 
Sementara di tepi sungai, sumber-sumber air dan 
kawasan yang rawan longsor ditanami bambu, 
jambu air, beringin, dan dadap (Maimunah, 2016). 
Belakangan tak hanya orang Tune yang mereklaim 
kawasan hutan adat tersebut, tapi juga desa 
tetangga  yang  kawasannya  masuk  dalam wilayah 

Bibinakan, perbatasan Cagar Alam Mutis Timau, 
seperti Desa Bonle'e, Tobu, dan Totem.
 Perampasan wilayah adat tak hanya dilaku-
kan oleh Dinas Kehutanan melalui pene-tapan 
kawasan konservasi, tapi juga oleh Dinas Pertam-
bangan yang memberikan ijin pertam-bangan 
marmer di kawasan hutan dan gunung batu – 
tempat kebutuhan bahan-bahan untuk menenun 
dan membuat lopo biasa didapat. Di awal, 
pemerintah mengeluarkan ijin-ijin tambang untuk 
PT So'e Indah Marmer dan PT Karya Asta Alam 
menambang Fatu Naususu dan Fatu Anjaf  di Desa 
Fatukoto. Lantas PT Setia Pramesti di Ajobaki, PT 
Semesta Alam Mermer di Desa Tunua, PT Sagared 
Mining di Desa Fatumnutu dan yang terakhir PT 
Teja Sekawan di Desa Fatumnasi - Kuanoel. 
 Perusahaan-perusahaan tambang marmer itu 
akhirnya berhasil dihentikan oleh masyarakat adat. 
Mengapa orang Mollo tak mau ada tambang? 
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada 
akhir tahun lalu, Aleta Baun mengatakan, "Kami 
tak mau kehilangan identitas orang Mollo. Marga-
marga orang Mollo berasal dari gunung batu, yang 
disebut faut kanaf. Kami mengenal faut kanaf, hau 
kanaf,  dan  oe kanaf.  Atau 'batu nama', 'kayu nama',  
dan 'air nama'. Orang Timor atau atoen meto 
memiliki kanfatun, nama yang diperoleh dari batu 
tempat leluhur berasal dan merupakan akar dan 
batang dari pohon keluarga. Ritus-ritus adat kami 
ada di sekitar gunung batu, kayu atau hutan, dan 
sumber air.”
 Semangat perjuangan menyelamatkan keka-
yaan alam ini terus dirayakan bersama oleh orang 
Mollo, Amnuban, dan Amnatun melalui festival 
masyarakat   adat   yang  diselenggarakan  di  batu
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Naususu, Desa Fatukoto. Festival yang digelar 
sejak 2011 itu semangat untuk terus mengingatkan 
usaha penyelamatan kekayaan alam tak boleh 
berhenti,  karena  ancaman  terhadap  wilayah  adat 
terus berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai 
dari reboisasi, HTI, tambang marmer, tambang 
mangan, hingga tambang migas. Dalam festival 
ini,tenun dan lopo menjadi topik yang terus didis-
kusikan sebagai pemersatu adat.  Pada  festival 

pertama, diselenggarakan lomba membangun lopo. 
Lomba ini bukan sekadar mengukur kecepatan 
atau  menilai siapa yang paling baik atau paling 
bagus dalam membangun, tapi menunjukkan 
persatuan antara masyarakat adat Tiga Batu 
Tungku. Sebab sejak lomba ini diadakan, di bawah 
batu Nausus sudah berdiri lopo-lopo Amnuban dan 
Amnatun. Ini sebagai penanda bersatunya tiga 
suku ini.
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Empat Generasi Penenun

      ni cerita tentang empat generasi perempuan dan 
    pengalaman mereka menenun, yang dituturkan 
Maria Abanet Selan (53) di Kampung Maiskolen. 
Maria mengisahkan ibunya Sofia dan neneknya 
Cornelia, juga tentang Melisa, anak perem-
puannya. Perubahan pandangan dan pengalaman 
perempuan terhadap tenun dan hal-hal yang 
melatarinya dibuka Maria dengan kebiasaan di 
masa kecil.
 Dulu, ketika usia baru delapan tahun, Maria 
dan teman-temannya telah belajar membuat t'sun.  
"Malam hari, hampir tiap hari, kami duduk me-
ngelilingi api, dong ba'i ada di sana, mama, ada 
saudara laki-laki, serta dua teman saya. Belum ada 
pelita saat itu, apalagi listrik. Kami bercerita-cerita. 
Ba'i bercerita tentang Moa Hitu, orang paling tinggi 
di dunia", ujarnya sambil tertawa-tawa. Seingat-
nya, Moa Hitu itu raksasa yang mati karena ter-
potong kemaluannya. 
 Pada saat itu, malam hari sama pentingnya 
dengan siang. Siang hari Maria kecil harus 
membantu orangtuanya di kebun atau mengambil 
air. Sofia Tateni, kini sudah berusia 70 tahun, akan 
mencubit pahanya jika Maria kecil mengantuk atau 
tidur di siang bolong. Jika ia masih saja mem-
bandel, Sophia mengambil bulu ayam, mema-
sukkannya ke dalam air, lantas mengoleskannya di 
kelopak mata Maria yang terpejam, hingga   
terjaga. 

 Malam harinya, Mari harus  membantu ibu-
nya memintal kapas menjadi benang. Kapas itu 
dipetik dari pohon-pohon kapas yang ditanam di 
pekarangan. Kapas kemudian diletakkan di atas 
nyiru, nampan yang terbuat dari anyaman daun 
gewang (sejenis pohon palma yang berbatang ren-
dah dengan daun panjang menyerupai telapak 
tangan). Jika masih baru, nyiru berwarna hijau 
muda, makin lama dia dipakai warnanya berubah 
kekuningan.
 Tumpukan bulu-bulu kapas di atas nyiru itu 
lantas dipisahkan dari bijinya. Kadang menggu-
nakan tangan, kadang pakai bninis. Sebelum di-
pintal menjadi benang, bulu-bulu kapas harus di-
renggangkan sehingga mengembang menggu-
nakan alat seperti busur panah yang disebut sifo. 
Hasilnya, tumpukan kapas yang menyerupai salju 
di atas nyiru. Tumpukan ini kemudian digulung 
seperti kepompong-kepompong seukuran kepalan 
tangan anak kecil. Kumpulan “kepompong” yang 
dinamakan t'sun ini dipintal  menjadi benang 
dengan ike sunti.
 Nah, proses pemintalan benang itu biasanya 
dilakukan pada malam hari dan Maria harus mem-
bantu ibunya. Menurut Maria, memintal benang 
saat-saat yang penting, sekaligus menga-syikkan. 
Ini saat ketika keluarga berkumpul untuk saling ber-
bagi pengetahuan dan cerita. Ibunya akan mem-
berikan petuah-petuah cara menjadi  perem-puan  

I

Bab Tiga

Cornelia menenun kapas, Sofia lebih suka benang toko,
Maria menyukai benang sulam dan emas,

Melisa pergi sekolah, dan berhenti menenun
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dan kehidupan berumah  tangga yang masih 
diingatnya hingga kini. "Kami diajari agar tidak 
cemberut kalo memberikan sesuatu pada tamu. 
Jika sedang berhantam dengan suami, dan ada tamu 
atau orangtua datang, maka harus tunda berhantam. 
Sambut tamu dengan senyum. Baru mereka 
pulang, berhantam lagi boleh," ujar Maria 
mengingat petuah ibunya bagi anak-anak 
perempuan. 
 Selain itu, Maria dan kawan-kawannya juga 
mendapatkan dongeng dan pantun. “Kami terta-
wa-tawa karena banyak pantun lucu yang disampai-
kan. Ba'i juga banyak bacarita,” kata Maria sambil 
tertawa. 
 Namun 20 tahun kemudian, Maria tak 
mengajarkan kebiasaan memintal kapas itu pada 
anaknya, Melisa. Ia hanya mengajarkan menenun. 
"Anak perempuan saya bisa menenun, tapi dia 
tidak menenun," ujarnya. Lulus SD, Melisa 
meneruskan sekolah Al-Kitab di Kupang. Ia 
berhenti belajar menenun.
 "Zaman berkembang, banyak anak-anak 
yang tidak bisa menenun," ujar ibu dengan lima 
orang anak ini. Di Kampung Maiskolen, Dusun 
Besi Pa'e, Desa Polo, banyak perempuan-perem-
puan muda yang pergi ke kota. Ada yang berseko-
lah, bekerja di toko ataupun merantau ke luar nege-
ri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Biasanya 
mereka pergi ke Malaysia, Singapura, dan bela-
kangan banyak yang memilih Arab Saudi.
 Perkembangan zaman juga mengubah Maria. 
Ia tak lagi mengikuti jejak ibunya memintal kapas. 
"Berat kalau dipakai, sudah ada benang toko," 
ujarnya.
 Benang  toko mulai dikenal di Miskolan sekit- 
 

ar 1970-an. Benang toko itu benang katun yang di-
belinya dari pedagang Bugis di Pasar Kamis – 
Jumat di Taum. Pasar Taum hanya satu kilometer 
dari Kampung Maiskolen, tidak buka tiap hari, 
hanya hari Kamis hingga Jumat.
 Hari pasar itu penting. Orang berdatangan 
dari berbagai penjuru Desa Polo untuk berjual beli 
di Pasar Taum, yang buka sejak pagi hingga pukul 
11.00. Di pasar itu apapun bisa ditemukan. 
"Keperluan sehari-hari, tembakau, minyak kelapa, 
beras, buah-buahan, kacang arbila, sirih pinang, 
kapas pintal jo ada," ujar Maria. Jual beli hewan 
ternak, termasuk sapi dan babi, juga dilakukan di 
sana.
 Di pasar itu Maria juga membeli benang toko. 
"Sekarang harga benang toko per kepala Rp1.500,-, 
begitu juga benang sulam," ujarnya. Sebuah 
selendang berukuran panjang satu meter dan lebar 
dua jengkal tangan orang dewasa dengan motif  
yang tidak terlalu rumit membutuhkan 20 – 25 
kepala benang. Ia membutuhkan waktu lebih satu 
minggu untuk menenun satu selendang. Waktu itu 
belum termasuk untuk menggulung dan meren-
tangkan benang pada alat tenun.
 Sebelum menenun, Maria mengawali harinya 
tepat pukul 04.00. Setelah membersihkan badan, 
dia mulai menyiram tanaman di sekitar halaman 
rumah, membuat air minum, dan memasak bubur 
atau kue beras untuk sarapan keluarga. Setelah 
suaminya makan, mereka pergi tofa (membersih-
kan) kebun. Jika tidak ikut tofa kebun, Maria 
menenun hingga sore hari.
 Siang itu, saat ditemui di rumahnya, Maria 
sedang menenun selendang berwarna biru bermotif  
lotis  hitam.  Motif  satu dan lainnya dia pisahkan 
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dengan  warna hijau muda, merah muda, putih,  
coklat, dan benang emas. Ia lebih suka meng-
gunakan benang toko karena lebih tebal, mirip 
dengan benang dari kapas tapi lebih ringan. 
Belakangan dia juga banyak menenun   memakai   
benang   sulam atau  benang untuk bahan bordir. 
"Lebih banyak pilihan warna," ujarnya. Benang 
sulam lebih kecil dan ringan dibanding benang 
toko. Benang sulam mulai dikenal di Miskolan 
sejak 1980-an. Sedangkan benang emas paling 
akhir muncul, sekitar 2000-an.
 Berbeda dengan anaknya, sang Ibu, Sofia 
Tateni tak suka menenun dengan benang sulam. 
Dia lebih suka menenun kapas atau benang toko. 
Tapi sejak ada benang toko, Sofia juga mulai 
meninggalkan kapas. Tanaman kapas di pekarang-
an rumah lama-lama tak terurus. Kapas pun 
menghilang dari pekarangan rumah Sofia.
 Sejak 20 tahun lalu, di usia 50-an Sofia 
berhenti menenun. Matanya mulai rabun dan tak 
bisa lagi membedakan helai benang satu dengan 
lainnya. Di masa mudanya Sofia rajin menenun. Ia 
masih menenun sambil membesarkan anaknya 
yang berjumlah 11 orang. Ia menyimpan tenunnya 
di bakul yang dianyamnya dari daun lontar.
 Sofia belajar menenun sejak masih anak-
anak. Ia belajar menenun kapas dari mama dan 
neneknya. Ia masih ingat hasil tenunan mamanya, 
yang menurutnya sangat indah dan penuh warna. 
Kerap tetangganya tak mampu membedakan 
apakah warna-warna tenunnya itu alami atau 
menggunakan pewarna toko. Sofia bangga menge-
nakan baju yang bahannya ditenun oleh mamanya.
 Saat Sofia remaja, ia menggunakan sarung 
yang  diikatkan  di  atas  dada. Itu pun belum memi-

liki motif  seperti sekarang. “Hanya dua warna,” 
ujarnya. Hitam dan merah.  Hitam  didapa t dari 
warna daun tarum yang dibiarkan membusuk 
dalam air, sementara merah dari warna kulit batang 
buah  kosambi  yang  direbus  dalam  periuk  tanah.
 "Mama membuat warna-warna sendiri," ujar 
Sofia. Ia mengingat ibunya, Cornelia sebagai 
perempuan yang berkemauan keras. Tak berhenti 
menenun meskipun batuk keras saat penyakit 
asmanya kambuh.
 Tak heran jika sang ibu sangat keras mendidik 
Sofia, anak perempuan satu-satunya. Ia bertekad 
membuat anaknya bisa memintal benang dan 
menenun. Kedua paha anaknya kerap berbekas 
biru lebam karena cubitan mamanya saat si anak 
mulai malas memintal kapas. "Perempuan harus 
bisa menenun, laki-laki harus bisa urus kebun," 
ujarnya mengingat petuah mama dan neneknya 
yang selalu diulang-ulang.
 Anak Sofia sebelas orang. Ia masih ingat, 
bagaimana Maria kecil yang penurut tapi keras 
kepala. Maria lebih banyak belajar otodidak dalam 
menenun. "Saya melihat tenun bagus milik teman, 
dan karena itu saya mulai menenun", ujar Maria. 
Hasil tenunan pertamanya adalah ikat pinggang.
 Tak semua anak Sofia menjadi penenun. 
Melisa Darmais (34), satu dari dua anak perem-
puannya hanya berhasil menenun satu selendang 
hingga umurnya sekarang. Itupun dia lakukan saat 
belajar menenun di masa remaja. "Selendang saya 
tenun, selendang motif  lotis berwarna kuning, saya 
suka warna kuning," ujar Melisa saat ditanya hasil 
tenunannya. Debutnya sebagai penenun berhenti 
saat harus menikah di usia 15 tahun dan meninggal-
kan keluarganya pindah ke Nikiniki mengikuti sang  
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suami.
 Di rumahnya, Lisa - panggilan Melisa - punya 
dua sarung tenun. Satu hadiah dari kakak perem-
puannya, satu dibelinya dari tetangganya. Ia hanya  
menggunakan  sarung  tenunnya saat  acara-acara 
penting dalam adat orang Timor, seperti melayat 
orang yang meninggal dunia dan meng-hadiri 
pernikahan.
 Meskipun menenun mulai ditinggalkan oleh 
anak-anak gadis, tenun masih sangat erat dengan 
kehidupan orang Timor. Saat ada orang meninggal, 
keluarga yang pergi melayat harus membawa 
tenun. Jika yang meninggal laki-laki, dia akan 
membawa selimut. Jika perempuan yang mening-
gal, dia akan membawa sarung. Pada acara per-
nikahan lain lagi. Jika keluarga mempelai laki-laki 
yang mengundang maka tamu akan membawa 
selimut. Jika keluarga mempelai perempuan yang 
mengundang, maka sang tamu membawa lengkap 
selimut, sarung, dan selendang.
 Jika tidak bawa tenun bagaimana? "Bisa ko 
diganti kain, tapi nanti orang tidak hitung dia, tidak 
dihargai, orang hanya lihat sebentar na. Tapi jika 
dia bawa tenun baik, orang taruh depan rumah, 
dihargai", ujar Abaya Abanet, kakak laki-laki 
Maria. Tenun penanda orang Timor. "Orang harus 
pakai motif  masing-masing, itu budaya. Rasanya 
tidak enak kalau kita pakai sarung Rote atau dari 
Sabu", tambah Maria.
 Dulu, terampil menenun menjadi ukuran 
seorang gadis Timor sudah siap menikah atau 
tidak. Jika dia bisa menenun maka dia siap 
menikah. Itulah sebabnya sang ibu sangat keras 
mewajibkan Maria bisa menenun. Maria menikah 
pada usia 27 tahun, lebih muda 10 tahun dari umur  

suaminya Sefnat Selan. Mereka dikaruniai lima 
orang anak.   Kelimanya   lulus,   kecuali  si bungsu
yang kini masih duduk di bangku SD.
 Maria sendiri tak pernah menikmati bangku 
sekolah.  "Dulu laki-laki yang diutamakan  sekolah. 
Kata ba'i, nanti sekolah tinggi-tinggi dong ke dapur 
juga." Sang ibu juga tak mau melepas Maria pergi 
ke kota untuk menuntut ilmu. Ia bahkan ditakut-
takuti akan celaka kalo pergi ke sekolah sendirian. 
"Sekolah jauh, pulang-pulang hamil," kata Maria 
menirukan kalimat ibunya. Saat kakak laki-lakinya 
sekolah di Kupang, Maria tinggal di rumah.
 Maria dan saudara-saudaranya bekerja keras 
di rumah membantu tofa kebun dan mencari air. Air 
masalah besar di Maiskolen. Maria dan saudara-
saudaranya harus berjalan empat jam pulang pergi 
untuk mendapat air sebanyak 10 liter dari sungai 
Noeminak. "Dulu belum ada jalan besar, kami 
pergi berkelompok dengan lelaki agar aman," 
tuturnya. Kawasan hutan yang harus mereka lintasi 
untuk mendapatkan air dikenal rawan. Sekali dua 
kali terjadi perampokan di kawasan itu. Tak hanya 
air yang yang diambil, kadang perempuan juga 
diperkosa. Begitu, cerita Maria.
 Tiap pukul 04.00 Maria kecil bersama 
tetangganya mulai memikul sapa' atau timba. 
Timba ini bentuknya bulat, disusun dari jahitan 
daun gewang yang lebar. Mereka akan sampai di 
tepi Sungai Noeminak dua jam kemudian. Sejak 
pagi sudah banyak orang berjejer di pinggir sungai 
untuk mengambil air. Pada umur delapan tahun, 
Maria harus berjalan selama empat jam memikul 
air dan membawanya hingga ke rumah. "Ber-
jalannya juga harus miring, karena bisa meng-
halangi jalan orang lain. Atau, bisa-bisa sapa' yang 
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dibawa tertusuk duri gewang dan air habis", ujar 
Maria. Jangan heran jika orang Maiskolen dulu 
pelit air.   Jika   ada   orang  lewat  di  depan   rumah  
dan kehausan, mereka tidak akan diberi air. "Air 
langsung kami taruh di atas loteng, untuk minum 
dan memasak. Kalo ada orang minta air, tidak ada, 
tapi kalau tuak manis ada," ujar Maria. Tuak manis 
itu nira yang diambil dari puncak pelepah pohon 
lontar, bahan untuk membuat tuak maupun arak 
(sopi).
 Dalam sehari, Maria kecil harus mengambil 
air dua kali. Pagi pukul 06.00 dan sore pukul 17.00. 
"Itu hanya cukup untuk minum dan masak sehari. 
Bagaimana dengan mandi? "Kami mandi di 
sungai," jawabnya. Hingga umur 11 tahun, Maria 
masih mengangkut air setiap hari bersama saudara 
laki-lakinya.
 Riwayat air bagi warga Kampung Miskolen 
terasa misterius. Tahun 1953 pernah ada oemeto 
atau sumber air, tapi terus menghilang. Prigi juga 
tidak ada air di musim kemarau. Oemeto muncul air 
jika musim hujan, pada musim kemarau air pergi. 
Prigi bahasa Dawam untuk sungai. Pada 1999 
kembali air muncul di tempat yang sama dan 
membesar. Di kebun-kebun air juga mulai muncul 
hingga mereka bisa mencetak sawah. Dulunya 
membuat oehani atau sumur harus menggali tanah 
hingga kedalaman 20 – 30 meter, kini delapan 
meter sudah ada air bersih. Anehnya, di musim 
kemarau justru air sumur naik, sementara di musim 
hujan air sumur turun. Kini kampung tersebut tak 
susah air. Tapi sejak tiga tahun lalu sawah tak bisa 
lagi ditanami, air di sawah tiba-tiba menghilang. 
Sawah-sawah yang tak bisa ditanam padi lantas 
diolah kembali menjadi kebun.
 

