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KESADARAN SEJARAH MELALUI PEWARISAN BUDAYA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT TAMKESI 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat sejumlah kampung adat yang menjadi tempat tinggal 

suku-suku tertentu yang tetap mempertahankan tradisi dan budayanya sampai saat 

ini. Budaya tersebut masih dilestarikan, bahkan terus diwariskan kepada anak dan 

cucu. Salah satu daerah yang masih terus mempertahankan budayanya sejak masa 

hidup berpindah-pindah adalah Tamkesi yang terletak di Kabupaten Timor Tengah 

Utara (TTU), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Kabupaten TTU terdapat 

tiga kerajaan, yaitu Biboki, Insana, dan Miomafo. Tamkesi merupakan pusat 

Kerajaan Biboki. 

Tamkesi ditetapkan pemerintah daerah sebagai desa adat pada tanggal 9 Mei 

2005. Tamkesi merupakan komunitas kecil di Desa Tautpah, Kabupaten TTU. 

Tamkesi terletak di daerah pedalaman dan merupakan pusat kerajaan Biboki yang 

dipimpin oleh seorang Kaiser. Masyarakat di kampung adat Tamkesi masih 

menjunjung tinggi budaya yang diwariskan dari nenek moyang. Masyarakat di 

kampung adat Tamkesi masih meneruskan berbagai hal yang diwariskan oleh nenek 

moyang seperti sistem kepercayaan dan religi; sistem mata pencaharian yaitu 

berburu, berladang, dan beternak; solidaritas, kehidupan sehari-hari, serta bahasa 

Dawan sebagai bahasa sehari-hari dan dalam ritual upacara (Lake, 2015, hlm. 24-

26, 46; Kusmayadi & Anunut, 2016; Suyanto, 2006). 

Kata Biboki berasal dari nama seorang leluhur dari Pulau Timor bagian Timur 

(sekarang Timor Leste). Sang leluhur bernama Usif Biboki. Pada masa silam, Usif 

Biboki dan keluarganya merupakan masyarakat nomaden yang berpindah bersama 

keluarga besarnya dari sekitar pantai Oepuah hingga menetap di Tamkesi. Sampai 

saat ini, kondisi fisik kampung adat Tamkesi tidak mengalami banyak perubahan 

dan penduduknya masih memegang teguh adat-istiadatnya yang terus diwariskan 

(Salura & Lake, 2014).  

Warisan tersebut diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikut 

melalui pendidikan nonformal. Masyarakat di Tamkesi hidup sesuai dengan budaya 

yang ada. Menurut Kusmayadi dan Anunut (2016), terdapat larangan-larangan yang 

harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Walaupun terdapat sanksi bagi orang yang 
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melanggar aturan, tetapi masyarakat di Tamkesi percaya apabila larangan tidak 

diindahkan, maka akan ada musibah dari Yang Maha Kuasa.  

Menurut Kamil (2009, hlm. 23), pendidikan nonformal tidak terlepas dari 

konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau 

dikenal dengan istilah learning society. Pendidikan nonformal dalam masyarakat di 

kampung adat Tamkesi bertujuan untuk mengembangkan mutu kehidupan seperti 

kepercayaan, mata pencaharian, dan solidaritas masyarakat. Hal-hal tersebut sangat 

berkaitan erat dengan alam sebagai rumah dan sumber untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Masyarakat harus bersahabat dengan alam dan menjaganya dengan baik. 

Masyarakat juga saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan.   

Mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, 

keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, bahkan perkembangan iman. 

Tujuan dari mendidik adalah membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat 

manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya 

(Pidarta, 2014, hlm. 2). 

Undang-Undang mengenai kebudayaan tertulis dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam 

pasal 1 ayat 3 tertulis “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan 

ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia 

melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”. 

Dalam pasal 1 ayat 4 tertulis “Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan 

Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, 

penyelamatan, dan publikasi”. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 6 tertulis 

“Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk 

menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

dalam mewujudkan tujuan nasional”. Dalam pasal 1 ayat 7 tertulis “Pembinaan 

adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga 

Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran 

aktif dan inisiatif masyarakat”.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3 

menjelaskan bahwa asas pemajuan kebudayaan adalah toleransi, keberagaman, 
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kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan 

berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Dalam pasal 4 

dijelaskan tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai 

luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, 

memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah 

perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan 

pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 5 dijelaskan bahwa objek 

pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, 

pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan 

olahraga tradisional.  

