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BAB III 

Pelakasanaan Adat “Molo Sabuang”  

Adalah Bentuk Ketaatan Hukum Adat  

 

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian. 

 Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa hasil temuan 

lapangan yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu; pertama, berbagai bentuk 

ketaatan masyarakat pada Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintahan di masa 

Orde Baru dan ketaatan masyarakat terhadap institusi Adatnya. Kedua, 

mendeskripsikan tentang adat molo sabuang. Ketiga; mendeskripsikan aspek-

aspek ketaatan masyarakat pada nilai-nilai adat. Namun sebelum masuk pada 

uraian fokus penelitian di atas, terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa hal 

ihwal lokasi penelitian, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kerancuan 

dalam uraian selanjutnya.  

1.  Lokasi Penelitian  

Desa Marafenfen berada di bagian Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, 

Kabupaten ini masih terhitung muda. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2003 

tentang pemekaran beberapa Kabupaten di Propinsi Maluku, salah satunya 

terbentuk pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang wilayah 

administrasinya berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara. Wilayah administrasi 

Kabupaten Kepulauan Aru awal terbentuk terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: 
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Kecamatan PP Aru dengan ibukota Dobo, Kecamatan Aru Tengah dengan ibukota 

Benjina dan Kecamatan Aru selatan dengan ibukota Djerol
1
. 

Sejak terbentuknya pada tahun 2003 sampai dengan sekarang Kabupaten 

Kepulauan Aru sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang nyata. 

Pada tahun 2008, terjadi pemekaran wilayah administrasi Kecamatan yang semula 

3 (tiga) Kecamatan menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, terjadi pemekaran 4 Kecamatan 

baru. Adapun nama-nama Kecamatan tersebut yaitu: 

Kecamatan PP. Aru, dengan ibukota Kecamatan Dobo 

Kecamatan Aru Utara, dengan ibukota Kecamatan Marlasi  

Kecamatan Aru Tengah, dengan ibukota Kecamatan Benjina 

Kecamatan Aru Tengah Timur, Dengan ibukota Kecamatan Koijabi 

Kecamatan Aru Tengah Selatan, dengan ibukota Kecamatan Longgar-Apara 

Kecamatan Aru Selatan, dengan ibukota Kecamatan Djerol 

Kecamatan Aru Selatan Timur, dengan ibukota Kecamatan Meror. 

 

Secara umum, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki topografi datar dan 

pesisir pantai yang berawa-rawa. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Aru 

berada pada posisi 133,5° - 135° BT dan 5° - 8° LS sedangkan batas-batas 

wilayah adalah sebagai berikut
2
 : 

Utara   : bagian selatan Irian Jaya 

Selatan   : Laut Arafura 

Timur  : Bagian Selatan Irian Jaya 

Barat  : Bagian Timur Pulau Kei Besar dan Laut Arafura 

 

 

                                                 
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kepulauan Aru. 
2 Ibid, hal 5  



51 

 

Peta Kabupaten Kepulauan Aru 

Desa Marafenfen

Lokasi penelitian

Ibukota

Kabupaten

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Aru 

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Aru (2010) 

 

Masyarakat Aru memiliki beragam budaya dan adat istiadat, untuk 

memenuhi ekonomi keluarga jaman itu mereka melakukan pekerjaan seperti 

meramu sagu (pangkur sagu), berburu, berkebun dan nelayan.  

Mereka juga percaya pada ―mitos pulau Eno-Karang‖
3
, pulau keramat yang 

terletak di bagian selatan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai asal-usul nenek 

moyang mereka. Seperti yang di ceritakan oleh Bapak Albert Layaba sebagai 

berikut;  

Ada dua orang bersaudara yaitu ―Jipar dan Nolpui‖, mereka menempati 

sebuah pulau kosong yang bernama ―Eno‖. Demi memenuhi kebutuhan hidup se-

sehari mereka pergi ke laut. Suatu saat Jipar pergi ke laut sendirian, karena 

saudaranya itu tidak pergi ke laut, dan ia merasakan bahwa alat penangkap ikan 

                                                 
3 Hasil wawancara tanggal 29 Nopember 2011 dengan bapak Albert Layaba (tokoh masyarakat Aru), 
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(Ar/solang-solang)
4
  belum cukup memadai sehingga ia berusaha meminjamkan 

alat itu dari saudaranya Nolpui. Dengan semangat yang gigih serta berharap ia 

bisa kembali ke rumah dan membawa hasil yang banyak. Namun nasip berkata 

lain, kalau ternyata alat penangkapan yang ia pinjam itu telah patah.  

Peristiwa itulah yang membuat Jipar sangat ketakutan untuk 

mengembalikan alat Ar/solang-solang. Dengan perasaan takut yang berlebihan itu 

maka muncullah ide untuk mengembalikannya dengan diam-diam tanpa 

memberitahukan kepada Nolpui kalau alat yang ia pinjamkan itu sudah patah. 

Berawal dari sikap ketidakjujuran Jipar inilah menjadi alasan utama perkelahian 

mereka. Perkelahian yang terjadi itu berujung pada perpecahan dan perangpun 

terjadi antara mereka. 

Akibat perang saudara yang terjadi di antara mereka, membuat Jipar harus 

pergi menemui Datuk Gudor (orang Batu Goyang)
5
 dengan harapan dapat 

menyelesaikan persoalan di antara mereka.  Ternyata dalam pertemuan itu Datuk 

Gudor memberi isyarat atau tanda kepadanya bahwa; tiga hari kemudian akan 

terjadi sebuah peristiwa besar menimpa tempat tinggal mereka, oleh karena itu 

segeralah pulang dan beritahu kepada saudaramu itu, agar kalian berdua 

menyiapkan keluarga serta harta benda untuk saatnya keluar dari pulau itu.  