 Tak  hanya  untuk  kebutuhan  sehari-hari, air 
juga penting bagi proses menenun. Air dibutuhkan 
pada   saat   pewarnaan benang.  Di  masa  menggu-
nakan benang kapas sebagai bahan tenun, pewarna 
yang digunakan berasal dari bahan-bahan alam, 
seperti tarum, kosambi, dan cemara. Pohon taum 
atau tarum biasanya ditanam di sekitar rumah. 
Daunnya bisa dipetik setiap tiga bulan untuk bahan 
warna hitam. Sementara, kosambi diambil kulit 
batangnya untuk warna merah.
 Warna hitam didapat setelah merendam 
benang kapas pada rendaman daun tarum yang 
sudah membusuk dan berwarna hitam pekat. 
Pencelupan benang dilakukan dalam periuk tanah 
dan dilakukan berulang kali hingga mendapatkan 
warna yang diinginkan. "Biasanya dua atau tiga 
kali sudah cukup," ujar Sofia. Merah pekat bisa 
didapat dengan merendam benang pada air rebusan 
kulit kosambi yang berwarna merah dalam periuk 
tanah. Perendaman juga tergantung kepada 
seberapa pekat warna merah yang diinginkan. 
Perendaman berkali-kali inilah yang membutuhkan 
air dalam jumlah tak sedikit.
 Tak hanya pewarna alami. Menenun benang 
toko juga membutuhkan air saat pewarnaan. 
"Kalau benang tidak dicuci sebelum menenun, 
nanti dia luntur," ujar Sofia. Pencucian ini 
dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa pewarna 
pabrik yang biasanya luruh saat dicuci pertama 
kalinya dan mengotori warna lainnya.
 Seperti ibunya, Sofia juga suka berekspe-
rimen saat menenun. Ia menceritakan resep agar 
benang kapas kuat dan tak mudah putus. "Pakai air 
rebusan jagung titi yang kental. Kapas dimasukkan, 
didiamkan, lantas diambil, dan dijemur," tuturnya.
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 Tenun ikat  juga membutuhkan air saat proses 
pewarnaan. "Setelah diikat, lantas dilakukan 
pewarnaan  sesuai  keinginan.  Pakai Wantex yang 
dicampur air," ujar Maria menambahkan cerita 
ibunya.
 Belakangan para penenun di Kampung 
Miskolen ini tak hanya meninggalkan kapas tetapi 
juga tak lagi menggunakan pewarna alami. Kapas 
sudah tak ada lagi di pekarangan. Sementara tarum 
dan kosambi makin jauh dari pekarangan rumah.
 Potret empat generasi penenun di Desa Polo, 
Amanuban ini memperlihatkan perubahan yang 
terjadi  pada tradisi menenun di kalangan perempu-
 

an  Timor.  Keahlian  menenun  secara  bertahap  
menghilang dari satu generasi ke generasi beri-
kutnya. Bersamaan dengan itu, ikut menghilang 
pula kebiasaan yang dilakukan saat menenun. 
Juga, pengetahuan yang dimiliki oleh para 
perempuan penenun. Peralihan dari benang kapas 
ke benang toko dan perpindahan pewarna alam ke 
pewarna kimia menjadikan kebiasaan dan arsip 
pengetahuan yang sebelumnya melekat pada para 
perempuan penenun hanya menjadi cerita masa 
lalu dan perlahan-lahan aus meluntur dimakan 
zaman. Bukan tidak mungkin, hilang untuk 
selamanya. 
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Amanatun, Tenun, & Migrasi

  ekilas melihat Amanatun, kesan  yang  timbul 
        akan  menggugurkan  gambaran   kering  dan 
tandus yang kerap dialamatkan ke Propinsi NTT. 
Wilayah Amanatun berbukit-bukit yang ditumbuhi 
kelompok-kelompok hutan dan padang rumput 
hijau. Sepertinya, tidak ada yang tidak bisa ditanam 
di tanah Amanatun.
 Namun, jika menelisik lebih jauh maka kita 
akan menemukan rentetan persoalan. Lahan-lahan 
di Amanatun yang berbukit itu memiliki lapisan 
permukaan tanah yang tipis sebelum bertemu 
dengan bebatuan. Selain, keterbatasan air. Itu yang 
menyebabkan Amanatun dianggap wilayah paling 
sulit di Kabupaten TTS. "Tanam sih tumbuh, tapi 
tidak baik, air kan kadang tidak ada. Itu kacang 
merah, lewat bulan Juni tidak bisa tumbuh," ujar 
Elias Baun (64), mantan guru.
 Padang rumput yang terlihat menghijau 
bukanlah lahan tidak produktif  karena menjadi 
tempat penggambalaan ternak. Hanya saja, 
terbatas. Lahan-lahan berbukit dan berbatu itu tak 
pernah bertambah sementara jumlah orang terus 
meningkat. "Amanatun ini padat penduduknya. 
Tiap keluarga tak sampai satu hektar lahannya. 
Kami hampir-hampir tak punya tempat untuk 
ternak. Hijau di sana itu kebun orang. Tinggal satu 
bukit yang puncaknya coklat itu. Kami sepakat bisa 
untuk lepas ternak. Tapi karena ternak terlalu 
banyak, rumput so abis, jadi gundul. Dua sapi kami 
ju ada di sana," ujar Elias Baun sambil tangan 
kanannya menunjuk ke arah timur, ke sebuah 
puncak bukit yang kecoklatan.
 Kondisi lingkungan  tersebut   mempengaruhi 

pilihan warga untuk mendapatkan penghasilan. 
Menenun menjadi salah satu pilihan utama,  selain 
migrasi ke luar kampung untuk mendapatkan 
penghasilan yang lebih baik. 
 Untuk banyak perempuan di Amanatun, 
mereka menenun dengan cepat untuk meng-
hasilkan kain tenun yang banyak. "Ada yang cepat, 
halus. Ada juga yang cepat, tidak halus," ujar istri 
Elias Baun, Yosina Tampani menggambarkan 
bagaimana perempuan sudah tidak lagi memi-
kirkan hasil menenun yang baik demi mendapatkan 
uang tunai cepat.
 Situasi ini disesalkan oleh Yosina dan dipan-
dangnya sangat berbeda dengan masa mudanya. 
"Dulu, siapa yang mau menikah harus bisa tenun. 
Karena banyak yang tidak sekolah maka mereka 
tenun saja," ujarnya. Sehingga, perempuan harus 
sungguh-sungguh berusaha agar dapat menghasil-
kan tenunan yang berkualitas.
 Yosina mengingat, masa kecilnya dulu 
menenun dapat dikatakan sebagai perjuangan 
berat. Mamanya, Nelci Tampani sangat disiplin 
dalam mengajarkannya menenun. Jika dia salah-
salah, sang mama mengambil lidi dari daun gewang 
dan memukul tangannya. Mamanya juga menga-
jarkan dengan sangat runut. Awalnya, Yosina harus 
belajar memetik kapas, memisahkan kapas dari 
bijinya, mengembangkannya dengan sifo, dan 
memintal benang. Setelah mahir, baru dia belajar 
menenun. Setelah tak lagi bersekolah, dia memilih 
belajar menenun dengan rajin. Pada umur 11 tahun 
Yosina sudah bisa menenun. Tak sia-sia belajar, 
tenunannya  halus  dan  rapat. Karena  kepandaian-
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nya dalam menenun itulah, Elias Baun jatuh cinta 
dan meminangnya.
 Pada 1973 itu Elias Baun baru saja lulus 
pendidikan sekolah guru (PSG) saat pindah ke 
Desa Haumeni di Amanatun, Kecamatan Nung-
kolo, Kabupaten TTS. Elias mendapat tugas besar, 
yaitu membuka sekolah dasar di Haumeni.
 Pekerjaan menjadi guru waktu itu sangatlah 
mulia dan dihargai semua orang. Elias tak mau 
menyia-nyiakan penghargaan orang kepadanya. 
Apalagi, dia masih lajang. Ia datang ke gereja-
gereja saat ada kebaktian besar ikut menyanyikan 
lagu-lagu pujian. Atau, ke pesta-pesta di mana ada 
tarian bonet atau kegiatan yang membuatnya 
bertemu dengan banyak orang, termasuk dengan 
anak-anak gadis dari berbagai kampung. Dari 
begitu banyak anak gadis yang bertemu dengannya, 
ada satu yang menarik hatinya, Yosina Tampani, 
anak pertama dan perempuan satu-satunya dari 
keluarga Lukas Tampani yang tinggal di Desa 
Noebona. Yosina masih kecil, baru kelas lima SD, 
umurnya baru 11 tahun.
 Yosina Tampani pasti sangat cantik saat 
muda. Kecantikannya masih terlihat di usia tuanya. 
Perawakannya sedang, kulit coklat, alis tebal 
hampir bersinggungan di kedua pangkalnya 
menaungi matanya yang lebar, dan hidungnya yang 
tinggi. Tak hanya cantik, Yosina yang belakangan 
lebih dikenal dengan panggilan Mama Baun, juga 
pintar menenun. Pilihan Elias Baun pun jatuh 
padanya.
 Yosina hanya mengenyam sekolah hingga 
kelas lima SD saja. "Waktu itu mau ujian, orangtua 
dong tidak kasih beta pergi jauh dari rumah untuk 
ikut ujian," ujar Yosina tentang riwayat  sekolahnya. 

Akhirnya Yosina tinggal di rumah, belajar me-
nenun, membantu ibunya memasak, dan mem-
bersihkan kebun.
 Motif  awal yang dipelajari Yosina dari 
mamanya futus dan lotis. Belakangan, dia belajar 
bunak. Futus itu teknik pembuatan motif  dengan 
cara mengikat bagian-bagian benang saat 
pewarnaan sehingga menghasilkan motif  yang 
diinginkan. Sebelum ditenun, motif  futus sudah 
dapat terlihat dari pewarnaan yang dilakukan. 
Sementara lotis, berasal dari pengertian diungkit. 
Motif  ini dibuat dengan mengungkit bagian benang  
dengan warna yang diinginkan untuk menyusun 
motif. Lotis dilakukan saat menenun dengan 
menggabungkan dan memadukan warna-warni 
benang sesuai motif  yang diinginkan.
 Lantas, bagaimana dengan bunak? "Kalau 
bunak seperti lukisan tenunan,” ujar Yosina. Bunak 
itu  motif   yang  disulam  di  atas  kain  tenun. 
Motif   yang  digunakan  biasanya dipelajari dari 
buku kruistik dan menggunakan benang sulam. 
Kadang-kadang, penenun juga menggabungkan 
dua atau tiga motif  sekaligus.
 Nelci Tampani berhenti menenun pada 1995.  
Kini, usianya sudah 90 tahun. Matanya rabun, tapi 
pendengarannya masih baik. Ia berjalan menggu-
nakan tongkat. Dulu dia menanam sendiri kapas 
yang akan dia tenun di halaman lopo. Iklim yang 
panas di kawasan pesisir sangat baik bagi pertum-
buhan tanaman kapas. Meski begitu, Nelci baru 
memakai tais pada umur 15 tahun. Ibunya yang 
menenun untuknya. Tais itu hanya punya dua 
warna, hitam dan putih. "Sebelumnya telanjang. 
Ya, artinya itu sangat sulit jadi tidak pakai baju. 
Ibunya  mama  juga  cuma  pakai tais  pendek,  yang 
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penting pakai baju. Mereka yang masih umur 
belasan tidak diperdulikan untuk pakai pakaian 
atau tidak, yang dipedulikan  orang dewasa karena 
waktu itu masih kurang kapas. Kalau disuruh ke 
desa lain itu, mereka saja yang boleh berpakaian,” 
ujar Yosina mencerita situasi sulit yang dihadapi 
ibunya di masa kecil dulu.
 Nelci belajar tenun dari mamanya. Awalnya, 
dia belajar memintal benang dulu baru tenun. 
Menurutnya, dulu hanya ada empat warna utama 
tenun. “Dulu tidak ada begini, jadi dulu empat 
macam saja, putih, hitam, merah, dan kuning. 
Dasarnya putih. Kemudian menjadi hijau, kuning, 
merah, dan hitam.”
 Pembuatan pewarna biasanya dilakukan 
memakai tempurung kelapa. "Tempurung kelapa 
disusun untuk warna apa, setelah hitam baru 
merah, baru yang lainnya. Bisa juga pakai periuk 
tanah. Tapi, tidak semua tempat ada periuk tanah", 
ujar Nelci. Hasil tenunnya sempat dijualnya di 
Timao dan ditukar dengan mata uang perak.
 Dulunya, perempuan muda memintal benang 
bersama. “Jadi, itu kumpulan para nona. Ada juga 
orang tua. Para gadis yang mau dipinang ber-
kumpul, ada sekitar 10 orang,” ujar Nelci. Mereka 
menggunakan penerangan dari tumbukan kapas, 
damar, dan kemiri yang dililitkan di bambu. 
Mereka memintal benang sambil bercanda-canda. 
“Mereka saling ejek. Ketika satu hari ada penga-
laman lucu, mereka ceritakan rame-rame,” tambah-
nya. Tapi sesudah ada lampu pelita, sekitar akhir 
1950an, memintal benang bersama-sama ini tidak 
lagi dilakukan.
 Lambat laun cara mendapat benang dan baju 
juga  makin   mudah.  Nelci  mulai  menggunakan  

benang toko pada usia 25 tahun. Benang toko bisa 
dibeli di pasar sekitar 1950-an. "Saya beli dari orang 
Cina, namanya Chun Ping. Harganya 1 kual 25 
sen," ujar nenek yang ingatannya masih tajam ini. 
Benang sulam mulai diperdagangkan jauh setelah 
itu, sekitar 1980-an. Tantangan berikutnya bagi 
tenun, pakaian murah. Pakaian semakin mudah 
didapat sekitar 1967. "Setelah Gestapu. Setelah 
pembunuhan,"  kata Nelci.
 Pada masa benang dan baju mudah didapat 
itu, banyak orang yang tergabung dalam Barisan 
Tani Indonesia (BTI) dicari dan ditangkap. 
“Mereka ditangkap karena namanya sudah ada, 
disuruh dari atas," ujar Nelci. Salah satu saudara 
Nelci juga ditangkap, tapi karena yang menangkap 
masih ada hubungan saudara, dia tidak dibunuh. 
Padahal menurut Nelci, mereka yang dikelom-
pokkan BTI dan ditangkap itu tidak bersalah. Dia 
sempat melihat pada siang hari seorang guru 
ditangkap, diikat, dan ditutup matanya. "Ada 
empat orang di kampung yang dibunuh," tambah-
nya.
 Tenun bahan penting pada ritual kehidupan 
orang Amanatun, terutama terkait kematian dan 
pernikahan. Pada saat kematian, keluarga dekat 
yang datang melayat keluarga yang berduka akan 
membawa kain tenun. “Jadi untuk keluarga orang 
mati, keluarga dekat yang bawa tenun, tidak semua 
orang,” ujar Nelci. Jika perempuan yang mening-
gal, keluarga dekat harus membawa tais. Jika jika 
yang meninggal laki-laki, keluarga dekat membawa 
selimut.
 Pernikahan juga mensyaratkan tenun sebagai 
bagian ritual pernikahan. "Di Mollo, upacara 
pernikahan  disebut  matsao, di sini mate matomoen,” 
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ujar Nelci. Kalau keluarga laki-laki yang mengun-
dang, maka keluarga harus datang dengan  
membawa uang perak dan perhiasan untuk tempat 
sirih yang disebut lit oko (untuk laki-laki) atau lit alu 
(untuk perempuan). Tapi jika keluarga perempuan 
yang mengundang, maka wajib bawa selimut dan 
uang perak.
 Tenun juga perangkat sosial penting karena 
tenun penanda adat, sesama atoin meto. “Jadi disini 
kebiasaan kalau pergi untuk berdoa untuk kasi 
keluar anak, mereka tidak bawa tenun tapi mereka 
pakai tenunan dan bawa makan saja,” kata Nelci. 
 Ada juga kebiasaan baru yang muncul 
belakangan, mengalungkan selendang pendek ke 
leher tamu yang datang berkunjung. Menurut 
nenek Nelci, kebiasaan itu dulunya tak ada. “Itu 
baru kemarin. Kalau dulu, ketika raja datang, 
setelah masuk rumah dia kasi uang perak itu,” 
ujarnya.
 Di masa Nelci muda, semua perempuan 
harus bisa menenun. Itu syarat perempuan bisa 
menikah. "Jadi orangtua pesan harus bisa tenun 
baru bisa nikah. Kalau tidak bisa, jari-jari dipukul 
pakai alat rotan kah.” Saudara perempuan Nelci 
empat orang dan semuanya bisa menenun.
 Ajaran Nelci melekat pada anaknya, Yosina 
Tampani. "Dulu siapa yang mau menikah harus 
bisa tenun. Karena banyak yang tidak sekolah maka 
mereka tenun saja," ujar Yosina. Kalau sekarang, 
hanya anak yang tinggal kampung yang menenun. 
"Kalau di sini anak yang tidak sekolah harus tenun, 
kalau tidak mau merantau harus tenun, bikin 
selendang tiap hari kalau selesai bisa dijual. 
Orangtua tidak mampu kasi uang kamu harus 
tenun,”   tambahnya.   Mereka   menenun   sarung, 

selendang, ikat pinggang, dan selimut besar  
(bete'naik).
 Pengalaman pertama Yosina menjual tenun 
pada 1974. "Waktu itu hasil tenunan mama dua 
selimut dan dua selendang dijual ke Kupang,” 
ujarnya. Ia mendapatkan uang Rp50.000,-  yang 
kemudian dipakai untuk membeli benang tenun.
 Selain menenun, banyak perempuan Timor 
keluar kampung untuk mencari pekerjaan. Di Desa 
Haumeni hampir separuh anak muda merantau. 
"Semua tempat ada TKI. Kalau nona tamat SMA 
malas sekolah, diajak ke malaysia. Itu banyak. Jadi 
misalnya dari 10 anak muda, setengahnya ke 
Kupang. Terus, ada yang pengaruhi ke Malaysia 
karena bisa dapat uang banyak.  Selain itu, pas di 
Kupang ketemu pasangan terus pindah kemana 
kah. Biasanya suaminya duluan ke Malaysia, lalu 
istrinya ikut. Mereka kasi tinggal anak ke orangtua," 
ujar Yosina.
 Yosina mencontohkan rumah yang tadi kami 
datangi. Menurutnya, kakak orang tinggal di 
rumah itu sedang merantau. “Dia kasih tinggal 
anaknya tahun lalu. Januari nanti dia baru pulang,” 
kata Yosina. Menurut Yosina, warga merantau 
punya dua alasan, pertama, utamanya alasan 
ekonomi. Yang kedua, tekanan perasaan. “Misal, 
ibu ini tidur di sini, tapi besok tidak punya uang. 
Seperti saya guru, saya malu karena tidak punya 
uang, lebih baik saya pergi ke pulau lain daripada 
malu,” ujarnya.
 Tidak hanya ke Kupang dan Malaysia. 
Banyak orang Haumeni yang pergi bekerja ke 
Kalimantan. "Banyak di sini, lelaki yang membawa 
istri dan anak ke Kalimantan. Mencoba keteram-
pilan  yang  mereka   punya.  Hampir  setiap rumah 
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ada yang pergi. Keluarga saya ada yang pergi ke 
Batam. Ada juga yang satu rumah habis  semua 
orangnya. Mereka keluar sejak tahun 2000. Jumlah 
penduduk menjadi berkurang,” kata Elias Baun 
menambahkan.
 Elias bercerita, banyak warga yang bekerja di 
perkebunan kelapa sawit, baik di Kalimantan 
maupun Malaysia. Menurutnya, menjadi buruh 
sawit sama sengsaranya dengan asisten rumah 
tangga. Ia menyayangkan mereka yang mening-
galkan kampung. Ia percaya masih banyak yang 
bisa dikerjakan di Haumeni. "Sama saja tofa di sini, 
tofa di sana. Bedanya di sana pakai absen. Kalau 
saya di sini saya tidak apel. Saya mau jalan atau apel 
sama istri dan anak, bebas. Kalau di sana, kata anak 
saya, jam tiga sudah harus bangun masuk kebun 
dan jam lima harus apel. Kalau di Timor, saya tidak 
apel. Tofa-nya juga sama saja. Di sana di-kasi 
Rp50.000,- sehari. Di sini kan bisa tanam pisang, 
dijual Rp25.000,- sepohon. Saya tanam banyak 
pisang,” ujarnya.
 Belum lagi dana yang harus disiapkan untuk 
pergi ke Kalimantan. “Mereka disuruh siapkan 
Rp1.500.000,- untuk ongkos transportasi. Lebih 
banyak pakai kapal laut. Nanti kalau sampai di 
batas Nunukan baru bikin paspor atau kartu jalan. 
Banyak yang tertarik karena sampai di batas 
ketemu dengan bos,” ujar Elias. 
 Migrasi atau pergerakan orang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan alasan ekonomi di 
Kabupaten TTS, sepertinya makin sulit dibedakan 
dengan kebiasaan merantau. Di Desa Sahan, ada 
Duplik yang baru dua bulan kembali dari Malaysia 
Selatan bekerja di perkebunan sawit. Semula dia 
menggunakan   cara   ilegal  m asuk   ke   Malaysia  