Berdasarkan kutipan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan di atas, 

penulis sangat mendukung kebudayaan yang terdapat pada masyarakat di kampung 

adat Tamkesi harus terus dilestarikan. Karena di dalam kebudayan tersebut 

terkandung nilai-nilai yang sangat berharga. Kebudayaan tersebut juga menjadi 

identitas masyarakat atau untuk memperteguh jati diri dan memberikan warna serta 

memperkaya budaya bangsa Indonesia.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya, Pasal 9 “Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya 

apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 

Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa 

lalu”. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dapat 

memiliki situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya; 

dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui 

pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan putusan atau penetapan 

pengadilan kecuali yang dikuasai oleh negara. Dalam pasal 13 tertulis “Kawasan 

Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang 

secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat”.   

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014, 

tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 1 poin 2 
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dijelaskan “Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT 

adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan 

geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan 

sosial ekonomi”. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan Kriteria KAT 

meliputi: a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; b. tertutup, homogen, dan 

penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; c. marjinal di pedesaan dan 

perkotaan; dan/atau d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, 

pulau-pulau terluar, dan terpencil.  

Kampung adat Tamkesi layak dijadikan sebagai cagar budaya karena di sana 

terdapat benda dan bangunan cagar budaya, seperti meja batu sebagai meja 

persembahan dan rumah-rumah adat yang dibangun dengan bahan yang tidak 

berubah dari masa ke masa. Rumah adat yang dibangun di kampung adat Tamkesi 

hanya menggunakan kayu, bambu, rumput alang-alang, ijuk, dan tali hutan. 

Masyarakat hanya menggunakan apa yang disediakan oleh alam. Bahan-bahan 

yang digunakan tidak bertahan lama, tetapi letak dan ukurannya sama.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 poin 31,  “Masyarakat 

hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di 

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya 

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”. Dalam pasal 4 tertulis 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. 

pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan 

hukum”. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 2 

dijelaskan bahwa penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan kesamaan: a) karakteristik bentang alam; b) daerah aliran 

sungai; c) iklim; d) flora dan fauna; e) sosial budaya; f) ekonomi; g) kelembagaan 

masyarakat; dan h) hasil inventarisasi lingkungan hidup. 

Keberadaan kampung adat Tamkesi tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 32 tahun 2009. Tetapi jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal 
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di kampung adat Tamkesi 74 KK, sedangkan yang tinggal di dekat sonaf Tamkesi 

(di dalam hutan adat) hanya 6 KK yang sebelumnya terdapat 12 KK. Masyarakat 

yang tinggal di dekat sonaf Tamkesi pindah ke lokasi transmigrasi lokal. Hal ini 

dikarenakan pada tahun 1970-an terdapat usaha-usaha untuk memadukan 

pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

luas, bersamaan dengan munculnya organisasi-organisasi non pemerintah seperti 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembangunan di wilayah pedalaman atau 

pada masyarakat komunitas adat terpencil telah dimulai sejak tahun 1973 melalui 

pilot project yang dilakukan di beberapa propinsi. Pada tahun 2003 melalui dana 

dekonsentrasi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) telah 

melakukan pemetaan sosial di 27 propinsi (Suyanto, 2006).  

Jumlah KK yang tinggal di dekat sonaf Tamkesi atau di dalam hutan adat 

hanya 6 KK, yang sebelumnya terdapat 12 KK, penulis merasa prihatin akan 

kelangsungan kampung adat Tamkesi beserta kebudayaan fisiknya. Karena 

masyarakat lebih memilih tinggal di luar kampung adat Tamkesi yang bangunannya 

bisa menggunakan bahan-bahan modern.     

Kebudayaan masyarakat di kampung adat Tamkesi yang diwariskan dari 

generasi ke generasi sangat ramah terhadap lingkungan. Salah satunya adalah 

budaya masyarakat adat Tamkesi yang berpegang pada banyak larangan, dan tidak 

mengeksploitasi alam. Apa yang telah disediakan oleh alam dipakai secukup hidup. 