dengan paspor turis, bukan kerja. Lama-lama dia 
dibantu agennya untuk mendapatkan paspor kerja. 
Empat tahun dia bekerja di Malaysia."Di sana 
banyak orang Timor bekerja petik sawit. Tidak ada 
apa-apanya kebun-kebun itu kalau tidak ada 
pekerja dari Indonesia. Orang Malaysia tidak mau 
bekerja kasar," ujar Duplik.
 Duplik pergi bekerja ke Malaysia selepas 
SMA. Dia tinggal di sekitar hutan pinggiran kebun 
sawit. Rumah disediakan agen, lengkap dengan 
fasilitas rumah pengobatan. Pendapatannya 
bergantung pada seberapa banyak dia berhasil 
memanen buah kelapa sawit. Setiap bulan, dia 
mengantungi minimal 1.200 ringgit. Dua bulan lalu 
dia memutuskan pulang dan tak kembali ke 
Malaysia. "Bapak besar tidak kasih izin. Dia bilang, 
cari kerja saja di sini," ujarnya. Duplik mengaku tak 
banyak punya tabungan. "Kalau laki-laki merantau 
susah menabung, berbeda dengan wanita yang bisa 
bawa uang besar saat pulang," ujarnya. Duplik 
sekarang menjadi tukang ojek yang mangkal di 
percabangan antara Desa Saenam dan Sahan di 
Amanatun.
 Namun, ada juga yang pulang tidak selamat. 
Salah satunya tetangga Elias. Dia pulang kerja 
mengeluh capek kemudian meminum obat semprot 
rumput karena mengiranya kopi. Nyawanya tak 
dapat diselamatkan. Jenazahnya dipulangkan ke 
Kupang. Sampai di Kupang, keluarga tidak punya 
uang untuk membawa pulang ke kampung 
halaman, terpaksa tertahan selama empat hari. 
“Dia ini masih keluarga kami. Umur baru 26 tahun. 
Dia berada di Malaysia selama satu tahun lebih,” 
ujar Elias.
 Kasus   kematian   lainnya   menimpa Yeskiel 
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Dualaka, masih bagian keluarga Elias. Umurnya 28 
tahun, sudah menikah tapi belum punya anak.  
Yeskiel baru enam bulan di Malaysia. Dia mening-
gal ketika pulang kerja, terlalu letih kata orang yang 
mengabarkan berita duka pada istrinya melalui 
sambungan telepon. Karena tidak ada biaya untuk 
memulangkan, Yeskiel dimakamkan di Malaysia.
 Masih banyak cerita kegagalan atau kematian 
warga Timor ketika memutuskan untuk bekerja di 
luar kampung. Kasus-kasus penyiksaan oleh 
majikan, penipuan agen penyalur tenaga kerja, 
maupun penangkapan oleh aparat keamanan 
negara tempat bekerja karena masuk sebagai 
pekerja ilegal semakin sering terdengar belakangan 
ini. Namun, itu tidak menyurutkan niat warga, 
terutama kaum muda, untuk pergi dari kampung 
dan bekerja sebagai TKI atau TKW. Mimpi 
kehidupan lebih baik dan penghasilan lebih besar 
dibandingkan penghidupan di kampung membuat 
mereka nekad untuk migrasi, meski dengan risiko 
gagal, cacat, maupun meninggal dunia.
 Situasi ini memang seperti makan  buah sima-

lakama. Warga, terutama anak-anak muda, tidak 
mendapatkan penghasilan yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari jika bertahan di 
kampung halaman, seperti di Amanatun misalnya. 
Lahan pertanian yang terbatas dan ladang 
penggembalaan yang sempit membuat mereka 
kesulitan untuk berkiprah di sektor pertanian, 
sementara lahan pekerjaan di luar pertanian sangat 
sedikit dan harus berebut dengan jumlah penduduk 
yang terus bertambah. Sedangkan untuk menenun, 
kebanyakan dari mereka tidak lagi memiliki 
keterampilan dan keahlian yang mumpuni, di 
samping ketergantungan pada pasar. Ketersediaan 
pilihan yang tak banyak itu membuat mereka 
memutuskan untuk migrasi, membawa sumber-
daya manusia terbaik dan pengetahuan yang tersisa 
untuk musnah karena tak digunakan lagi di tempat 
baru mereka. Kampung pun hanya menjadi tempat 
tinggal bagi orang-orang tua, sebagian perempuan 
yang tak bersekolah, dan anak-anak kecil. Semakin 
hari, semakin sunyi.

26



Perempuan Penjaga Alam

           da  banyak  cerita   kehadiran   tenun  dalam 
       kehidupan perempuan Timor. Bahkan, me-
nurut cerita yang diteruskan turun temurun, tenun 
berasal dari perempuan. Tutur tentang tenun 
dimulai dari cerita sebuah nifu atau danau di Desa 
Nunbena. Konon ada dua perempuan bersama 
saudara laki-lakinya berangkat dari nifu melewati 
Gunung Kokneno. Saat tiba di gunung, kedua 
perempuan ini tiba-tiba berubah menjadi batu. 
Tempat itu belakangan disebut Faut Feton. Di sini 
kita bisa melihat batu tempat tenun dan alat-alat 
yang biasa dipakai menenun – ike suti, sifo, dan alat-
alat  tenun lainnya. Ini cerita Mama Anaci Anin 
(65) di Desa Tune yang mengetahui asal muasal 
sejarah pintal benang dan tenun di kawasan Mollo 
dari cerita orang-orang tua. Mereka mengatakan 
pintal dan tenun ditemukan leluhur sebelum 
penjajahan datang.
 Cerita lain datang dari Kampung Bobneo di 
Desa Tune yang menuturkan tentang keluarga raja 
dan tenun ketika Raja Oematan dan Kono 
mempersatukan kedua saudaranya, Bimese dari 
Kono dan Bikaunan dari Oematan. Mereka lantas 
membuat patok atau tempat menenun yang disebut 
Paot Tenu. "Itulah sebabnya sebagai anak cucu 
Bimese dan Bikaunan, kami meyakini pintal. Tak 
semua mama-mama tahu asal muasal tenunan,” 
kata Mama Anaci.
 "Tenun lahir dari leluhur yang mewaris-
kannya sampai anak cucu," kata Mama Anaci yang 
menenun sejak usia 10 tahun. "Saya belajar 
bersihkan benang pada malam hari dan mulai 
dengar   cerita   tentang   keluarga,   termasuk  siapa 

yang akan dihargai dan dihormati. Siang hari, kami 
harus belajar dari nenek membuat tali saku agar 
lebih menghargai orang tua. Umur 10 tahun, saya 
mendapat hadiah sebuah tempat untuk menyim-
pan alat tenun kami dan hasil karya kami sebagai 
perempuan," ujarnya.
 Yumina Selan yang usianya beda tiga dekade 
dari mama Anaci melengkapi cerita di atas. 
Menurutnya, semua pengetahuan nenek moyang 
datang terutama dari alam. Nenek moyang mereka 
menemukan kapas hutan yang hidup di semak. Saat 
itu, nenek moyang mereka belum menggunakan 
kain. Mereka hanya memanfaatkan bahan-bahan 
dari alam untuk berpakaian, seperti kulit dan daun 
kayu. Di Desa Bonle'u yang terletak di kaki Gunung 
Mutis juga ditemui tutur tentang tenun. Di sana ada 
tempat yang mereka sebut Paot Tenu, artinya kayu 
tenun. Kayu itu dimiliki seorang perempuan 
bernama Bisuni Tamelab, bersama suaminya Kaos 
Liem.
 Selvina Tefa (85) dari Tune menuturkan 
sejarah pengetahuan tentang tenun. Menurutnya, 
perempuan tak bisa menenun tanpa bahan-bahan 
dari alam. Nenek moyang mereka dulu menenun 
untuk membuat cawat, kain yang dipakai untuk 
menutup alat kelamin. Ala-alat tenun yang 
digunakan saat itu juga sederhana, yaitu monaf, 
nekan, dan senu. Mereka menggunakan jari untuk 
menaikkan benang bawah dan menurunkan 
benang atas. Proses menenun ini melahirkan 
kreatifitas untuk menciptakan alat-alat baru. 
Misalnya sial, kayu yang berfungsi memisahkan 
benang ke atas dan ke  bawah, serta membuat motif. 

A

Bab Lima
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Usaha merapatkan benang satu dan lainnya 
menghasilkan temuan alat senu yang fungsinya  
untuk memotong benang atau merapatkan 
perpotongan benang vertikal dan horisontal.
 Mulanya, mereka menggunakan tangan 
untuk memisahkan biji dari kapas. Kapas diubah 
menjadi benang dengan meletakkannya di paha 
dan memilinnya dengan tangan hingga berbentuk 
tali halus. Cairan lilin madu digunakan untuk 
mengeraskan benang tersebut agar mudah ditenun. 
Saat itu hanya warna putih yang digunakan. Tapi 
lama kelamaan, karena tak pernah dicuci, cawat itu 
menjadi hitam karena daki dan kotoran. Kata 
Mama Sevina, dari sinilah muncul ide mewarnai.
 Namun, dulunya pewarnaan baru dilakukan 
setelah selesai menenun. Berbeda dengan saat ini 
yang menggunakan teknik pewarnaan pada 
benang. Dulu, mereka merendam cawat dalam 
perasan daun nila yang sudah dihancurkan terlebih 
dahulu. Perlakuan ini menghasilkan warna hitam 
pekat dua hari kemudian.
 Kata Selvina, selendang baru ditenun orang 
Mollo setelah Belanda masuk ke wilayah Mollo. 
Selendang itu mereka gunakan untuk menutup 
badan bagian bawah, sesuai permintaan orang-
orang Belanda itu. Sejak itu, perempuan makin 
sering melakukan uji coba dengan tenunannya. 
Dalam setahun mereka melakukan lebih dari 50 uji 
coba dalam proses menenun dari  mempraktekkan 
beragam warna, metode pewarnaan, metode 
pencelupan, metode pengeringan, penemuan alat-
alat baru tenun hingga motif  tenun.
 Aslinya, benang untuk menenun berasal dari 
kapas yang dipanen dari halaman-halaman rumah 
perempuan Mollo. Kapas baru bisa  dipanen setelah 

berumur setahun, bunganya berwarna kuning 
sedikit oranye, mirip bunga kembang sepatu. 
Setelah bunga mekar ia akan menyisakan kuncup 
yang kemudian mengeras, kering, retak dan 
keluarlah serat kapas berwarna putih terang.
 Menanam kapas tak sulit. Tinggal tunggu 
musim hujan, dan tebarkan biji-biji kapas yang 
masih berselaput serat di atas tanah bedeng. Biji 
akan pecah dan tumbuh menjadi tanaman baru, 
yang tak memerlukan perawatan khusus hingga ia 
dewasa. Hanya saja di musim kemarau pucuk-
pucuk tanaman ini harus dipangkas agar ia tumbuh 
baik di musim hujan.
 Kini pohon kapas jarang dijumpai di halaman 
rumah sejak benang toko dan pewarna alami 
mudah didapat. Beberapa mama menyebutkan, 
pada 1970 orang mulai meninggalkan kapas. 
Mereka membeli benang toko dan menggunakan 
Wantex untuk mewarnai. Lebih mudah dan murah. 
Masuknya pakaian modern ala kota membuat 
sarung dan selimut tak banyak dibutuhkan, selain 
untuk keperluan adat.
 Menghilangnya kapas, mengikis keteram-
pilan memintal dan menenun beserta kisah leluhur 
yang dituturkan sambil menenun. Kini tahapan 
memintal benang hanya diketahui oleh mama-
mama yang rata-rata berumur 50 tahun ke atas. 
Itupun hanya keterampilannya, sementara makna 
mendalam tenun itu sendiri yang diekspresikan 
oleh motif  tenun tersisa pada mama-mama 
generasi sebelumnya.
 Meski begitu, perkembangan tenun hingga 
saat ini membuktikan bagaimana perempuan 
berhasil mengembangkan peralatan, motif, teknis 
menenun,   dan   pewarnaan   yang   kita   bisa  lihat 
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prakteknya saat ini. Paparan berikut akan  menje-
laskan tentang tahapan-tahapan menenun yang 
dilakukan oleh perempuan Mollo, Ama-nuban, 
dan Amanatun. Catatan ini dikumpulkan oleh 
anak-anak muda OAT sejak persiapan Festival 
Ningkam Haumeni II pada Maret – April 2011. 
Paparan dengan menjelaskan cara memintal 
benang kapas, mewarnai, dan menenun.

a. Memintal Benang
 Menenun awalnya menggunakan kapas. 
Orang Mollo mengenal tanaman kapas di hutan, 
bukan sebagai bahan pembuat benang. Sebutan 
kapas atau a bas bermula dari ulat berwarna hitam 
yang disebut bankofak, yang hidup pada pohon 
Kanunak. Binatang ini membuat sarang putih 
seperti kapas yang disebut ab neno. Kapas mirip ab 
neno, maka ia diberi sebutan a bas, yang artinya 
merangkul. Belakangan mereka mencoba mena-
nam biji kapas dan ternyata tumbuh dengan baik. 
Sejak itu mereka membudidayakan kapas sebagai 
bahan membuat benang. Ada dua jenis kapas untuk 
bahan tenun, yang bunganya berserat panjang 
banyak ditemukan di kawasan Mollo, sementara 
yang berserat pendek banyak ditemukan kawasan 
pesisir Amanuban.
 Kapas yang dipanen dari pohon kapas 
mengalami berbagai tahapan perlakuan sebelum 
menjadi benang. Perlakuan itu meliputi: 1) 
memisahkan kapas dari biji, 2) merenggang dan 
melembutkan kapas, 3) mengulung kapas, 4) 
memintal benang, dan 5) menggulung benang.

1) Memisahkan Kapas Dari Biji
 Kapas  yang  baru dipetik  biasanya diletakkan 

di atas nyiru, lantas dijemur hingga dirasa cukup 
kering untuk memudahkan pemisahan serat dari  
bijinya (abtutas). Ada biji kapas yang mudah 
dipisahkan dari seratnya, tapi ada juga yang sullit. 
Kapas dapat dipisahkan dari biji menggunakan 
tangan atau abninis, alat dari kayu. Bentuk abninis 
mirip mol atau gilingan mie. Serat kapas yang masih 
mengandung biji dipipihkan dan dimasukan pelan-
pelan ke dalam gilingan abninis. Serat kapas yang 
keluar dari penggilingan otomatis akan terpisah 
dari bijinya yang berjatuhan di kaki abninis.
 Abninis terbuat dari kayu kasuari. Cara 
kerjanya sederhana. Serat kapas dimasukkan dari 
bagian belakang gilingan menggunakan tangan 
kiri, sementara tangan kanan menggerakkan 
pemutar gilingan. Dua roda dari kayu akan 
memisahkan serat dari biji kapas

2) Melembutkan kapas
 Setelah dibersihkan dari biji, serat kapas 
kemudian dilembutkan sehingga tidak lagi 
berbentuk gumpalan serat kapas. Serat kapas 
menjadi lebih lembut, merenggang, dan mudah 
dibentuk. Alat yang digunakan sifo yang berbentuk 
mirip busur. Bagian yang melengkung berasal dari 
bambu, sedangkan tali busur berasal dari tali 
pelepah pohon gewang. Cara menggunakan sifo, 
menempelkan bagian tali busur ke permukaan 
kapas dan menggetarkan tali busur tersebut 
berulang-ulang agar kapas menempel dan terpisah 
seratnya. Cara ini akan menghasilkan kapas yang 
bebas dari kotoran dan gumpalan sehingga solid 
saat dipintal dan menghasilkan benang dengan 
ketebalan seragam.
3) Menggulung Kapas atau Nunu
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 Kapas yang sudah dihaluskan lantas dipipih-
kan, dibuat gulungan seperti kepompong.
 Kegiatan menggulung ini disebut nunu. 
Hasilnya berupa gulungan kapas yang disebut 
nasun. Gulungan inilah bahan dasar untuk 
memintal benang.

4) Memintal benang atau Tasun
 Memintal nasun menjadi benang menggu-
nakan alat yang dinamakan ike suti. Alat ini terdiri 
dari dua bagian, lembing pendek dan tempurung 
tempat putaran. Ike terbuat dari kayu kasuari, 
bentuknya mirip lembing dengan panjang sekitar 
25 cm, berujung runcing. Bagian kepala ike lebih 
kecil dibanding bagian badannya. Serat kapas 
ditempelkan pada kepala ike yang sudah dibasahi, 
lantas diputar menari seperti gasing. Tangan kanan 
memutar ike, tangan kiri memegang nasun. Serat 
yang lepas dari nasun membentuk benang yang 
menempel pada ike. Suti menjadi arena yang 
membatasi putaran ike.
 Suti dalam bahasa lokal bermakna tempat 
kosong, arena yang hanya bisa dipakai ike berputar. 
Ike biasanya dibuat dari tempurung kelapa, tapi ada 
juga yang menggunakan kulit kerang besar. Pada 
bagian dasar tempurung dialasi bubuk kayu atau 
abu dapur untuk melincinkan putaran ike.
 Ike suti sarat filosofi. Lembing kecil ini 
diibaratkan tubuh perempuan. Bagian bawah 
perut, bagian atas dada. Saat pintalan benang 
memenuhi tubuh ike, maka ia harus digeser ke 
bagian atas, di bagian dada. Jika ike sudah penuh, 
disebut satu ike, maka bagian badan akan 
membuncit,    demikian    juga   bagian   dada  akan 
terlihat cembung.  Ia bagaikan bifel ma'apu atau

perempuan hamil. Saat kondisi ini, memintal harus 
dihentikan sebab putaran ike akan terganggu jika 
dipaksakan ditambah benang. Artinya sudah 
waktunya melepaskan benang, memindahkannya 
dengan menggulungnya di sebuah batu atau 
potongan kayu hingga membentuk bola.