Selain memanfaatkan apa yang alam sediakan, masyarakat di kampung adat 

Tamkesi juga menanam padi ladang, jagung, singkong, dan kacang-kacangan serta 

memelihara hewan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Pembukaan ladang baru 

untuk pertanian sangat memperhatikan ekosistem. Pada saat hendak membuka 

ladang, masyarakat dilarang menebang pohon-pohon besar.   

Budaya masyarakat di kampung adat Tamkesi tidak terlepas dari perjalanan 

leluhur mereka yang menemukan Tamkesi dan dijadikan sebagai tempat tinggal dan 

benteng bagi masyarakat. Tamkesi juga tidak terpisahkan dari sejarah panjang 

bangsa Indonesia, yaitu masa ketika masyarakat hidup berpindah-pindah, masa 

megalitikum, masa kolonial, kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang. 

Kebudayaan sejak masa megalitikum yang masih terdapat pada masyarakat 

Tamkesi adalah menggunakan meja batu (dolmen) untuk meletakkan persembahan 
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untuk Yang Maha Kuasa. Pada masa kolonial, masyarakat menganut agama Katolik 

yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat 

mengikuti dinamika di Negara Indonesia. Misalnya mengakui pemimpin daerah 

maupun presiden, terlibat dalam pemilihan umum, walaupun tetap menghargai dan 

menghormati Kaiser sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Tamkesi secara 

khusus dan masyarakat Biboki secara umum. Masyarakat juga mengikuti program 

transmigrasi, bermukim di luar hutan adat. 

Kebudayaan suatu masyarakat yang terus diwariskan akan membentuk 

memori kolektif individu atau generasi tersebut. Memori kolektif sangat penting 

supaya orang menyadari bahwa kehidupan individu dan masyarakat sekarang ini 

serta kebudayaan bersumber dari masa silam. Kesadaran sejarah menyadarkan 

bagaimana masa lalu membentuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan 

datang. Kesadaran sejarah mencakup dua hal, yaitu kesadaran akan perubahan dan 

kesadaran akan waktu. Kesadaran sejarah mencakup sifat perubahan sejarah dan 

usaha-usaha untuk menyusun perubahan-perubahan dalam sejarah menurut 

periode-periode waktu (Daliman, 2012, hlm. 38-40). Widja (1988) dalam Daliman 

(2012, hlm. 109) mengemukakan bahwa kesadaran sejarah sangat penting dimiliki 

oleh individu dan masyarakat supaya ia memahami bagaimana terbentuknya 

masyarakat tersebut, perannya di dalam masyarakat, dan mengapa masyarakat 

tersebut terbentuk seperti sekarang.  

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya pewarisan budaya dan nilai-

nilai. Budaya dan nilai-nilai yang baik diwariskan dari generasi ke generasi. 

Harapannya budaya tersebut menjadi bekal untuk menghadapi masa kini dan masa 

yang akan datang. Budaya dan nilai-nilai yang dilestarikan oleh suatu masyarakat 

bersumber dari sejarah dan budaya masyarakat tersebut. Budaya yang berkembang 

dalam suatu masyarakat diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti tradisi dan cerita 

(Daliman, 2012, hlm. 106-107).  

Pewarisan budaya sangat penting untuk generasi penerus. Melalui budaya 

yang tertanam pada diri setiap masyarakat, diharapkan timbul kesadaran sejarah 

pula. Melalui kesadaran sejarah, masyarakat lebih memahami siapa dirinya, 

bagaimana budaya itu terbentuk, dan bagaimana mempertahankannya. Budaya 

yang telah mengakar pada masyarakat bisa menjadi senjata untuk mempertahankan 
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diri, mempunyai identitas yang tidak luntur, dan tidak terseret arus globalisasi yang 

semakin deras. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

masyarakat kampung adat Tamkesi. Bagaimana masyarakat di sana terus 

mempertahankan budayanya di tengah arus globalisasi serta bagaimana budaya 

yang sangat luhur dan penuh makna tersebut diwariskan dari generasi ke generasi 

atau kepada penerusnya. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan sejarah dan 

upaya untuk menjaga dan melestarikannya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pokok dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana kesadaran sejarah melalui pewarisan budaya masyarakat 

kampung adat Tamkesi?” Supaya penelitian ini terarah dan terfokus pada pokok 

permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis uraikan dalam beberapa sub 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pewarisan budaya pada masyarakat kampung adat Tamkesi? 