5) Menggulung Benang atau Taunu
 Benang hasil tasun digulung dengan alat yang 
disebut none. Alat ini terbuat dari kayu mindi. None 
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kayu panjang 
dan kayu pendek yang dipasang dengan arah 
berlawanan di kedua ujung bagian kayu panjang. 
Bagian panjang digunakan untuk memegang alat, 
sementara batang pendek untuk menautkan 
benang silih berganti. None membuat benang 
menjadi lurus. Hasilnya, gulungan benang yang 
disebut kepala benang. Satu gulungan disebut satu 
kepala benang. Gulungan ini akan memudahkan 
benang diurai saat dilakukan pencelupan warna. 
Sebelum diwarnai, kepala benang ini disimpan 
dalam nyiru atau keranjang dari daun lontar.

b. Mewarnai
 Setelah benang disiapkan dalam bentuk 
kepala benang, tahap selanjutnya mewarnai. 
Pewarna alam kain tenun biasanya diambil dari 
halaman rumah, kebun, maupun hutan. Pewarna 
alam berasal dari akar, daun, kulit, buah, dan bunga 
tanaman. Awalnya warna tenunan hanya putih, 
warna kapas. Kemudian, untuk mendapatkan 
warna putih cerah, benang direndam dalam cairan 
tumbukan jagung putih yang disebut bane.
 Pada tahap bane tersebut, benang dicelup 
padalarutan tepung jagung atau tepung ubi yang 
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 sudah dicampur dengan air panas. Putar larutan 
satu arah agar tercampur. Pencelupan ini bertujuan 
membuat benang kaku, tidak mudah putus, serta 
terkunci warnanya. Bane dipakai hanya untuk 
warna putih. Setelah dicelup, benang dijemur di 
loan,  alat yang  berfungsi mengencangkan benang. 
Begitu kering, benang digulung di batu kecil hingga 
berbentuk bola benang.
 Temuan warna kemudian berkembang ke 
hitam. Warna ini didapat dari lumpur bercampur 
rumput yang sudah membusuk dari kubangan atau 
tepian danau. Berikutnya ditemukan warna merah 
dari rebusan kulit kasuari. Lambat laun makin 
beragam warna yang ditemukan, semuanya dari 
tanaman dan bahan lokal. Daftarnya sebagai 
berikut:

• Hitam,  biasanya  mengunakan  daun tarum  atau  
 nila, pohon matoj, lumpur, juga akar meko.
•  Merah,  didapat   dari  buah dan  akar  mengkudu, 
 kulit cemara, buah  kemiri, kis kase,  dan daun jati.
 Bisa  juga  menggunakan perasan  air buah kesum
 atau   rambutan  hutan  yang   bijinya  berwarna
 merah.
• Merah  muda,  berasal  dari campuran tumbukan 
 akar kis kase dan kapur.
•  Kuning, dihasilkan dari parutan kunyit.
•  Oranye,   hasil   campuran   parutan   kunyit  dan 
 kapur.
•  Hijau, dari daun arbila atau daun pinang.
•  Putih,  didapat   dengan   melakukan   bane,  men-

celupkan dalam larutan tepung jagung.

 Pewarnaan bisa  dilakukan  berulang-ulang 
sesuai  kepekatan  warna  yang  diinginkan. Setelah 

pewarnaan dirasa cukup, benang kemudian 
diangin-anginkan hingga kering. Biasanya para 
penenun tidak menjemur langsung di bawah terik 
matahari. Tahapan ini dilanjutkan dengan mereng-
gangkan benang dan menggulungnya dalam 
bentuk bulatan.
 Teknis pewarnaan ini akan berbeda jika 
menggunakan motif  futus atau ikat. Sebelum 
diwarnai, benang sudah harus disusun motifnya. 
Benang diikat menggunakan serat daun gewang - 
belakangan menggunakan tali rafia - sesuai dengan 
motif  yang diinginkan. Bagian yang diwarnai tidak 
diikat. Begitu seterusnya sehingga seluruh benang 
memiliki warna sesuai yang diharapkan.

Meramu Pewarna Alam

Hitam
 Petik daun nila sebanyak dua kilogram dan 
rendam dalam air, simpan dalam periuk tanah 
selama dua malam. Remas daun nila yang mulai 
hancur, campur sedikit kapur, putar-putar, lalu 
saring, dan buang ampasnya. Celupkan benang ke 
dalam air, biarkan selama satu jam sehingga 
kelihatan berwarna hitam. Keluarkan lantas 
dijemur.
 Resep lain: Daun nila dipetik dan direndam 
dalam periuk tanah selama tiga hari. Kemudian, 
buang ampasnya dan campur dengan kapur, lalu 
biarkan selama tiga hari lagi. Terakhir, rendam 
benang hingga warnanya hitam. Untuk mendapat-
kan warna hitam pekat, rendam benang beberapa 
kali. 
Merah
 Ambil kulit kasuari sekitar empat kilogram,
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berapa benang yang dibutuhkan untuk menda-
patkan sehelai kain tenun berdasarkan ukuran yang 
diinginkan. Belum lagi meletakkan motif, baik 
menggunakan motif  futus, lotis, dan bunak. Paparan 
berikut akan menjelaskan peralatan apa saja yang 
digunakan saat menenun.

1) Paos Niun
 Alat yang dipasang di punggung dan diikat 
dengan tali pada kedua ujung atis sehingga lolo 
mengencang. Alat ini membuat poisisi duduk  
penenun kencang dan lurus. Paos niun menekan di 
antara nekan, atis, dan punggung. Biasanya alat ini 
dibuat dari kulit rusa atau kambing, sehingga lentur 
tapi keras.

2) Lolo
 Alat untuk memasang benang pada alat tenun. 
Lolo membuat benang menegang sehingga memu-
dahkan proses menenun dan membuat posisi 
benang rapat saat ditenun. Alat ini terdiri dari dua 
patok atas dan bawah, serta dua tali di bagian kiri 
dan kanan. Ukuran panjang dan lebar lolo bisa 
disesuaikan dengan keinginan penenun.

3) Panaf  atau Atis
 Atis digunakan untuk menjepit benang atas 
dan benang bawah sehingga membentuk tenunan 
yang rapi dan kuat. Alat ini terdiri dari dua tangkup 
kayu dari batang kasuari yang menjepit kain di 
tengah-tengah.

4) Nekan bersama Atis
 Nekan memiliki peran tak terpisahkan dengan 
atis. Ia berfungsi mengencangkan benang yang 

rebus hingga keluar air berwarna merah. Basahi 
benang dengan air bersih terlebih dahulu sebelum 
dicelup ke dalam air rebusan tersebut.
 Resep lain: Daun jati ditumbuk dan diremas-
remas dengan setengah gelas air, lalu ampasnya 
dibuang. Tambahkan sedikit kapur. Remas-remas  
benang dengan air tumbukan daun jati tersebut 
hingga mendapatkan warna merah yang diingin-
kan. Jemur benang sampai kering.

Kuning
 Ambil satu kilogram kunyit, parut. Kemu-
dian, remas-remas benang dalam parutan kunyit. 
Untuk mendapatkan warna kuning tua biasanya 
dilakukan pewarnaan berulang-ulang, dua hingga 
tiga kali. Setelah dirasa cukup, jemur benang 
hingga kering. 

Hijau
 Ambil pucuk daun pinang dan daun kacang 
arbila hutan. Tumbuk keduanya hingga halus. 
Campurkan sedikit air dan remas-remas. Pisahkan 
ampasnya. Masukkan benang ke larutan.

Oranye
 Ambil satu kilogram kunyit, parut dan campur 
dengan setengah sendok kapur dan sedikit air. 
Masukkan benang dalam campuran tersebut. 
Remas-remas hingga mendapatkan warna yang 
diinginkan. Jemur hingga kering.

c. Menenun
 Usai   mewarnai   benang,   diteruskan dengan 
tahapan menenun. Proses menenun menghabiskan 
banyak waktu. Penenun harus bisa memperkirakan  
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sudah diatur dalam alat tenun, baik benang atas 
maupun bawah. Nekan di bagian ujung kaki, atis di 
bagian perut, dan paus niun di pinggang penenun 
bekerja bersama membuat benang menegang atau 
melentur sehingga bisa ditenun. Nekan dibuat dari 
bambu ataupun batang enau, sebesar ukuran ut 
besar.

5) Senu
 Alat berbahan kayu ini mirip sebilah pedang. 
Senu berfungsi merapatkan antar benang vertikal 
dan horisontal agar tak memiliki celah.

6) Sauban
 Alat berbentuk lonjong kecil dari bambu yang 
dililit dan terbungkus ujungnya dengan lilitan be-
nang sehingga tidak mudah lepas. Cara kerja alat 
ini, dimasukkan dan dikeluarkan mengisi benang 
bagian tengah yang berlawanan arahnya dengan 
arah benang pada lolo. Sauban yang sudah dima-
sukkan mengisi benang tengah disebut monaf.

7) Pauf
 Pauf  berperan memisahkan benang yang telah 
diatur dalam lolo. Ia juga membuat benang atas dan 
bawah naik turun sehingga memudahkan sauban 
dan senu bekerja. Pauf  dibuat dari bagian tengah 
kayu Kasuari.

8) Ut
 Ut berupa batang bambu yang menahan pauf 
dan memisahkan benang atas dan bawah. Ut 
membedakan benang atas dan bawah sehingga 
memudahkan sauban, sial, dan senu mengisi benang 
tengah ataupun membuat motif. Bahan ut bisa dari 
bambu tabun, bisa juga dari kayu taduk. Ut ada dua, 
ut besar dan ut kecil.Ut besar untuk penahan puat 
sementara ut kecil untuk digerakkan dari muka ke 
belakang membedakan benang atas dan bawah. Ut 
besar berada di depan pauf, sementara ut kecil di 
belakangnya.
 Belakangan peralatan di atas bertambah 
dengan beberapa alat pelengkap, di antaranya:

- Sial, berbentuk lidi kecil dari bambu, yang 
berfungsi untuk mengatur motif. Biasanya sial 
dipasang lebih dari satu. Sial berbentuk batang 
pipih dengan ujung agak runcing. Sial dipasang di 
depan ut besar. Selain berfungsi membuat motif, 
sial juga menahan ut besar agar tetap di tempat-
nya, juga untuk memisahkan benang atas dan 
bawah.

- Lilin (ninik), alat ini digunakan untuk merapikan 
benang ketika benang mulai mengembang 
kembali  menjadi kapas dan menjaga agar 
tenunan t idak lengket  sehingga mudah 
dipisahkan.
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Menenun Menyelamatkan Ruang Hidup

  i Mollo, banyak versi cerita tentang Moa Hitu. 
        Salah satunya, Moa Hitu keturunan raja yang 
bersama 11 saudaranya mencari takdirnya. Hanya 
satu Moa Hitu yang terpilih, dan tubuhnya berubah 
dari manusia biasa menjadi raksasa. Ia tidak 
nyaman dengan tubuhnya yang membesar, meski 
begitu dia memutuskan pulang ke kampung 
halamannya.
 Beberapa saat kemudian tibalah Moa Hitu di 
kampung halamannya. Ketika hendak mendekati 
rumahnya, Moa Hitu melihat istrinya sedang 
menenun dengan membelakanginya. Tiba-tiba, 
anyaman daun gewang yang dipakai membungkus 
tubuh Moa Hitu terlepas dan penisnya yang seperti 
ular mengagetkan istrinya yang sedang menenun, 
sehingga dengan tanpa sadar Bi Mana, sang Istri, 
mencabut senu dan memukul penis Moa Hitu 
dengan sangat keras dan menyebabkan Moa Hitu 
meninggal dunia. Sejak itu orang percaya, tidak 
boleh   main-main   memukulkan   senu   pada  sese-

orang. Senu bisa membuat umur seseorang lebih 
pendek.
 Tapi secara umum, orang-orang yang beru-
mur kepala empat ke atas pernah mendengar cerita 
tentang Moa Hitu, manusia tujuh ruas ini sebagai 
orang paling tinggi yang legendanya ditandai bekas 
salah satu tapak kakinya di sekitar batu peke di Desa 
Tune.
 Apapun versi tentang Moa Hitu, tapi senu – 
alat tenun dari kayu yang menyerupai bilah pedang, 
panjang dan tajam – yang digunakan para 
perempuan untuk menenun, memang berhasil 
membuat umur lebih pendek. Setidaknya, umur 
perusahaan tambang PT Teja Sekawan yang akan 
menambang gunung batu Faut Lik di Desa 
Kuanoel setelah mama-mama Desa Kuanoel dan 
Fatumnasi menduduki wilayah tambang marmer 
itu dengan menenun.
 Bukit batu di Desa Kuanoel yang biasanya 
berwarna  putih  dengan  rimbunan semak hijau dan 

D

Bab Enam

Konon adalah Moa Hitu, manusia yang tingginya tujuh ruas, manusia paling tinggi di dunia. Langkahnya tak 
kepalang lebar. Jika dia berjalan, satu tapak kakinya ada di Amantun dan tapak lainnya berada di Mollo.

Pada satu waktu, Moa Hitu sedang duduk di batang pohon terbesar kala itu. Ia melihat seorang perempuan cantik 
sedang menenun sendirian. Si perempuan sedang sibuk dengan alat tenunnya, menggeser-geser asa, bilah kayu tipis 

dan puat dari bambu. Tak lama, sang penenun mulai memindahkan senu dari kiri ke kanan untuk memukul 
barisan kain agar rapat satu sama lain. Ia angkat lututnya untuk melonggarkan benang tenun. Diam-diam Moa 

Hitu memperhatikan perempuan itu. Entah kenapa dia menjulurkan kemaluannya ke arah lutut sang penenun, yang 
kebetulan akan memukulkan senu ke arah benang.

Tessss... putuslah kelamin Moa Hitu teriris bilah senu. Ia mati.

 Sore itu, di samping rumahnya yang belum selesai dibangun, Maria Abanat mengakhiri cerita 
tentang tenun dengan kematian Moa Hitu.

***
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pohon-pohon tinggi di sekitarnya, saat itu ber-
warna-warni. Ada warna kuning, hijau, merah, 
hitam, oranye, biru, putih, dan merah muda. 
Semua itu warna-warna benang yang terpasang 
rapi dalam alat tenun.
 Di sekelilingnya tak lagi sepi, tak hanya 
kambing dan sapi saja yang berkeliaran membuat 
ramai bukit itu. Sekelompok mama-mama datang 
berbondong-bondong mengelilingi bukit dengan 
membawa alat tenun. Mereka kemudian duduk dan 
mulai menenun sambil melantunkan nyanyian 
serta bertukar pantun. Sahut menyahut dari punuk 
satu batu ke batu lainnya. Suara merdu bahasa 
Dawam memecah kesunyian bukit, pantun dan 
nyanyian memantul di dinding Ob dan Lik, hingga 
tak satu pun roh leluhur yang tak terbangun dari 
tidur panjangnya di dalam bukit batu yang gagah 
itu.
 Pada 1997, Bupati TTS mengeluarkan izin 
untuk menambang batu marmer di wilayah Desa 
Fatumnasi dan Kuanoel yang berlokasi di dua bukit 
batu besar Nausus dan Anjaf, yang kemudian 
menjadi panggung penolakan mama-mama 
terhadap perusahaan tambang.
 Pada 2005 PT Teja Sekawan asal Surabaya 
yang mendapatkan izin penambangan dari Bupati 
Daniel Banunaek, datang tanpa permisi kepada 
warga. Mereka datang ke kaki gunung membawa 
eksavator, mesin bor, rantai besi, mobil derek, dan 
alat berat lainnya. Kemudian, membersihkan 
pohon dan semak yang menyelimuti bukit batu Ob 
dan Lik menggunakan parang. Beberapa orang dari 
mereka dengan cepat menancapkan mata bor ke 
dalam batu dan kemudian membelah batu Ob.
 Seperti   biasa,   pagi   di  bulan Desember saat 

angin barat bertiup kencang membawa butiran air 
itu, suhu di punggung pegunungan Mutis semakin 

orendah, kadang mencapai 20  Celcius setiap 
harinya, terutama di Ob dan Lik. Pagi ini kejadian 
tak biasa terjadi di batu Ob, perusahaan tambang  
berhasil memotong satu blok batu berbentuk kubus 
raksasa dari tubuh batu tersebut. Warga yang 
tinggal di sekitar gunung batu tersebut hanya bisa 
memandangi batu keramat tersebut dihancurkan. 
Sempat beberapa kali mereka protes, menegur 
perusahaan untuk berhenti memotong-motong 
batu. Tapi perusahaan berdalih, mereka telah 
mendapat izin dari pemerintah untuk mengambil 
batu.
 Walaupun begitu, warga mulai gelisah 
terutama Yati, panggilan Adriyati Kase (47). "Saya 
punya rumah jaraknya dari lokasi tambang itu 
hanya 200 meter jo. Suara ribut mesin potong batu 
sampai ke rumah, nyaring sekali," tuturnya. Bukan 
hanya Yati yang gusar karena ulah perusahaan, 
namun seluruh warga Kampung Fatumnasi dan 
Kuanoel. Pasalnya, beberapa kali mereka protes ke 
perusahaan untuk menyudahi memotong-motong 
batu, perusahaan tak menghiraukannya. Hingga 
akhirnya sempat beberapa kali cekcok antara warga 
dan perusahaan terjadi. Perusahaan berhenti 
melakukan pemotongan, namun tidak pergi dari 
lokasi. Begitu masyarakat berhenti protes, peru-
sahaan kembali memotong lagi tubuh batu ter-
sebut.
 Bukan hanya dengan perusahaan, warga juga 
sempat cekcok dengan sesamanya. Dengan Mama 
Sina, Yusina Balan,  salah satunya. Ia tak sengaja 
mengizinkan orang perusahaan tinggal di rumah-
nya. “Perusahaan datang bersama  Bapak  Lamber-
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tus Oematan. Kami pikir mereka orang baik-baik, 
jadi kami tidak bisa buat apa-apa,” tuturnya. Ketika 
itu Lambertus Oematan menjabat sebagai Camat 
Fatumnasi. Suatu saat karena terlalu jengkel 
dengan Mama Sina, warga sempat  melempari 
rumahnya dengan batu. Dengan berat hati Mama 
Sina menolak permintaan Bapak Camat dan 
mengusir orang-orang yang dibawanya, pergi dari 
rumah.
 Sebenarnya mama-mamalah yang paling 
cemas, ketika dua bukit batu itu mulai dipotong. 
Sebab, kedua bukit itu sumber air. Di Mollo, mama-
mamalah yang paling bertanggung jawab menye-
diakan air dalam keluarganya. Kemarahan warga 
makin parah ketika tahu, perusahan juga menggu-
nakan air untuk mencuci batu marmer hasil po-
tongan dan peralatan yang mereka gunakan.
 Kesabaran warga habis. Mereka memutuskan 
untuk mengusir perusahaan dari gunung batu. 
Keputusannya, menduduki kawasan tambang. 
Beberapa saat setelah keputusan tersebut, ratusan 
orang dari dua desa, Fatumnasi dan Kuanoel, 
datang berbondong-bondong ke kawasan tambang 
dan menduduki batu.
 Semua orang datang, laki-laki, perempuan, 
anak-anak, serta orang-orang tua pun turut serta. 
Mama-mama paling banyak jumlahnya. Siang 
malam mereka habiskan di bukit batu tersebut. 
Berbagai kegiatan mereka lakukan, memasak, 
makan jagung bose, minum, makan sirih, bercerita, 
menyanyi, bahkan menenun pun dilakukan di 
sana. Sejak saat itu, warga dari dua kampung ini 
memiliki dua tempat tinggal, rumah mereka di 
kampung dan bukit batu ini.
 Menenun  bagian  dari  kehidupan  perempuan  

Timor. Selain mengerjakan pekerjaan dapur dan 
kebun untuk memenuhi konsumsi keluarganya, 
perempuan juga bertanggung jawab memberikan 
pakaian kepada keluarganya. Tenun, salah satu dar 
bagian tanggung jawab perempuan. Tenun tidak 
bisa dilepaskan dari sisi perempuan di Timor 
karena hanya perempuan yang menenun, lelaki 
tidak.
 Saat pendudukan kawasan tambang untuk 
mengusir perusahaan, mama-mama membawa 
bagian dari hidupnya. Mereka datang membawa 
alat-alat tenun dan mulai menenun di bawah 
pohon-pohon di sekitar  batu yang sedang dibor. 
Menurut mama-mama, jika setiap hari mereka 
duduk-duduk saja menjaga batu berarti mereka 
tidak bisa kerja. Namun jika alat tenun dibawa, 
maka mama-mama masih bisa terus bekerja dan 
menghasilkan kain tenun. Jika mereka mening-
galkan batu dan menenun di rumah maka batu 
akan hilang, dan air juga akan hilang. "Keputusan 
untuk menenun sambil menjaga batu pilihan yang 
tepat bagi mereka," tutur Mama Salin atau 
Marcelina Anone. Selain identik dengan perem-
puan, tenun juga salah satu penghasil uang tunai 
bagi perempuan Timor, di samping dari hasil 
kebun.
 Mulanya hanya dua-tiga perempuan yang 
membawa alat tenun dan mulai menenun di batu. 
Hari demi hari mulai bertambah. Pekerjaan mene-
nun berpindah dari rumah ke batu. Hingga satu 
minggu kemudian ada sekitar 50 orang mama-
mama dan nona-nona yang menenun di lokasi 
tambang tersebut. Salah satunya, Mama Salin. 
"Ma,  mau  dibawa  ke  mana  ko  alat tenun?"  tanya 
menantunya.   “Sebentar   saya  bawa   alat   ini ke 
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bawah, nanti saya buat selendang dengan tulisan 
tolak tambang,” jawab Mama Salin.
 "Mama-mama saat itu di barisan paling 
depan, tidak ada laki-laki," tutur Mama Vika,  
panggilan Victoria Mael (48), salah seorang mama 
yang menduduki batu saat itu. "Kalau ada ganggu, 
kami akan bersatu, bergandengan tangan, melin-
dungi satu dengan lainnya," tambahnya.
 Mereka menenun dan menduduki lokasi 
tambang sejak September hingga Desember 2006. 
Selama masa pendudukan, warga juga merayakan 
Natal di kaki bukit batu tersebut. Dinginnya musim 
hujan yang dibawa oleh angin barat tak sedikitpun 
mengerutkan semangat mama-mama untuk 
melawan perusahaan tambang. Akhirnya, pada 
Februari 2007 mama-mama pulang ke rumah 
masing-masing setelah menyaksikan alat berat 
terakhir diangkut keluar dari kaki bukit batu Ob dan 
Lik.
 Keselamatan batu, air, tanah, dan hutan 
alasan orang Mollo mengusir perusahaan tambang 
dari dua bukit batu tersebut. Menurut fillosifi orang 
Mollo, alam seperti tubuh perempuan, “rambut 
adalah tegakan pohon, daging adalah tanah tempat 
tumbuhnya tetumbuhan dan melapisi tanah, tulang 
adalah bebatuan penyusun gunung dan tanah, serta 
air yang mengalir adalah bagian darah mereka”.
 Menyelamatkan batu, bagian dari menye-
lamatkan yang lainnya. Batu menguatkan tubuh. 
Keselamatan air dan hutan hal vital di daerah 
dataran tinggi kering ini. Air sangatlah berharga. 
Dalam setahun petani hanya bisa menanam jagung 
satu kali saja. Sementara tanam sayuran, seperti 
wortel, daun bawang, dan kacang-kacangan
bisa dilakukan   dua   kali   dalam   setahun   jika  air 

 cukup tersedia.
 Namun, dalam lima tahun terakhir keter-
sediaan air makin terbatas karena tidak ada hujan. 
“Tahun ini saja hingga November belum ada hujan, 
seperti juga tahun lalu. Daun-daun bawang di lahan 
sudah mengering. Kami belum bisa tanam lagi”, 
ujar Mama Elizabeth Oematan yang tinggal di 
Desa Koanoel.
 Pengalaman berjuang mempertahankan batu, 
rupanya memberikan pelajaran penting bagi orang 
Mollo. Tak hanya perjuangan mempertahankan 
Faut Ob dan Faut Lik, tapi juga jauh sebelumnya, 
saat 22 desa di lereng dan kaki gunung Mutis 
bersatu mengusir tambang lainnya, yang akan 
menghancurkan Faut Nausus dan Anjaf  pada 
1999. Faut Nausus dikenal sebagai ibunya batu, 
gunung batu yang paling keramat di sana. Dulu 
menjadi tempat berkumpulnya seluruh suku di 
daratan Timor.
 Tenun menjadi salah satu media perempuan 
untuk memulai percakapan sehari-hari, dari urusan 
dapur hingga strategi untuk melawan. Belajar 
menenun bersama secara kelompok salah satu 
caranya. Pindah dari rumah satu ke rumah yang 
lainnya. Tenun salah satu sumber dana perjuangan 
bagi beberapa kelompok kerja tenun, “Kami 
biasanya menggulung benang bersama, sebelum 
dibawa anggota kelompok untuk ditenun di rumah 
masing-masing,” tutur Mama Elizabeth, ketua 
Kelompok Rindu Sejahtera. Tenun yang sudah 
selesai dikumpulkan pada Mama Elizabeth kemu-
dian dijual dan sebagian dana dari hasil penjualan 
tenun akan masuk dalam kas kelompok dan 
digunakan untuk keperluan perjuangan.
 Sebenarnya   tenunlah   yang  menjadi  penyatu 
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perempuan Mollo, sebab menenun pekerjaan 
perempuan. Hampir tidak ada laki-laki yang bisa 
menenun. Laki-laki memiliki pekerjaan pergi ke 
kebun. Walau sebenarnya, separuh waktu  perem-
puan selain memasak dan menenun, juga pergi ke 
kebun membantu pekerjaan laki-laki. Di Mollo, 
setiap perempuan harus bisa menenun. Mereka 
baru boleh menikah jika sudah bisa menenun 
pakaian pengantinnya sendiri.
 Dengan begitu, hampir semua kegiatan 
keseharian perempuan di Mollo tak lepas dari 
alam, seperti kegiatan bertani yang membutuhkan 
air yang mengalir di dalam tanah dan di celah 
bebatuan, disimpan oleh akar-akar pohon di dalam 
hutan. Menenun juga bagian dari alam, karena 
bahan dan alat-alat tenun didapat dari hutan.
 Tak hanya peralatan tenun yang didapat dari 
hutan dan kebun. Namun juga pewarna untuk 
benang-benang. Misalnya daun kacang arbila 
hutan untuk pewarna hijau, kunyit untuk pewarna 
kuning, kulit kayu cemara dan mengkudu untuk 
pewarna merah, kulit kayu matoj, nila, daun tarum, 
dan akar Meko untuk pewarna hitam. Pewarna ini 
ada yang digunakan tanpa dimasak, dan ada yang 
harus dimasak. Tentu saja untuk memasak di-
butuhkan kayu bakar, yang didapat dari hutan 
maupun kebun.
 Jika hutan dan kebun hilang, tak dijaga dan 
dirawat, maka tenun juga lambat laun akan hilang 
bersamaan dengannya. Padahal, tenun salah satu 
identitas dari orang Timor, bukan hanya Mollo, 
dan identik dengan perempuan pekerjaan perem-
puan. “Jika hutan rusak maka perempuan dirugi-
kan karena tidak ada lagi bahan untuk menenun," 
tutur Mama Vika.
  

 Tenun identitas orang Mollo, identitas masya-
rakat adat. “Sejak lahir orang Mollo terikat dengan 
adat yang kuat. Adat seperti barang yang sangat 
berharga yang tidak bisa dipisahkan dari  tubuh,” 
ujar Metu Salak, salah satu tokoh adat Desa 
Kuanoel.
 Mereka diwajibkan memakai tenun pada 
upacara pernikahan, acara-acara dan pertemuan-
pertemuan adat. Orang Mollo juga memakainya 
pada saat ke gereja, atau ke pertemuan-pertemuan 
resmi lainnya. Tenun juga bentuk kehormatan dan 
penghargaan. Misalnya, saat menerima tamu, 
mengundang orang datang, atau berterima kasih 
atas bantuan seseorang. Semuanya bisa diungkap-
kan dengan memberi tenun.
 Dalam masyarakat adat Mollo, tenun menjadi 
salah satu media untuk menyelesaikan konflik. 
Misalnya, sebagai alat untuk membayar denda adat 
untuk kasus hubungan di luar nikah dan sengketa 
ternak. Ia menjadi penanda damai. Atau, ia bisa 
dijadikan sebagai penanda penghargaan atau 
ucapan terima kasih pada tamu. Namun, dalam hal 
penyelamatan ruang hidup, tenun penyatu kekuat-
an masyarakat.
 Dua bukit batu Ob dan Lik berhasil diselamat-
kan masyarakat Mollo dengan bersenjatakan 
tenun, tanpa melukai satu orang pun. Berjuang 
dengan fokus pada merangkai benang warna-warni 
yang tersusun rapi di badan ike suti. Perlahan 
beberapa motif  jadi, beberapa minggu satu 
selendang bahkan selimut kecil telah selesai 
ditenun. Sembari duduk di atas batu, kain tersebut 
kemudian dipakai untuk menghangatkan tubuh 
mereka yang keriput karena kedinginan. Namun, 
semangat mereka merekah menyala.
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 Melindungi batu, bagian dari tubuh mereka, 
satu hal yang penting. Menyelamatkan batu berarti 
mereka juga menyelamtkan yang lainnya, air, 
tanah, dan hutan. Menyelamatkan bagian tubuh  
tersebut itu, berarti juga menyelamatkan tenun, 
karena dari sanalah mulanya tenun itu berasal.
 Ikrar  terakhir orang Mollo untuk menguatkan 

pangan dan menyelamatkan lingkungan serta 
sumber-sumber air mereka adalah,  “Haimi sosa 
salehaimo, et mihine. Haikami sosafa sa lehaikamo e fa.” 
Artinya, kami hanya jual apa yang kami bisa buat, 
seperti tenun, dan bahan olahan lokal. Kami tidak 
bisa jual apa yang kami tidak bisa buat, seperti batu, 
air, tanah, dan hutan. 
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Kesetiaan dalam Tenun Milka

  enenun adalah pengalaman perempuan yang 
   bisa tak lekang waktu. Di masa lalu menenun 
bagian yang membentuk pengetahuan perempuan 
Timor, seperti yang dipaparkan Milka. Pengeta-
huan ini terus ada bergantung kepada para perem-
puan penenun, serta penghargaan keluarga dan 
lingkungan sekitar mereka terhadap karya tenun.
 Milka masih mengingat pesan mamanya 
tentang tenun. “Perempuan harus menenun. 
Pertama, agar dia punya pakaian, yang kedua agar 
dia bisa menikah.” Sejak umur enam tahun, nenek-
nya mengajari Milka memintal benang. Umur 12 
tahun dia sudah bisa menenun pakaian pertama-
nya, sebuah sarung berwarna hitam. Sejak itu, 
hingga usianya kini 76 tahun, Milka tak berhenti 
menenun kapas.
 Rumah Milka terletak di RT 7 Desa Bestobe. 
Rumah itu sederhana. Rumah semen yang belum 
selesai diplester. Di bagian dalam rumah ada 
beberapa kursi plastik dan bangku kayu yang 
diletakkan mengelilingi dua meja. Dinding ruang 
tamu berwarna putih. Dua dindingnya berhias 
gambar-gambar para politikus lokal dan kalender 
lama dan baru. Di bagian belakang rumah ada lopo 
atau rumah bulat yang berfungsi sebagai dapur dan 
lumbung.
 Milka menyimpan beberapa selimut dan 
sarung tenun kapas yang sudah berumur lebih dari 
sepuluh tahun. Suami dan anak-anaknya tak suka 
memakai  selimut  maupun sarung tenun kapasnya. 

Alasan mereka, tenun kapas kurang mantap, 
warnanya kurang hidup, dan terasa lebih berat jika 
dipakai sehari-hari. Mereka lebih suka menggu-
nakan selimut atau pun sarung tenun dari benang 
toko dan benang sulam. Tapi Milka tak peduli, ia 
terus menenun kapas.
 Sayangnya, sekarang kapas makin susah. 
Hanya ada dua atau tiga pohon kapas di halaman 
rumah anaknya. Milka tinggal dengan anak laki-
lakinya yang sudah berkeluarga. Biasanya dia 
mendapatkan kapas dengan memintanya dari 
tetangga-tetangga yang masih memiliki dua atau 
tiga pohon di halaman rumah mereka. Tanpa 
meminta, kadang tetangganya memberitahu, 
bahkan datang dengan membawa kapas yang 
dipetik dari halaman rumah atau kebun mereka. 
Anak perempuan Milka menceritakan, orang-
orang yang memberi kapas itu tetangga satu desa.
 Kapas baru bisa dipanen pada musim kema-
rau, dan tidak bisa dipetik atau dipanen dalam satu 
waktu. Bunga kapas yang berwarna putih dan 
merah hati tidak berbunga bersamaan. Setelah 
berbunga, dan kelopak luruh, muncul kepala buah. 
Kepala buah yang menua kemudian retak dan 
menyembul serat-serat putih, yang biasa disebut 
kapas. Kapas sebenarnya tumpukan serat pe-
lindung biji. Saat biji pecah, kapas yang ringan 
terbawa angin ikut membantu menyebarkan biji 
tanaman kapas. Kapas dipetik saat musim kapas 
berbunga.  Nanti,  baru  dua  atau  tiga  hari bisa di-

M

Bab Tujuh

Suami dan anak-anaknya tak suka memakai selimut maupun sarung tenun kapas.
Tapi Milka tak peduli, ia terus mengumpulkan kapas, terus menenun.
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petik lagi.
 “Mama sering minta kapas ke tetangga. 
Mama masih punya 10 karung yang belum diker-
jakan,” ujar Leonard Pole, anak keempat Milka. 
Anak-anaknya tidak sabar melihat kebiasaan Milka 
menyimpan kapas. Kerap muncul keinginan sang 
anak membuang tumpukan karung kapas tersebut. 
Kadang mereka sampaikan itu terbuka kepada 
ibunya. Tapi, Milka bergeming.
 Tinggal dua orang yang menenun menggu-
nakan kapas di Desa Bestobe, Milka dan Salome 
Ola. Salome lebih suka membuat selendang ber-
ukuran pendek. Tapi, Milka lebih dikenal sebagai 
penenun kapas karena dia menenun sarung dan 
selimut.
 Selain kapas yang makin susah dicari, 
pewarna alami juga makin jarang. Bahkan lebih 
susah didapat dari pada kapas. "Tarum untuk 
warna hitam susah dicari, tidak cukup banyak 
untuk membuat warna hitam," ujar Milka. Ia 
terpaksa pindah ke warna sintetis, pewarna hitam 
merk Wantex. Memang tak semua tenunnya 
menggunakan Wantex. Pewarna toko ini hanya 
digunakan untuk pewarna dominan, yang 
membutuhkan banyak bahan. Sementara warna-
warna motif, seperti kuning masih menggunakan 
pewarna dari tumbukan rimpang kunyit, sedang-
kan warna merah didapatkan dari kulit pohon 
cemara.
 Dulunya, daun tarum cukup tersedia, bahkan 
bisa dipanen dari halaman rumah. "Tanam di 
halaman rumah, tapi sudah berkurang. Jadi 
Wantek sudah ada, kan sudah lebih gampang, 
daripada cari daun tarum,” ujar Milka sambil 
menunduk.
 

 Tentu saja dengan usianya yang makin 
menua, sangat sulit bagi Milka untuk mencari 
bahan pewarna alami ataupun melakukan 
pewarnaan benang dalam jumlah banyak. Itulah 
sebabnya ia menggabungkan pewarna alami dan 
pewarna kimia. Ia mempertimbangkan peng-
gunaan motif  sederhana, seperti lotis dengan garis-
garis lebar dan sempit.
 Jika sedang duduk, postur tubuh Milka 
kelihatan bungkuk. Mungkin karena terlalu banyak 
menenun di usianya saat ini. Saat bertemu Milka di 
rumahnya di Bestobe, dia mengatakan baru 
sembuh dari sakit. Hidungnya berdarah, badannya 
tak bisa digerakkan seperti lumpuh Dua bulan lalu, 
anaknya membawanya ke Puskesmas Kesusteran 
di kabupaten tetangga, Desa Eban, Kabupaten 
Timor Tengah Utara (TTU). Jaraknya sekitar satu 
jam dari Desa Bestobe. Sayangnya, dokter tak 
memberitahu keluarganya apa sakit yang diderita 
Milka. Mungkin juga sakit tua. Usia Milka sudah 
kepala delapan. Jika duduk menggantungkan 
kakinya, kelihatan kakinya seperti bergerak sendiri, 
tremor. Kepalanya kadang menggeleng tiba-tiba, 
mirip tremor, tapi dia masih bisa tersenyum ramah. 
Sore itu dia menggunakan kaos dan kain batik.
 "Saya su lama tidak menenun, setelah sakit," 
ujarnya. Tapi anak perempuannya bercerita, meski 
istirahat menenun ibunya masih terus memintal 
benang. Saat dalam masa penyembuhan dari 
sakitnya, dua minggu setelah pulang dari rumah 
sakit, ibunya masih memintal benang. "Badan 
boleh diam, tapi tangan tidak enak jika tidak 
bergerak, jadi pintal sa, sambil lihat TV," ujar Milka. 
Tangan Milka seperti punya mata yang bisa 
memastikan tebal dan tipis benang yang dipintal.

7
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 Semenjak sakit dan belum bisa menenun 
selama sepuluh bulan, Milka sudah berhasil  
memintal lima kepala benang. Pekerjaan memintal 
kapas menjadi benang bisa dibilang separuh 
pekerjaan menenun sudah diselesaikan. Tahapan 
selanjutnya adalah menenun benang menjadi kain.
 Tenun kapas membutuhkan waktu lebih lama 
dibanding menenun benang toko. “Ini sudah 
sebulan, baru separuh, jadi selimut ini ada dua 
bagian, butuh dua bulan,” ujarnya sambil menun-
juk sebuah sarung berwarna gading kecoklatan. Itu 
baru waktu yang dibutuhkan untuk menenun, 
belum lagi waktu untuk memintal benang, 
memisahkan kapas dari bijinya, dan memanen 
kapas dari pohonnya. Sepotong sarung tenun polos, 
Milka harus melakukan dua tahapan pekerjaan, 
yaitu memintal benang dan menenun.
 Milka menggambarkan pekerjaannya mene-
nun sarung dari benang kapas, jika dirunut sebagai 
berikut :

• Beberapa hari memetik kapas sebanyak dua 
nyiru penuh

• Dua hari untuk memisahkan kapas dari biji
• Dua hari untuk pisahkan helai kapas memakai 

alat bernama sifo
• Beberapa hari menggulung 120 nasun dengan 

tangan
• 12 malam untuk memintal 4 ike menggunakan 

ike suti
• Sehari menggulung benang dengan none
• Sehari untuk menggulung 1 kepala benang