2. Bagaimana kesadaran sejarah masyarakat kampung adat Tamkesi? 

3. Apakah usaha-usaha yang dilakukan masyarakat kampung adat Tamkesi dalam 

mewujudkan kesadaran sejarah? 

4. Bagaimana wujud kesadaran sejarah masyarakat kampung adat Tamkesi yang 

dicapai melalui pewarisan budaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran sejarah melalui pewarisan budaya 

masyarakat kampung adat Tamkesi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan pewarisan budaya pada masyarakat kampung adat Tamkesi.  

b. Menjelaskan kesadaran sejarah masyarakat kampung adat Tamkesi 

c. Mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat kampung adat 

Tamkesi dalam mewujudkan kesadaran sejarah. 
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d. Mendeskripsikan wujud kesadaran sejarah masyarakat kampung adat Tamkesi 

yang dicapai melalui pewarisan budaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat 

penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis: 

Untuk memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan dalam 

pemodelan atau pola-pola baru dalam pendidikan sejarah, khususnya kesadaran 

sejarah melalui pewarisan budaya. Karena penelitian mengenai kebudayaan 

memiliki kaitan dengan sejarah, khususya kesadaran sejarah. Pewarisan budaya 

melalui pendidikan nonformal pada masyarakat kampung adat Tamkesi sebagai 

bentuk upaya melestarikan kesadaran sejarah dari generasi ke generasi.  

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi guru sejarah di Kabupaten TTU, bisa menjadikan Tamkesi sebagai sumber 

belajar sejarah Indonesia (masa praaksara) serta mengajarkan budaya dan nilai-

nilai dari masyarakat kampung adat Tamkesi kepada peserta didik.  

b. Bagi masyarakat kampung adat Tamkesi untuk terus melestarikan budaya dan 

menjaga kampung adat Tamkesi supaya tetap lestari seperti sejak dibentuk oleh 

para leluhur dan menjaga keharmonisan dengan alam supaya alam tetap menjadi 

rumah yang aman dan nyaman.  

c. Bagi pemerintah Kabupaten TTU dalam mengambil atau membuat kebijakan 

diharapkan tidak bertentangan dengan masyarakat kampung adat Tamkesi. 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat kampung adat Tamkesi supaya tidak terjadi konflik antara 

pemerintah dan masyarakat adat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga 

harus memperhatikan kelangsungan kampung adat Tamkesi supaya tetap lestari 

dan tidak punah.  

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah, maka penulis 

mengemukakan struktur organisasi tesis sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan  

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi tesis. 

BAB II: Kajian Pustaka  

Memuat deskripsi pembatasan istilah, definisi, teori, dan tinjauan 

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini akan dibahas berbagai konsep 

seperti pendidikan sejarah, kesadaran sejarah, pendidikan nonformal, 

pewarisan budaya, masyarakat kampung adat Tamkesi, dan penelitian 

terdahulu.  

BAB III: Metode Penelitian  

Membahas desain penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data. Desain penelitian yang digunakan 

adalah desain etnografi. Lokasi penelitian adalah kampung adat Tamkesi. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan/verifikasi. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Menyajikan temuan-temuan penelitian dan analisis-analisis yang 

dilakukan penulis dalam pembahasan hasil temuan. Temuan dan 

pembahasan mengenai: 1) Pewarisan budaya pada masyarakat kampung 

adat Tamkesi; 2) Kesadaran sejarah masyarakat kampung adat Tamkesi; 

3) Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat kampung adat Tamkesi dalam 

mewujudkan kesadaran sejarah; 4) Wujud kesadaran sejarah masyarakat 

kampung adat Tamkesi yang dicapai melalui pewarisan budaya.  

BAB V: Penutup 

Memuat kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini.   

 

 

 