 Setelah benang siap, maka proses menenun 
bisa dimulai.  Milka  membutuhkan  minimal   dua  

bulan untuk menenun empat kepala benang. Jika 
ditambah waktu memintal benang, sarung polos ini 
membutuhkan waktu tiga  bulan. Jika ditambah 
motif  dan warna, maka waktu menenun bertambah 
lama.
 Milka belajar menenun sejak berumur 10 
tahun dari mamanya, Susana Baun. Ia belajar pada 
malam hari, seperti anak-anak perempuan Timor 
lainnya. "Jadi kalau dulu belum ada pelita, pakai 
biji damar yang dihaluskan, kadang dicampur 
dengan kemiri. Keduanya lantas ditumbuk ber-
sama dengan kapas," ujarnya.
 Lampu damar itu lebih mirip obor dibanding 
lampu teplok versi Jawa, atau lampu biasa, yang 
datang belakangan. Nama alat penerangan ini paok 
talu, paok artinya lampu dan talu merupakan 
sebutan bagi bambu yang dililit adonan kapas tadi. 
Dalam semalam paok talu yang dibutuhkan bisa 
mencapai belasan hingga puluhan. Bahan bakar 
untuk paok talu biasanya dibuat satu kali dalam 
jumlah banyak, bisa beberapa lesung. Paok talu 
biasanya ditancapkan di atas bambu.
 Tiga bahan paok talu, buah damar, kapas dan 
kemiri ditumbuk hingga membentuk pasta kasar 
berserat. Adonan bahan bakar kemudian dililitkan 
pada ujung kayu atau bambu mengulir hingga 
pangkal. Mirip hio dengan pelapis yang tebal. 
Barulah paok talu siap digunakan. Lidi-lidi ini 
biasanya disukai semut karena minyak kemiri yang 
terkandung dalam adonan. Agar tidak didatangi 
semut, paok talu harus diselipkan di dinding rumah. 
"Paok talu dibakar, jadi lampu," tambahnya 
menceritakan alat penerangan yang digunakan 
pada malam hari untuk mendapat pelajaran 
tentang menenun dari para mama.
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 Belajar menenun secara berkelompok ternya-
ta sudah dikenal sejak lama oleh perempuan Mollo. 
"Kami belajar di rumah nenek," kata Milka 
mengenang di mana belajar menenun. Rumah 
nenek atau rumah orang yang dituakan dalam 
keluarga biasanya menjadi tempat untuk belajar 
tenun bersama-sama. Khususnya jika rumah 
antarsaudara saling berdekatan. Perempuan dan 
anak-anak yang lebih muda akan berkumpul 
setelah makan malam. Mereka duduk di atas tikar 
yang dihampar di lantai tanah dalam lopo. Tanpa 
meja kursi. Mereka berhadap-hadapan atau 
membentuk lingkaran, dan mulai menenun disinari 
paok talu. Kelompok ini biasanya terdiri dari tiga 
sampai delapan orang. Anak-anak belajar 
memintal kapas menjadi benang, sementara para 
remaja dan orang tua menenun benang.
 Cerita Milka serupa dialami Margaretha Seba 
(53) yang kini tak lagi banyak menenun karena 
sibuk mendampingi suaminya sebagai Kepala Desa 
Bestobe. "Dulu saat saya masih anak-anak, selesai 
makan malam, bapak panggil kami duduk untuk 
menenun. Dia juga panggil sepupu-sepupu," ujar 
perempuan yang ditinggal pergi mamanya pada 
usia 10 tahun. Meninggalnya sang mama 
membuatnya berhenti sekolah hingga kelas 4 SD. 
Mama Margaritha kasihan ayahnya tak ada yang 
mengurus, termasuk menyediakan makan.
 Belajar di malam hari tak hanya buat perem-
puan, tapi juga untuk laki-laki dewasa, remaja, dan 
anak-anak. Lak-laki diajarkan membuat tuke' atau 
tabung dari bambu besar yang dipasang tali pada 
ujung dan pangkalnya agar mudah diletakkan di 
punggung saat mengambil air. Atau, diajar 
m e m b u a t  f o k a '  a t a u  t e m p a t  m e n g a m b i l  

air yang lebih besar ukurannya karena terdiri dari 
dua hingga tiga ruas bambu.
 Malam hari merupakan saat yang paling 
menyenangkan bagi Margaritha kecil. Ia begitu 
ingin belajar tenun. "Saya senang karena mau tahu 
kakak-kakak buat tenun, mau buat juga biar bisa 
pakai di badan," ujar Margaritha atau lebih dikenal 
dengan sebutan Mama Desa atau Mama Baun itu. 
Tak hanya pelajaran menenun, saat duduk bersama 
para orang tua juga mengajarkan tentang budi 
pekerti. "Duduk harus jaga, berdiri juga harus 
jaga," tambah Margaritha mengingat petuah 
bapaknya agar perempuan bisa menjaga diri baik-
baik.
 Saat pertama belajar menenun, Margaritha 
hanya mempelajari motif  sederhana, putih dan 
hitam. Putih warna kapas dan hitam warna dari 
daun tarum. "Hanya orang-orang tua yang mene-
nun motif  lotis yang halus-halus," ujarnya mengi-
ngat apa yang dipelajarinya dulu. Motif  halus-halus 
maksudnya motif  lotis sederhana, tidak terlalu 
rumit.
 Jika tenun pertama Margaritha ikat pinggang, 
maka tenun pertama Milka sarungnya sendiri, 
sarung pertama yang dia pakai. Sarung tenun kapas 
berwarna hitam,  warna daun tarum yang 
membusuk. “Dulu sebelum punya sarung, tidak 
pakai baju, jadi kami telanjang sama sekali. Saat 
Nippon datang itu,” ujarnya mengingat saat-saat 
dia memiliki pakaian pertamanya bersamaan 
dengan masuknya tentara Jepang ke Pulau Timor.
 Milka menikah dengan Daud Poli pada usia 
15 tahun. Poli teman sekolahnya di Desa 
Fatumnutu. Keluarga Daud memiliki kebun yang 
berdampingan   den gan   kebun   orangtua   Milka. 
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Setelah menikah, mereka dikaruniai tujuh anak. 
Empat laki-laki dan tiga perempuan. Ia mengajari  
anak perempuannya menenun. Anaknya yang 
bungsu, Susana Poli (24) lebih suka menenun 
benang toko. Susana belajar tenun setelah tamat SD 
dan tidak punya biaya melanjutkan sekolahnya ke 
SMP. "Mama ajar menenun dengan benang kapas, 
tapi saya tenun benang toko," ujar Susana.
 Tak hanya menenun kapas, Milka juga 
menenun benang toko dan benang sulam. Ia 
menenun selimut dari benang toko untuk suami 
dan anak-anaknya. Suaminya menyukai tenun 
dengan warna-warna terang. Sementara, kapas dan 
pewarna alami menghasilkan warna yang tidak 
terlalu terang. Anak Milka tidak suka menggu-
nakan tenun berbahan kapas. "Kami tidak suka, 
alasan sama kayak bapak, berat dan ingin tampil 
beda. Kami mau seperti yang lainnya. Ini kan 
beda,” tambah mereka.
 Milka juga lebih sering menggunakan tenun 
dari benang toko, yang mulai muncul sejak anak 
keduanya lahir pada sekitar 1964. Ia pergi ke Pasar 
Eban, sekitar satu jam dari rumahnya, untuk 
membeli benang. Saat itu pewarna sintetis toko  
merk Wantex sudah dikenal umum.
 Ia menenun sarungnya sendiri. Pertama, dia 
menenun selendang. Setelah mendapatkan dua 
selendang, dia lantas menggabungkannya menjadi 
sarung dengan menjahitnya menggunakan benang. 
Mereka menyebutnya, jahit mati menjadi sarung. 
Sebuah sarung tenun dari benang toko bisa dise-
lesaikan selama dua bulan. Milka lebih banyak 
menenun sarung dan selimut. Kata Milka, 
menenun harus kuat di kaki dan di punggung. “Jadi 
kekuatannya  di  punggung  dan  kaki, harus lurus,” 
terangnya. 

 Sayangnya, anak anak muda sekarang jarang 
menenun. “Padahal, kalau mau menikah dia harus 
bisa menenun,” ujar Milka mantap. Tapi menurut 
Margaritha Sebe, kebiasaan itu sulit dipenuhi saat 
ini. “Sekarang ada pro dan kontra, ada yang bilang 
harus, tapi sekarang ada yang mau nikah nanti 
orangtua saja yang kasih tenun,” ujarnya. Menu-
rutnya, anak-anak sekarang saling suka, mereka 
senang. Sementara orangtuanya harus setengah 
mati menenun. “Tapi kalau di kampung, tidak bisa. 
Harus bisa bikin tenun,” tambah dia.
 Di Desa Bestobe, tenun masih menjadi ukuran 
dalam memilih calon istri. “Kalau mantu yang 
datang harus bisa tenun. Kalau tidak bisa, kita ajar. 
Kita punya adat di sini. Kalau dia tidak mau kerja, 
maunya gampang gampang, dia akan berhadapan 
dengan saya,” ujar Margaritha. Ibu Desa percaya, 
tenun harus dipertahankan sebagai ukuran-ukuran 
dalam adat. "Kalau di desa kami berprinsip, walau-
pun ada teknologi masuk desa, harus bisa tenun. 
Walaupun berkurang, tapi harus tetap ada," 
ujarnya.
 Sunguh menenun membutuhkan waktu 
cukup lama, apalagi tenun dari kapas. Sejak 
bertemu Mama Milka, saya tak mau menanyakan 
kenapa harga tenun kapas yang dikerjakan secara 
manual harganya tinggi. Sebab, menenun kapas tak 
hanya menenun tapi lebih jauh bermakna menjaga 
dan merawat alam. Penanaman kapas dan pewarna 
alam di sekitar halaman lopo maupun di kebun 
merupakan cara perempuan merawat keragaman 
hayati kapas dan pewarna alam. Kebutuhan uang 
tunai untuk membeli benang terjawab dengan 
memintal benang kapas, sementara pencemaran 
bahan kimia dari Wantex dihindari dengan penggu-
naan pewarna alam.
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Bernadetta & Tiga Dunia Penenun

 ernadetta  sedang  menenun kain bermotif   bu-
 rung garuda. Bukan sembarang garuda, tapi 
Garuda Pancasila. Ia melukis lambang Negara 
Indonesia yang ditenunnya dari benang kapas. Ia 
petik kapasnya dari pekarangan rumah dan dipin-
talnya sendiri. Garuda berwarna putih itu berdiri 
gagah di atas kain tenun berdasar hitam.
 Tenunnya menggunakan pewarna alam 
dengan teknis pencelupan tenun ikat. Tubuh 
Garuda dia ikat dengan tali agar tidak berwarna 
saat dilakukan pencelupan warna hitam. Warna 
hitam pekat itu didapat dari rendaman daun tarum 
yang dibiarkan membusuk. Biji damar dan kapur 
sirih ditambahkan ke dalam tarum agar warna 
hitam terikat kuat. Setelah pewarna alam siap, 
benang kapas itu lantas dicelup, dikucek, diangkat, 
lantas dijemur, begitu berulang kali. Warna pekat 
muncul setelah enam kali pencelupan, tepat pada 
hari keenam. Benang kapas itu sedang dia tenun. 
Sudah enam hari dia menenun, sedikit lagi burung 
Garuda itu dia lepaskan dari pekakas tenunnya.
 Hanya sedikit perempuan Timor yang masih 
mau memintal dan menenun menggunakan kapas. 
Apalagi masih mau bersusah payah menggunakan 
pewarna alam seperti tarum. Bernadetta, salah 
satunya.
 Bernadetta Lassa lahir di Desa Eon Besi, 
Kecamatan Kulaeu, Kabupaten TTS. Saudaranya 
ada enam perempuan dan tiga laki-laki. Sayangnya, 
sebagian  besar  sudah  meninggal  karena sakit, ha-

nya tersisa dua yang masih hidup. Bernadetta sering 
dipanggil Mama Kase, yang berarti “orang asing” 
atau “mama dari luar”. Mungkin karena ia 
keturunan Cina. Kulitnya memang lebih terang 
dari orang Mollo biasanya, matanya juga lebih 
sipit. Ayahnya bernama Yoseb Tan Assan, mama-
nya bernama Jok Ji Moi. Tapi kakek dari ibu meni-
kah dengan perempuan marga Lassa, inilah asal 
Bernadetta menggunakan nama marga Lassa.
 Keluarga Bernadetta dulunya pedagang kulit 
sapi. Bapaknya menjual kulit sapi dari Kualeu ke 
Kupang masih menggunakan transportasi kuda. 
Menurutnya, perdagangan kulit ini sudah dilaku-
kan sebelum perdagangan kayu cendana marak di 
masa Belanda.
 Sejak umur tujuh tahun, dia belajar memintal 
benang dan menenun dari kedua neneknya, dari 
ayah dan ibu. "Dulu harus bisa menenun agar bisa 
kawin," ujarnya. Tenun pertama tali ikat pinggang 
yang kecil. “Saku punya tali digantung,” ujarnya. 
Tak hanya belajar tenun, dia juga belajar menyu-
lam, rajut, dan kruistik.
 Sayangnya, untuk pendidikan formal Berna-
detta tak terlalu beruntung. Dia hanya menyele-
saikan sekolah rakyat (SR) pada umur 13 tahun. 
Biasanya dia pergi ke sekolah sejak pukul enam dan 
pulang pukul 12. Selebihnya dia akan membantu 
orang tuanya tofa kebun atau bersih kebun. Malam 
harinya dia belajar menenun. Saat di sekolah 
rakyat, dia paling menyukai  pelajaran jahit menja-

B

Bab Delapan

 Bernadetta tak hanya pelajar yang gigih, ia juga pengajar yang keras.
Itu yang membuatnya mampu melintasi berbagai peran,

sebagai perempuan, pedagang, orangtua tunggal, dan guru tenun.
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hit. ”Pelajaran yang paling kami suka pelajaran 
tenun. Kalau di sekolah jahit bunga, pulang baru 
tenun,” ujarnya.
 Tenun yang berhasil dibuatnya biasanya 
dibagikan kepada orang terdekat di keluarga. Ini 
ajaran ibunya. Ia percaya, memberi karya tenun itu 
sama dengan memindahkan kebodohan kepada 
orang lain. Tentu saja ini hanya kiasan, sebuah 
simbol, atau penanda yang menunjukkan sebalik-
nya, bahwa dia mampu membuat tenun. “Dikasi 
orang-orang supaya kasi kita punya bodok ke orang, 
baru biar kita cepat pintar. Kasi selimut saya ke 
bapak, jadi bodok pindah ke bapak. Baru kita kasi ke 
saudara-saudara. Saya bisa tenun begini. Ada orang 
minta, saya kasi. Begini ibu, orang tua supaya kasi 
kita bodok ke orang. Bukan sial. Kalau sial berarti 
kita buang. Kalau kita kasi di orang berarti kita kasi 
bodok dan kita tambah pintar,” ujarnya. Rupanya ini 
yang melatari semangatnya untuk selalu membagi 
ilmu kepada orang lain, semangat yang mengan-
tarkannya menjadi guru.
 “Saya sudah bisa membuat periuk tanah yang 
besar. Itu saya dapat pelajarannya waktu masih ikut 
suami di perbatasan. Tiap hari saya latihan buat 
periuk. Saya istri guru tapi saya yang kasi belajar 
anak-anak. Anak-anak belajar dari saya,” ujarnya.
 Tapi Bernadetta juga mengembangkan sendiri 
pengetahuannya. Salah satunya tentang tenun. Ia 
melakukan uji coba pewarnaan benang. “Pernah 
saya bikin sendiri yang warna kuning. Kalau kunyit 
untuk kuning tua, itu ditambah kapur sedikit. 
Kalau kunyit disaring dan tambah air baru diren-
dam. Supaya dia meresap. Kalau ditambah kapur, 
direbus sebelum direndam. Akar mengkudu ini 
untuk  pewarna  merah  tua. Itu  sudah  tidak di-kasi 

kapur, sudah cukup. Kalau kulit kasuari ini, persis 
ini dia punya warna merah tidak sama dengan ini. 
Dia punya warna merah kayak oranye. Kulit 
kasuari ini direbus bersama dengan benang,” 
ujarnya.
 Berbeda dengan situasi saat ini, menurut 
Bernadetta, “Sekarang nona-nona hanya tau tendes 
hape. Dulu, kita tahu tendes benang, tahu tenun dan 
pintal benang, baru bisa kawin.” Saat dia belajar 
menenun, mamanya sangat keras kepadanya. 
“Kalau tidak bisa menenun, mama kita pukul 
tangan kita pakai kayu sampai habis.” Mungkin ini 
yang membuatnya mempraktekkan hal yang sama 
kepada anak perempuannya, Yuliana. “Saya punya 
nona di atas. Waktu dia baru kelas dua SD, dia 
tidak mau belajar. Saya ambil palang pintu saya 
lempar. Tapi, sekarang sudah bisa. Sekarang jadi 
istri kepala dusun. Itu hasil lempar palang pintu,” 
ujarnya.
 Namun tak hanya keras pada anaknya, dia 
juga keras kepada perempuan lain yang belajar 
menenun. “Ini yang satu pernah saya pukul dia 
punya tangan, ini ibu dari Tobo. Jadi karena dia 
tidak bisa, saya pukul dia punya tangan. Kalau 
kamu pukul kami tidak marah. Karena, biar 
pintar,” ujarnya.
 “Saya sekarang bisa tenun lotis gara-gara 
dipukul,” kata Yulia mengiyakan perkataan 
ibunya. Ia membutuhkan waktu tak sampai 
setahun untuk bisa memintal benang dan menenun. 
“Tidak sampai satu tahun karena kita punya 
orangtua ketat mati. Kalau tidak mau tenun atau 
masak, kena pukul. Tidak sama kayak anak 
sekarang bisa keluar main,” tambahnya.
 Proses   belajar   Yulia  dan  para  penenun  ini 
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berlangsung dalam sebuah kelompok penenun 
yang dipinpin Bernadetta. Nama kelompoknya, 
Hetvin. Anggotanya ada sembilan perempuan, satu 
orang di antaranya lulusan SMP dan satu orang  
lainnya lulusan SMA. Kelompok ini dibentuknya 
setelah ia pindah dari Eban, tempat suaminya 
mengajar, ke Eon Besi.
 Bernadetta lahir di Kualeu, tapi kemudian 
pindah mengikuti suaminya. Ia menikah pada 
umur 16 tahun dengan Antonius Tefa, seorang guru 
yang kemudian menjadi kepala Sekolah di salah 
satu SD di Eban, Kabupaten TTU. Ia mengikuti 
suaminya yang mengajar di Eban selama 30 tahun. 
Sang suami juga sempat bertugas selama tiga tahun 
di perbatasan Timor Barat dan Timor Leste. Di 
Eban, Bernadetta juga mengajari para istri guru 
SDN 2 Eban. Muridnya kala itu ada yang lebih tua 
dari usianya. "Ada yang umurnya 60 tahun. 
Biasanya saya pakai peluit untuk memberi tanda 
bahwa kelas tenun su mulai." Pelajaran menenun 
dimulai sejak sekolah selesai hingga sore. Khusus 
hari Rabu, para perempuan ini berolahraga 
bersama. Istilahnya Orkes atau Olah Raga Kesehat-
an. “Kami kumpul untuk main volly kah. Ada yang 
bawa kopi, air teh, dan ubi rebus kah,” tambahnya.
 Pada 1979, suaminya meninggal karena sakit 
perut. Sejak itu dia harus menjadi orangtua tunggal 
dengan lima orang anak. Ia hidup dari uang 
pensiun suaminya dan honor menjadi asisten Ibu 
Kepala Desa. "Bantu Ibu Desa karena Ibu Desa 
buta huruf. Macam kegiatan dari mana-mana, 
didampingi,” ujarnya. Pada awal suaminya me-
ninggal, dia dibantu Gereja Paroki untuk mem-
biayai anak-anaknya. Tentu saja itu tak cukup, dia 
juga harus berutang di bank.  

 Bernadetta menjadi kepala keluarga. Tiap 
hari dia bangun pukul tiga pagi dan membuat kue. 
“Pagi-pagi jual  kue apa dan roti solo. Itu lebih laku. 
Kue solo itu kue cucur. Jual di Eban. Atau, potong 
rumput atau jual jagung, dijual ke orang Bugis 
dapat uang. Anak-anak jualan semua. Yang umur 
dua tahun juga jualan, sesuai dengan bawaannya.” 
Anak-anak baru berangkat sekolah setelah pulang 
dari berjualan.
 Meski hidupnya bertambah berat, Bernadetta 
masih bersedia menjadi tempat tinggal bagi 
beberapa anak dari desa lain yang bersekolah di 
dekat rumahnya. "Tidak hanya pagi-pagi. Kadang-
kadang sebelum siang. Kita punya bel bunyi ting 
ting ting ting tingg ting, mereka sudah mulai pergi. Itu 
tiap pagi. Jadi kalau pagi banyak anak anak sekolah 
yang dititip ke mama. Ada lima-enam orang, 
begitu. Kalau sebelum orangtua kasi uang, saya kasi 
uang. Baru orangtua kasi kembali uang.” Dalam 
budaya orang Timor, menitipkan anak mereka 
untuk bisa bersekolah atau menjangkau sekolahan 
yang jaraknya jauh dari rumah, biasanya dilakukan 
dengan cara anak asuh. Biasa disebut ampafa.
 Pada 1990, Bernadetta memutuskan pindah 
ke Kualeu bersama anak-anaknya agar bisa 
menemani ibunya yang sudah tua. Saat itu, dia 
memiliki lima anak. Semuanya masih usia sekolah 
dan membutuh biaya. "Dulu saya bawa lima anak, 
waktu itu sekolah semua. Saya punya nona di atas 
saat itu sekolah di Kupang. Dia sudah jadi istri, 
masih di SMK,” ujarnya.
 Segala jenis pekerjaan dijalani oleh Berna-
detta untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Ia 
menerima jahitan baju, pesanan tenun, juga 
pesanan kue. “Ini tangan kuat.  Jadi terima  apa saja. 
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Kue apa saja saya bikin,  misal kue bolu. Apa saja 
yang bisa, saya kerjakan. Itu belajar dari orangtua,” 
ujarnya sambil tersenyum. Tapi tenun menjadi  
andalan Bernadetta mendapatkan uang tunai.
 Dia tak hanya menenun benang kapas, tapi 
juga benang toko. Tapi sebelum ditenun, benang 
toko harus dicuci agar tidak luntur saat tenun 
dicuci. Bernadetta satu-satunya anggota kelompok 
yang masih menenun benang dari kapas. Ia 
mendorong anggota kelompok untuk menanam 
pewarna alam di sekitar rumah. Di sekitar rumah-
nya yang mungil terdapat banyak tumbuhan pewar-
na, seperti tarum, kunyit, mengkudu, dan lainnya. 
Ia juga menanam kapas.
 Bernadetta tipe perempuan yang tidak bisa 
diam. “Kalau saya duduk kosong pasti saya tidak 
bisa. Ini habis, saya mau kerja apa. Ini saya buat 
semua. Yang lain buat habis, orang ambil,” ujarnya. 
Apa rahasia yang membuat Bernadetta tak cepat 
lelah? “Susu, kopi, dan sirih pinang. Jadi kalau 
mengantuk, minum kopi dan kunyah sirih pinang. 
Kalau susu biar badannya kuat tidak ngantuk. Tiap 
hari mama minum susu. Tidak manis, hanya begitu 
saja. Kalau minum untuk kuat tidak pakai gula,” 
ujarnya.
 Kini Bernadetta hidup sendirian. Tiga orang 
anaknya meninggal dunia. Satu anaknya bekerja di 
Malaysia selama lima tahun terakhir dan masih 
sering berkirim kabar padanya. Anaknya ini pernah 
punya istri dan bercerai. Anak terakhirnya Yuliana 
tinggal dekat rumahnya. Dia tidak mau tinggal 
dengan anak menantunya. “Iya, kalau tinggal 
dengan anak, kita sakit kepala karena mantu tidak 
cocok, ya kita jadi tidak cocok. Kalau di sini bisa 
bebas.  Mau  duduk,  lompat  tali  kah,   sendiri  pun   

atur,” ujarnya.
 Ia juga berusaha membiayai hidupnya secara 
mandiri. Ia masih membayaran cicilan utang untuk
memasang listrik di BRI. "Kalau di BRI, saya minta 
pertimbangan anak, pinjam apa tidak. Untuk listrik 
ini saya pinjam Rp17 juta. Karena saya punya anak 
anak laki di Malaysia. Baru sembilan bulan saya 
tutup yang lain. Sebulan saya cicil Rp800 ribu.”
 Akhir-akhir ini Bernadetta mengeluhkan 
sering sakit kepala. Gigi bagian bawahnya yang 
berlubang suka bengkak dan sakitnya menyerang 
hingga ke kepala. Ia sudah berobat ke dokter, tapi 
obat dokter hanya membantu nyerinya hilang 
beberapa saat. Nyeri itu kembali datang setelah 
obat habis. Meski begitu, dia tidak berhenti 
bergerak. Ia terus menenun, mengelola kelompok 
tenunnya, bahkan terus berjualan kue. “Jalan pagi. 
Cucur itu lebih laku. Jadi karena gula merah ga ada 
saya kasi gula pasir. Warna di-kasi di tacu, sebentar 
kalau dia sudah hangus, kalau sudah merah, kita 
remas makanya dia warna merah. Atau umpama 
tidak ada uang, saya lari pegi jual begitu. Kita taruh 
lebihkan satu sampai dua potong buat yang jaga,” 
ujarnya.
 Kisah hidup perempuan penenun Bernadetta 
memperlihatkan lakonnya dalam tiga dunia: 
sebagai orangtua tunggal, pedagang, dan guru 
tenun. Semuanya dijalaninya dengan penuh 
semangat tanpa keluh kesah. Dia belajar, dalam 
menjalani hidup yang keras perlu memiliki 
kegigihan yang luar biasa. Dari usahanya melakoni 
tiga dunia itu, Bernadetta mampu bertahan hidup 
dan memberi makna pada lingkungan sekeliling-
nya. Menariknya, dalam kesulitan dan keter-
batasan  yang  dimilikinya,  Bernadetta   tidak  me-
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ninggalkan kebiasaan menenun dengan meng-
gunakan   benang   kapas   dan p ewarna a lam. Se-

suatu yang justru telah ditinggalkan oleh banyak 
perempuan asli Timor. 
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Tenun, Antara Cuzco & Mollo

         oto   Epitania   Chuqque  Quispe  ada di Pusat 
     Tekstil Tradisional Cuzco (Centro de Textiles 
Tradicionales del Cuzco) di Peru, lengkap dengan 
tanggal lahir dan tempat tinggalnya. Usia Epitania 
kini 45 tahun. Di foto itu, ia menggunakan syal dan 
topi tradisional perempuan Chincero berwarna 
merah bata, senyumnya lebar.
 Ada ratusan foto lainnya di sana, laki-laki dan 
perempuan dari berbagai propinsi dan distrik di 
wilayah Cuzco, macam Chahuaytire, Pisac, Pithu-
marca, Mahuaypampa, dan lainnya. Foto-foto itu 
terselip di antara tumpukan kain tenun warna-
warni, beragam bentuk, warna, dan motif. Ada 
yang masih berupa kain panjang, ada juga yang 
sudah dibentuk menjadi syal, selendang, hiasan 
dinding, topi, baju, tas, dompet, tempat pensil, rok, 
sarung bantal, jaket, dan lainnya. Tenunan-tenunan 
ini indah, warnanya cerah, dan jahitannya rapi.
 Semua barang yang ada di museum ini punya 
nama, bahkan punya wajah, punya identitas. Ini 
yang paling menarik saat mengunjungi pameran di 
pusat tekstil ini pada 22 Oktober 2012.
 Mengapa menarik? Sebab tak banyak yang 
memberikan perhatian apalagi penghargaan ter-
hadap tenun. Padahal menenun itu kegiatan yang 
menghasilkan karya, personal, dan intim, seperti 
seorang pelukis menghasilkan sebuah gambar, 
seperti seorang fotografer menghasilkan foto-
fotonya. Ia penting mencantumkan identitas, siapa 
di balik karya itu. Khususnya tenunan dengan 
bahan-bahan alami seperti yang ada di pameran ini.
 Tenunan asli Cuzco yang dibuat perempuan 
dan laki -laki Suku Aymara dan Qechua umumnya   

berbahan bulu Llama, Alpaka, juga biri-biri. 
Binatang-binatang ini dipelihara dengan kasih 
sayang oleh keluarga sang penenun, hingga 
bulunya siap dipotong pada usia tiga hingga empat 
tahun. Sebelum bisa digunakan, bulu-bulu itu harus 
dibersihkan, seratnya direnggangkan agar bisa 
dipintal menjadi benang.
 Saya melihat langsung perempuan Cuzco 
menenun, tapi belum pernah melihat mereka 
memintal benang. Memintal bukan pekerjaan 
mudah, seperti yang saya lihat di Indonesia, 
khususnya di Mollo. Bedanya, di Cuzco benang 
tenun dari bulu binatang, sementara Molo mene-
nun hanya dilakukan oleh perempuan menggu-
nakan serat kapas. Namun, cara memintal benang 
dan menenun mereka serupa.
 Kapas yang sudah dibersihkan dibentuk 
menjadi bulatan-bulatan kecil memanjang mirip 
kepompong gendut, orang Mollo menyebutnya 
nasun. Puluhan bahkan ratusan nasun lantas 
dipintal menjadi benang, yang dililitkan pada 
sebuah gelondong kayu. Setelah benang digulung 
rapi, sesuai jumlah yang dibutuhkan, kini ia siap 
diwarnai. Pewarnaan disesuaikan dengan motif  
yang ingin dibuat. Makin kaya warna, makin 
banyak bahan pewarna alam yang dibutuhkan. Jika 
pewarnaan selesai, benang sudah kering, lantas 
digulung kembali menyerupai bola-bola, siap 
dipakai bahan menenun.
 Menenun tak berbilang hari, ia bisa meng-
habiskan waktu bermingu-minggu bergantung 
ukuran dan kerumitan motif  tenun. Bayangkan, 
tahap-tahap  membuat  tenunan   merupakan  rang- 
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kaian kegiatan yang menghasilkan karya. Tak 
hanya membutuhkan waktu dan tenaga, tapi juga 
cita rasa yang melibatkan serangkaian pengeta-
huan, kearifan, dan hubungan-hubungan sosial 
dengan manusia, alam, bahkan sang pencipta. 
Hubungan yang terbentuk dan dirawat dari waktu 
ke waktu, sejak nenek moyang Aymara dan 
Quechua mengenal tenun.
 Sungguh, pameran ini membantu saya 
memahami tenun sebagai jejak sejarah, sebuah 
peradaban, sebuah karya.
 Agar mendapat cerita lebih lengkap tentang 
tenunan Cuzco, saya memutuskan berkunjung ke 
museum tekstil tradisional yang gedungnya 
berdempet dengan tempat pameran diselenggara-
kan.
 Jangan membayangkan museum dengan 
bangunan megah dan ruang pamer maha luas 
seperti di Indonesia. Museum-museum di Cuzco 
kecil-kecil, lorong-lorongnya hanya cukup dilalui 
dua hingga tiga orang saja. Tapi, ada beragam jenis 
museum di sini. Ada museum coklat yang berisi 
sejarah pohon coklat, pemanfaatan, dan jenis-jenis 
produksinya. Ada museum Inca, yang ini cukup 
besar gedungnya, di sini kita bisa tahu semua cerita 
tentang peradaban Peru sebelum bangsa Inca 
berkuasa, hingga kejatuhan mereka karena dijajah 
Spanyol. Ada juga museum coca yang menyedia-
kan informasi dasar tentang pohon coca dan relasi 
sosial budaya orang pegunungan Andes dengan 
tananam ini, hingga cara pembuatan kokain dari 
daun coca. Dan, banyak lagi lainnya.
 Museum tekstil tradisional ini kecil, tapi kaya 
pengetahuan. Jika ruang-ruang dalam museum ini 
sebuah  cerita,  maka  kisah  tenun dimulai dari  apa  

fungsi tenun bagi suku Aymara dan Quecha, warga 
asli Peru. Fungsi tenun ternyata beragam, mulai 
sebagai penghangat badan, juga digunakan pada 
bidang pertanian untuk membuat karung dan tali. 
Tenunan juga wajib digunakan pada ritual-ritual 
keagamaan dan juga waktu-waktu penting lainnya, 
seperti kelahiran, pernikahan, dan lainnya.
 Di salah satu dinding museum dipasang foto-
foto raksasa tentang pernikahan di beberapa desa 
dataran tinggi Andes. Semuanya penuh warna, dan 
bunga. Ini foto pernikahan tempo dulu. Satu foto 
hitam putih, sang pengantin memakai baju rapi, 
dengan tenunan lengkap, tapi keduanya tak 
menggunakan alas kaki. Foto lainnya berwarna, 
sebuah pernikahan meriah, kedua pengantin penuh 
warna dalam balutan baju tenun, dengan sematan 
bunga di sana-sini. Kedua pasangan tersenyum 
lebar.
 Hampir sebagian besar perempuan dan laki-
laki yang tinggal di pedesaan Peru menggunakan 
pakaian tradisional dari tenun. Biasanya terdiri dari 
tiga potong: topi, pakaian atas, dan bawah. Pakaian 
atas terdiri dari pakaian dalam dan jaket yang dililit 
selendang atau syal di bagian luarnya. Dan bagian 
bawah, celana panjang untuk laki-laki dan rok yang 
mengembang untuk perempuan. Pakaian tradi-
sional ini cerah dan berwarna warni, seperti di 
Mollo.
 Di Mollo bahkan tenun menjadi syarat se-
orang perempuan layak menikah atau belum. 
Perempuan yang bisa menenun dianggap akan 
mampu menghadapi kehidupan baru dan lepas dari 
orangtuanya. Tenun juga menjadi pakaian wajib 
saat ritual-ritual mereka.
 Museum  Cuzco  ini  juga  menunjukkan   dari
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mana asal pengetahuan penenun dalam  membuat 
motif. Ternyata, sebagian besar berasal dari 
hubungan mereka dengan alam. Misalnya lajur-
lajur kotak bersilang tumpang tindih, menggambar-
kan garis-garis yang terbentuk dari batas lahan 
pertanian warga di puncak gunung. Pun motif  
tenunan dengan garis panjang berkelok-kelok 
menggambarkan pola aliran air yang menggerus 
sebuah batu.
 Alam juga mengajarkan warna, sekaligus 
menyediakan bahannya. Pewarna alami diambil 
dari kebun, hutan, bahkan udara. Tak hanya dari 
bagian tubuh tanaman, macam daun, biji, kulit 
serta akar, pewarna juga bisa dari serangga yang 
kemudian dicampur dengan bahan pewarna alam 
lain. Bahan-bahan pewarna ini ditumbuk halus, ada 
yang langsung dipakai untuk mewarnai, tapi ada 
pula yang harus direbus, atau dicampur dengan 
bahan alami lainnya, sebelum digunakan me-
warnai benang. Saya tak tahu nama jenis-jenis 
bahan pewarna ini, namanya asing di telinga 
karena menggunakan bahasa Quechua dan Ay-
mara.
 Di Mollo, pewarna alam diambil dari tana-
man kebun dan hutan. Buah dan akar mengkudu 
untuk pewarna merah, demikian pula kulit cemara. 
Daun nila menjadi pewarna hitam, sementara 
kunyit pewarna kuning dan arbila menjadi pewarna 
hijau. Tapi, penggunaan pewarna alami kini makin 
jarang. Apalagi sejak hutan-hutan berubah menjadi 
hutan tanaman industri. Pohon-pohon hutan yang 
beragam diubah seragam. Menanam kapas mulai 
ditinggalkan. Tanaman pewarna alami juga sama, 
merana, dan pelan-pelan hilang. Di Tune salah satu 
desa  di  Mollo,  pohon  noba  yang dulunya dipakai 

sebagai penguat warna merah benang kapas, kini 
sudah tak dijumpai. Di beberapa bagian jalan 
menuju wilayah Amanuban, tanaman nila tumbuh 
liar tanpa perhatian, tak berharga. Kini orang lebih 
suka menggunakan pewarna pabrik.
 Nasib pewarna alami tenunan Cuzco juga 
mirip Mollo. Sejak pewarna sintetis mudah dida-
pat, banyak yang mulai meninggalkan pewarna 
alami. Mereka lebih suka membeli karena harganya 
murah dan warnanya beragam. Hal yang sama juga 
terjadi pada benang. Benang sintetis mulai meng-
gantikan bulu hewan. Itulah sebabnya tenun 
dengan bahan alami jauh lebih mahal. Apalagi 
tenunan dengan motif  yang rumit dan kaya warna. 
Syal buatan Epitania misalnya, yang bahannya 90% 
bulu biri-biri dan sisanya bulu Alpaka, dengan 
100% pewarna alami,  di pameran harganya men-
capai 696 soles. Soles adalah mata uang Peru, satu 
soles sekitar Rp4.000.
 Tantangan paling besar bagi keberlanjutan 
tenun menurut catatan museum ini regenerasi 
penenun. Di Kota Cuzco, lebih banyak orang me-
ngenakan baju modern, celana, atau rok dari kain 
pabrik. Di Plaza De Maras misalnya, salah satu 
taman terbesar di Cuzco, tak banyak yang meng-
gunakan pakaian pakaian tradisional Peru. Jikapun 
ada, rata-rata sudah berusia dewasa hingga tua. Se-
mua anak muda menggunakan baju modern, kaos, 
kain dan celana.
 Ironisnya, kelangkaan pengguna baju tradi-
sional ini justru menjadi peluang wisata. Beberapa 
penduduk setempat sengaja menggunakan pakaian 
tradisional lengkap dan pergi ke pusat-pusat 
keramaian. Mereka bahkan membawa Llama. 
 Cuzco  adalah  ibukota  kerajaan bangsa  Inca, 
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itu sebabnya kawasan ini sangat diminati wisata-
wan manca negara. Banyak bangunan dan benda 
peninggalan bangsa Inca dan bangsa Spanyol, 
penjajah mereka, termasuk kuil, artefak, kampung-
kampung tua, jalan-jalan batu, taman-taman serta 
rumah-rumah dengan teras di lantai atas. Para 
wisatawan yang datang biasanya doyan mengambil 
foto sesuatu yang berbau tradisional, termasuk 
orang menggunakan pakaian tradisional yang 
penuh warna. Di pusat keramaian, pakaian ini 
kelihatan mencolok. Kadang mereka bisa ditemui 
saat menggendong anak Llama, menggambarkan 
keseharian warga pegunungan Andes yang berter-
nak Llama.
 Pelan tapi pasti, tenun terkikis bersama ber-
kurangnya warga yang menggunakan tenun. Bela-
kangan tenun hanya menjadi simbol, bahkan obyek 
semata. Tapi semoga ini cuma gambaran tengah 
kota. Di desa, tenun masih banyak digunakan se-
hingga karya-karya penenun masih banyak di-
butuhkan.
 Kemampuan menenun diwariskan turun 
temurun di Cuzco. Tenun diperkenalkan sejak me-
reka balita. Awalnya dengan memberikan gelon-
dong benang atau bahan dasar tenun lainnya saat 
anak-anak kecil itu bermain. Belakangan, ketika 
menginjak usia enam tahun, mereka diminta 
menirukan kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan 
oleh orang dewasa saat menenun. Seterusnya hing-
ga usia 12 tahun, mereka dilatih untuk terus me-
ningkatkan keterampilan menjadi penenun. Sete-
lah menguasai teknik dasar, mereka akan  
berkembang pesat, baik kemampuan menenun 
dalam beragam ukuran, pewarnaan yang beragam, 
hingga motif-motif  tenun yang rumit.

 Serupa Mollo, keterampilan menenun dike-
nalkan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya. 
Khususnya saat berkumpul pada malam hari di 
rumah bulat atau lopo. "Bapa-bapa cerita tentang 
pengalaman mereka di ladang sambil pintal tali 
untuk ikat sapi, sementara mama-mama memintal 
benang yang akan ditenun keesokannya. Beginilah 
cara mereka mengajari anak-anak perempuannya 
menenun,” jelas Aleta Baun, salah seorang perem-
puan Mollo.
 Sayangnya, malam hari makin pendek, waktu 
berkumpul dengan keluarga berkurang. Masuknya 
radio, televisi, alat komunikasi, dan hiburan mem-
buat muda-mudi Mollo lebih menyukai malam hari 
untuk jalan-jalan, mendengarkan musik dari radio, 
ataupun televisi. Sementara mama-mama tak lagi 
memintal benang, malam hari mereka bisa dihabis-
kan untuk kegiatan lain. Cerita tentang tenun ter-
sendat.
 Cuzco ada di Peru, wilayah Amerika selatan, 
sementara Mollo berada di Pulau Timor, Indo-
nesia. Beda waktu keduanya sekitar 13 jam. 
Keduanya menghadapi problem serupa. Tapi di 
Cuzco, pengetahuan itu setidaknya terekam 
dengan baik pada satu tempat, salah satunya di 
museum tekstil tradisional, dimana setiap orang 
bisa belajar untuk mengetahui banyak hal tentang 
tenun. Di saat bersamaan juga, mereka melakukan 
upaya bagaimana tenun-tenun itu terus diproduksi. 
Sebab tenun adalah nilai sosial budaya, identitas 
sebuah bangsa. Salah satu penghargaan terhadap 
tenun salah satunya terlihat dari kartu-kartu persegi 
empat yang mencantumkan foto sang penenun 
Ephilia dan teman-temannya.
 Mungkin   Mollo   harus   segera  memulainya. 
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Mengumpulkan dan merekam pengetahuan ten-
tang tenun dan semua cerita sosial dan budaya 
dibaliknya. Dalam sebuah rangkaian cerita leng-
kap, yang bisa dilihat oleh anak-anak, remaja, 
orang tua di sana, bahkan orang luar sekalipun, 
apapun bentuknya. Sehingga menjadi salah satu 
media belajar generasi di sana, yang bisa membuat 
mereka terikat lagi dengan tenun.
 Di Cuzco,  hal itu sudah dimulai,  tumbuh dari 
 

harapan tenun terus ada, eksis, tak menghilang. 
Seperti harapan Nilda Cllnaup, sang pendiri mu-
seum, yang saya baca sebelum pintu keluar mu-
seum.
 "Tanggung jawab anak-anak adalah untuk 
menerima pengetahuan dari orangtuanya. Meski 
nantinya sang tua telah pergi, anak-anak akan 
menggantikannya di masa depan dengan meneruskan 
menenun dan menggunakan pakaian tradisional". 
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Tenun & Upaya Membalik Krisis

        ada  suatu hari,  Partai Damai Sejahtera (PDS) 
 di TTS akan mengadakan diskusi di Desa 
Santian, wilayah Amantun. Salah satu bapak, 
peserta pertemuan yang duduk paling depan, 
rupanya tidak tahu jika narasumber yang akan 
hadir Aleta Baun, salah satu anggota anggota PDS. 
Saat Aleta mulai masuk ruang pertemuan yang 
diadakan di rumah salah satu tokoh adat, sang 
bapak mulai gelisah. Duduknya tidak tenang, dia 
terlihat tidak nyaman dan ingin cepat-cepat pergi 
dari tempat itu. Tapi dia harus tetap ada di situ 
karena dia salah satu orang penting di desa, ia 
seorang polisi. Akhirnya, ia bertahan mengikuti 
acara hingga selesai.

 Tak lama setelah acara diskusi dan acara 
ramah tamah dimulai, si polisi mendekati Aleta 
Baun. Dia datang dan meminta maaf  kepada Aleta. 
Rupanya dia merasa bersalah karena pernah 
berseberangan dengan Aleta Baun saat menangani 
demonstrasi warga Mollo yang menolak pertam-
bangan yang akan merusak Faut Lik pada 2004 
hingga 2006.

 Aleta Baun masih ingat perjuangan mengusir 
perusahaan tambang marmer yang akan membong-
kar gunung batu Faut Lik itu. Ia menggambarkan 
situasi kala itu sangat menghimpit.
 "Saya  dan  teman-teman   menghadapi teror   dari 

preman, di rumah, di jalan bahkan saat demo di kantor 
Bupati. Kami dihina, dilempar batu. Saya diancam 
diperkosa. Saya mendapat teror dari aparat keamanan, 
mereka mengancam akan tangkap dan penjara saya 
karena dianggap mengganggu program pembangunan.
 Saya hanya bisa keluar malam hari untuk bertemu 
dengan rakyat. Satu malam, saya dengan ojek pulang 
dari desa. Saya pulang ke rumah untuk menyusui bayi, 
umurnya baru dua bulan. Di jalan menuju Desa Kapan, 
kami dihadang motor, tujuh orang. Mereka bilang di-
suruh Bupati. Preman pakai kerudung hitam, dia ancam 
bunuh saya. Rambut saya dijambak, ditampar dan 
ditendang berkali-kali. Mereka hampir parang kaki saya, 
tapi luput. Saya dilepas, setelah uang di dompet diambil.
 Satu minggu setelah itu, ada ancaman lagi dari 
pekerja tambang, rumah saya dikepung, sehingga tidak 
bisa masuk rumah. Saya harus lari ke hutan membawa 
bayi, dan pisah dengan suami dan dua anak saya yang 
lain, selama enam bulan. Keluarga saya juga mendapat 
kekerasan. Anak kedua, laki-laki, mendapat lemparan 
batu di kepala sampai bocor. Anak-anak tidak nyaman 
bersekolah di kota, mereka pindah sekolah di kampung". 
(Maimunah, 2016, Perempuan Pejuang Tanah Air)

 Situasi menghimpit itu tak hanya dialami oleh 
Aleta Baun tapi juga warga yang tinggal di 
sekitarnya. Mereka diteror preman, diadu domba 
dan   pertengkaran   di  dalam   dan   antarkeluarga, 

P

Bab Sepuluh

 “Saya pakai kain tenun di DPR, pada kesempatan apapun.
Mereka membicarakan saya karena pakaian dianggap berbeda.Tapi tidak ambil pusing.

Saya mau bawa tentang masyarakat adat dan tunjukan bahwa kita harus urus masyarakat adat.”

Aleta Baun, 2017
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warisan masa lalu yang harus dijaga terus menerus, 
tapi dia juga mewakili eksistensi manusia kekinian, 
masing-masing individu. Sebab orang Mollo mem-
percayai alam seperti tubuh manusia. Gunung batu 
bagai tulang, air bagai darah, tanah bagai daging, 
dan hutan bagai kulit serta rambut. Artinya, saat 
kita menghancurkan alam kita sebenarnya sedang 
menghancurkan diri sendiri.

 Dalam aksi menyelamatkan batu Naususu 
dan Anjaf, tenun tak hanya menjalankan fungsinya 
menjadi penanda identitas dan klaim atas wilayah 
adat, tapi juga fungsinya sebagai kain pelindung. 
Perempuan menggunakan sarung dari tenun 
sementara laki-laki menggunakan selimut besar 
untuk melindungi mereka dari rasa dingin di 
malam hari dan matahari terik di siang serta angin 
yang menggigilkan badan karena berbulan-bulan 
tinggal di lokasi tambang di alam terbuka.

 Berhentinya penambangan menandai babak 
baru perjuangan penyelamatan dan pemulihan 
kawasan masyarakat adat di TTS. Babak itu adalah 
babak melakukan reklaim lahan-lahan masyarakat 
adat. Salah satunya, di Desa Leloboko.

 Desa Leloboko salah satu desa penting di 
kawasan Mollo. "Sonaf  paling tua ada di sini," ujar 
Sole Tausuk, anggota organisasi masyarakat adat 
OAT. Sonaf  adalah istana raja. Soleh dan kawan-
kawannya mereklaim kawasan hutan seluas 48 ha 
yang dulunya adalah wilayah suf atau wilayah adat 
yang diambil alih oleh Dinas Kehutanan TTS dan 
diklaim sepihak sebagai tanah Negara. Tanah yang 
tak boleh dimanfaatkan, apalagi ditanami.

 Pada 2012, Sole memimpin kelompok taninya 
melakukan pembersihan hutan agar bisa ditanami 
tanaman  tahunan  dan  tanaman  pangan.  Lahan  

tersebut ditanami oleh 78 keluarga. Mereka mem-
bagi diri dalam tiga kelompok. Setahun  kemudian 
lahan-lahan tersebut mulai meng-hasilkan. Tapi 
Sole dalam masalah besar, ia di-tuduh biang keladi 
pembabatan hutan Negara. Polisi dan Dinas 
Kehutanan datang ke Leloboko untuk melakukan 
penyidikan dan mengungkap siapa aktor di balik 
pembabatan hutan. Sole harus bolak-balik ke So'e, 
ibukota Kabupaten TTS. Ia dikenai wajib lapor.

 Setahun kemudian kesepakatan damai 
berhasil dicapai dalam kasus reklaim tanah adat di 
Desa Leloboko antara OAT dan Pemerintah. Kese-
pakatan dicapai bersamaan dengan peresmian 
rumah bulat untuk lumbung padi. Banyak pejabat 
yang datang kala itu, ada anggota DPRD NTT, 
Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Bupati TTS, 
Dinas Pertanian dan perkebunan, Polres, dan 
Wakil Polsek. Bagian terpenting dari kesepakatan 
perdamaian ini saat menerima tamu dan penu-
tupan acara, yang ditandai dengan kehadiran 
tenun.

 Sopan santun saat menerima tamu diatur oleh 
adat. Penerimaan tamu biasanya ditandai dengan 
pemberian oko' mama atau sirih pinang. Tapi pada 
kasus-kasus tertentu dengan tujuan lebih politis dan 
melibatkan pejabat pemerintah, sirih pinang tidak 
cukup. Dalam kasus Leloboko, penghargaan dan 
kesungguhan menerima sang tamu ditandai 
dengan pengalungan selendang tenun oleh tuan 
rumah. Pemberian dan penerimaan tenun dimak-
nai kedua pihak telah diterima secara adat. Pun 
setelah kesepakatan dicapai berkaitan dengan 
reklaim tanah suf. Penerimaan terhadap kese-
pakatan  itu  ditandati  dengan   pemberian  selimut 
bermusuhan  dengan  pejabat  lokal  pemerintahan 
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yang pro tambang. Namun situasi ini tak membuat 
perempuan berdiam diri. Mereka memutuskan 
menghalangi perusahaan beroperasi dan mengang-
kut marmer dari tempat itu.

 Bagaimana cara menghalangi perusahaan? 
Duduk dan menenun di jalan masuk dan lokasi 
tambang.

 "Mama-mama dan perempuan muda, lebih 
seratus orang, mendatangi wilayah tambang, kami 
duduk dan tak mau pergi dari sana sampai peru-
sahaan berhenti dan pergi. Kami duduk, kami 
diskusi, kami menenun, kami buat dapur umum, 
kegiatan perempuan di rumah kami pindahkan ke 
sekitar gunung batu. Kami tinggalkan keluarga di 
rumah, bawa alat tenun dan mulai menenun di 
sana. Kami juga memperingati Natal di bawah Faut 
Lik dan Faut Ob. Kami menenun di sana dua bulan, 
hingga perusahaan berhenti," ujar Aleta Baun 
dalam wawancara untuk artikelnya dalam buku 
Merayakan Ibu Bangsa yang diterbitkan Kementrian 
Pendidikan & Kebudayaan pada 2016.

 Menenun di lokasi tambang berhasil meng-
hentikan operasi pertambangan. Para penenun itu 
membalik situasi krisis yang semula membuat 
orang Mollo mengalami intimidasi dan kekerasan, 
dicap komunis, membangkang pemerintah, anti 
pembangunan – situasi yang menghimpit dan 
menyudutkan mereka, menjadi situasi yang mem-
bebaskan dan patut dirayakan.

 Setelah tambang berhenti, mereka menggelar 
Natal bersama di lokasi tambang. Malam itu, di 
ujung 2006, untuk pertama kalinya warga Desa 
Fatumnasi dan Kua Noel merayakan Natal di luar 
gereja.  Mereka  berjalan membawa  lilin beriringan 
dari  gereja  menuju gunung batu Faut Lik.  Seorang  

pendeta berdiri di tengah, di atas bongkahan batu 
marmer yang potongannya paling besar dan belum 
sempat diangkut perusahaan. Di sanalah dia 
menyampaikan pesan-pesan Natal.

 Tidak kali ini saja tenun menjadi alat 
perjuangan. Saat batu Naususu dan Anjaf di Desa 
Fatukoto ditambang pada 2000-an, orang Mollo 
menduduki tambang berbulan-bulan dengan 
menggunakan tenun sebagai identitas adat. Tenun 
menjadi penanda utama yang membedakan mere-
ka dengan para penambang, orang dari luar yang 
menipu dan merampas tanah adat mereka. Para 
pendatang yang membujuk usif  (raja) untuk 
melepas gunung batu.

 Mereka yang menduduki lokasi tambang, 
baik tua maupun muda, lelaki maupun perempuan,  
tubuh-tubuh yang memakai tenun melakukan 
klaim kepemilikan kawasan tersebut sebagai ka-
wasan sakral bagi masyarakat adat Mollo. Mereka 
percaya, batu Naususu adalah ibunya para batu, 
batu yang menyusui semua batu nama yang ada di 
Pulau Timor. Batu-batu tersebut merupakan 
kawasan yang menyimpan air. Banyak sumber air 
keluar dari sekitar batu. Jika batu-batu ini musnah 
oleh pertambangan marmer, orang Mollo tak 
hanya akan kehilangan air, tapi juga bakal kehi-
langan nama marga, nama keluarga besar yang 
memastikan hubungan antara masa lalu - ajaran 
nenek moyang - dengan masa depan melalui 
keberlanjutan marga. Sebab nama-nama marga 
orang Mollo berkaitan dengan batu nama, air 
nama, dan kayu nama – atau mereka menyebutnya 
sebagai faut kanaf, oe kanaf, dan hau kanaf.

 Gunung  batu  tak   hanya  memiliki m akna

berwarna putih merah  - motif  kerajaan - kepada 
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Bupati.

 Pemberian tenun juga dipakai di Bibinakan 
dan Kuanmuk, Desa Tune Dua. Wilayah tersebut 
dulunya lahan penanda dalam upaya mereklaim 
wilayah adat  di Dan Bonleu,  yang diubah menjadi 
hutan Negara. Lahan penggem-balaan  ternak  
atau  bal  muit di wilayah Bibinakan dan Kuanmuk 
luasnya mencapai 1.000 ha dimasukkan sebagai 
wilayah Cagar Alam Mutis. Masyarakat dilarang 
berkegiatan sama sekali di dalam hutan, jika tak 
mau dituduh merambah hutan Negara dan  
ditangkap.

 Pada 2003, dibuat kerjasama antara warga 
dengan Dinas Kehutanan untuk pemanfaatan 
lahan di bawah pohon kasuari dan ekaliptus selama 
25 tahun dan dapat diperpanjang. Kerjasama 
ditandai dengan pemberian tenun selimut dari 
Kepala Desa Tune kepada Kepala KRPH. Ini 
menjadi penanda warga boleh memasuki hutan. 
Sebanyak 100 keluarga mulai menduduki lahan 
seluas 260 ha, memagarinya sepanjang 3.000 meter 
dan mengelolanya hingga kini

 Dalam dua kasus reklaim lahan adat, tenun 
menjadi penanda terjadinya kesepakatan yang 
memungkinkan orang Mollo mereklaim wilayah 
adatnya.

 Selain menjadi bagian dalam upaya mere-
klaim lahan, tenun juga dihadirkan terus menerus 
untuk membuka arena-arena baru perjuangan 
masyarakat adat yang belum pernah terjadi sebe-
lumnya dalam skala kabupaten dan provinsi: arena 
penyusun kebijakan di DPRD propinsi NTT.

 Sejak 2014, perjuangan Aleta memasuki 
babak baru. Ia dipilih rakyat  Kabupaten TTS  
menjadi wakil mereka di DPRD provinsi NTT. Dia

salah satu dari tujuh perempuan wakil rakyat di 
sana. Kini Mama Aleta bagian dari Fraksi Kebang-
kitan Bangsa (FKB) DPRD NTT dan bertugas di 
Komisi V yang menangani kesejahteraan rakyat, 
meliputi urusan kesehatan, pendidikan, olah raga, 
penanganan bencana alam, sosial, tenaga kerja, 
dan perempuan. Penampilannya sedikit berubah, 
karena dia harus menyesuaikan perannya saat ini. 
Tapi, pakaian dinasnya tak pernah lepas dari 
identitas adat. Ia selalu mengikat kepalanya dengan 
tenun. Perjuangannya menyelamatkan tanah air 
juga tidak berubah. Dia paling gigih menolak 
beroperasinya tambang mangan PT Soe Makmur 
Resources, di saat yang sama dia berupaya menye-
lamatkan banyak perempuan NTT yang menjadi 
korban perdagangan manusia.

 Upaya Aleta Baun dalam menegaskan iden-
titas adat dan menyelamatkan lingkungan di arena 
pengambilan kebijakan didukung oleh masyarakat 
Mollo yang tergabung dalam OAT melakukan 
upaya-upaya pemulihan krisis melalui tenun. Fes-
tival Ningkam Haumeni yang diupayakan terse-
lenggara setiap tahun itu menjadi media persatuan 
bagi masyarakat adat Tiga Batu Tungku untuk 
melindungi dan memulihkan alam. Melalui festival 
ini, mereka menguatkan kembali ikatan-ikatan 
adatnya, baik dengan lingkungan sosial maupun 
alam, melalui konsolidasi, solidaritas, pertukaran 
pengetahuan dan keterampilan.

 Upaya-upaya pemulihan krisis lewat tenun 
dilakukan OAT dalam berbagai cara. Misalnya 
saja, dalam  Festival Ningkam Haumeni perwa-
kilan dari lebih 95 kelompok tenun yang tergabung  
dalam  OAT berkumpul, bertukar cerita, dan  
memperlombakan motif-motif  tenun  terbaik dan 
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hasil eksperimen pewarnaan alami. Tak hanya itu, 
mereka juga mendiskusikan strategi untuk mera-
pikan organisasi para penenun, menguatkan per-
modalan, dan sistem kerja mereka. 

 Pada tahap berikutnya, untuk memantapkan 
tenun sebagai alat ekonomi, kelompok-kelompok 
tenun yang tergabung dalam OAT mendapatkan 
pelatihan pengembangan produk sederhanan de-
ngan sistem jahit tangan dalam Program Tenun 
untuk Kehidupan hasil kerja sama LAWE dan 
GEF-SGP. Tenun untuk Kehidupan ini sebuah 
gerakan bersama untuk mendukung keberlang-
sungan kehidupan masyarakat melalui kerja kola-
borasi multipihak dalam pelestarian dan pengem-
bangan kain tradisional tenun.

 Kegiatan awal program dilakukan dengan 
menggandeng tiga desainer muda asal Yogyakarta, 
yakni Lia Popperca, Lulu Lutfi Labibi, dan Dede 
Bastam. Mereka secara khusus mendesain karya 
busana mereka dengan menggunakan bahan dasar 
kain khas Mollo, Amanatun, dan Amanuban. 
Karya-karya desain mereka kemudian didokumen-
tasikan dalam dua seri buku foto. Sedangkan hasil 
karya desain dipamerkan pada pameran Indonesia 
Handycraft (INACRAFT) di Jakarta pada 2012. 
Karya-karya desain itu mendapatkan sambutan 
yang baik dari pengunjung. Salah satu karya Lia 
Popperca bahkan mendapatkan penghargaan dari 
Majalah Femina.  Keuntungan penjualan baju-baju 
tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu 
tenun di ketiga wilayah tersebut melalui pembelian 
benang  dan  pewarna  yang  tidak luntur, juga 
pembelian mesin jahit untuk membuat turunan 
tenun.  

Hasil produk kelompok-kelompok tenun ini kemu-
dian dipasarkan melalui jaringan daring dan 
masyarakat madani di tingkat nasional.

 Untuk semakin menguatkan tenun sebagai 
alat perjuangan, OAT bekerja sama dengan Poros 
Photo dan didukung pendanaan GEF-SGP, 
melakukan perjalanan ke sembilan kelompok 
tenun di delapan desa di TTS. Perjalanan keliling 
ini upaya menyerap informasi langsung dari 
penenun dan pemuka adat mengenai tradisi tenun, 
sejarah tenun, filosofi tenun tradisional, dan 
lainnya. Dari perjalanan tersebut, banyak infor-
masi yang memperlihatkan dampak produksi tenun 
dalam kehidupan sehari-hari penduduk TTS. 
Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan 
tersebut mewujud dalam buku yang sedang Anda 
baca sekarang ini.

 Semua upaya yang dilakukan di atas, baik 
yang dilakukan oleh Aleta Baun secara individual, 
OAT secara kolektif, maupun jaringan-jaringan 
kolaboratif  di luar TTS, bertujuan untuk  
mengembalikan dan menguatkan martabat tenun, 
baik sebagai identitas adat, pelestari lingkungan, 
arsip pengetahuan, alat ekonomi, maupun alat 
perjuangan masyarakat adat menghadapi perusak-
an lingkungan. Sekaligus juga di dalamnya, sebagai 
alat solidaritas dengan jejaring dari luar, semacam 
penghubung dengan dunia luar. Dengan upaya-
upaya tersebut, diharapkan tenun selalu menjadi 
alat pembalikan krisis yang abadi karena sifatnya 
yang terus menerus berubah serta tumbuh dari 
waktu ke waktu melalui ketubuhan perempuan.
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Catatan Akhir

1 
Sekitar 400 tentara Australia dan Belanda juga mati saatpendudukan Jepang di Timor Leste.

2 
Sumber: Violence Against Women in War – Network Japan website, www1.jca.apc.org/vaww-net-
japan/english/index.html

3 Sumber:http://www.barometerntt.com/2016/11/tkw-asal-tts-dianiyamajikan-di-malaysia-hingga-cacat/ 
diunduh pada 5 Januari 2017.

4
 Tatobi merupakan ritual pemulihan bagi perempuan yang baru melahirkan di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan. Setelah melahirkan, biasanya perempuan dan bayinya akan tinggal di lopo selama sebulan. Ia akan 
diberi beberapa perlakuan, seperti mandi dengan ramuan-ramuan, minum ramuan tradisional, di bawah 
tempatnya tidur akan terus ada bara yang akan memberikan kehangatan bagi sang ibu dan bayinya.

5
 Surat Keputusan tersebut direvisi melalui Surat Keputusan Menhutbun No.423/Kpts-II/1999 tanggal 15 
Juni 1999 tentang Cagar Alam Gunung Mutis yang luasnya menjadi 17.211,95 ha.

6 Lihat definisi Cagar Alam dalam dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pasal 1 ayat 
(10).

7
 Saya bertemu Milka di rumahnya pada 15 April 2016, ditemani Mama Fika dari OAT dan Margaritah Bese, 
Ibu Desa Bestobe
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