Apa yang disampaikan oleh Datuk Gudor ini ternyata benar, tiga hari 

kemudian terjadilah tanah goyang (Rirar) dan kabut tebal (pitkai/kaidemur) 

disertai angin dan gelombang yang kencang menghantam pulau Eno, maka pulau 

itu terbelah menjadi dua bahagian yakni ―pulau Eno dan pulau karang‖.  

                                                 
4 Alat penangkap ikan yang mirip dengan tumbak, pada bagian ulu diikat tali yang panjangnya mencapai lima 

meter atau lebih. 
5 Batu Goyang adalah sebuah desa yang berseberangan dengan pulau Eno-Karang  
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Peristiwa alam yang begitu dahsyat dan mengerikan itu mengharuskan Jipar 

dan Nolpui dengan seluruh keluarganya pergi ke tempat yang lebih aman.  

Perjalanan exodus eno dengan menumpangi sampan (kora-kora), selain sampan 

ada juga yang menggunakan kulit kerang (kulit bia) sebagai alat transportasi. 

Sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi Jipar dan Nolpui saat perang saudara, 

akhirnya mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman bersama keluarga 

mereka.  

Perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai rintangan melewati lautan 

luas, akhirnya mereka bertemu lagi di Batu Goyang meskipun tidak bersamaan 

waktu. Alasan mereka memilih Batu Goyang karena pulau ini yang paling dekat 

dengan tempat tinggal mereka yang telah hancur tersebut.  

Batu Goyang merupakan tempat yang baru, dan disinilah mereka 

membangun kembali hubungan persaudaraan yang dahulu retak. Seiring waktu 

yang terus berjalan  mereka bersepakat untuk berpencar dengan tujuan mencari 

dan menempati pulau-pulau yang masih kosong. Maka dibuatlah sebuah 

pertemuan untuk merundingkan hal tersebut. Pertemuan (jardabagul) itu dengan 

maksud angkat sumpah ―ikat janji‖ bahwa sebagai orang bersaudara tidak boleh 

saling menyerang atau menyakiti satu terhadap lainnya. Apabila kelak ada yang 

menyakiti atau menyerang maka, pihak yang menyerang atau yang menyakiti 

mendapat pahala dari Tuhan Pencipta (Jirjirduai darapopopane) dan leluhur 

(Jomjagasira datuktantana) sesuai dengan perbuatannya.  
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Berdasarkan kesepakatan Jardabagul inilah mereka mulai menyebar ke 

seluruh pulau-pulau yang masih kosong demi membangun kehidupan yang baru 

bersama keluarga, maka terbentuklah desa-desa di Aru sampai saat ini. 

2. Pemerintahan. 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru 

mengacu pada Undang-undang nomor 40 tahun 2003
6
, sebagai dasar 

penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi Penyelenggaraan pemerintahan adalah  

pelayanan kepada masyarakat serta pengendalian dan pengawasan  maka 

kewenangan pemerintah kecamatan didelegasikan melalui aparat pemerintahan 

Kabupaten. 

 Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan 

berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004, tetapi masih terbentur dengan 

permasalahan utama yaitu jauhnya rentang kendali (span of control) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, ini mengakibatkan pelaksanan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat masih kurang memadai. Selain masalah dalam 

rentang kendali akibat keterisolasian daerah, terdapat beberapa masalah pokok 

lainya yaitu: (a) terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang dapat 

mendorong peningkatan kinerja; (b) sarana komunikasi (telepon, radio) antara 

desa-desa dan ibu kota Kecamatan masih sangat terbatas baik dalam jumlah 

maupun kapasitasnya; (c) terbatasnya sarana listrik baik dalam waktu maupun 

pelayanan; (d) belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai 

                                                 
6Undang- Undang RI, Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten 

Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal, 18 Desember 2003. 
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pemerintahan Desa (baca: Negeri/kampong) sesuai ketentuan hukum adat yang 

berlaku baik pada tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dan Desa; 

 

B. Realitas Masyarakat Desa Marafenfen. 

1. Kondisi Geografis dan Penduduk. 

 

Marafenfen terletak di bagian selatan Kabupaten Kepulauan Aru, untuk 

menempuh desa ini ± 10-12 jam dari pusat Kabupaten (kota Dobo) dengan 

menggunakan transportasi laut ketintin atau juga belang (kora-kora)
7
. Aru Selatan 

terbagi dalam dua Kecamatan yaitu Kecamatan Aru Selatan Timur terdiri dari 20 

desa, dan Kecamatan Aru Selatan 11 desa, dimana desa Marafenfen berada.  

Desa Marafenfen ini berada pada hulu sungai yang berjarak sekitar 15 Km 

dari tepi pantai Serwatu. Serwatu ini memiliki dua anak sungai, anak sungai yang 

pertama mengalir dari arah timur yang melewati beberapa desa antara lain: desa 

Jelia, desa Doka Timur, desa Gaimar, desa Doka Barat, dan desa Laininir. Anak 

sungai yang kedua mengalir dari arah tenggara desa Marafenfen. Desa Marafenfen 

hidup bertetangga dengan desa disekitarnya antara lain: 

Sebelah Timur dengan anak sungai Serwatu. 

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Feruni. 

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Popjetur. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan ibukota Kecamatan Djerol. 

 

 

                                                 
7 Perahu yang bagian perutnya melebar dan memakai tiang layar,  



56 

 

SD YPPK

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

eTre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

eTre

e

Tre

e

LANUDAL

House
Gedung Gereja

Rehobothj

 2

HouseHouseHouse

SU
NG

AI

House

House

House House

House

House

House

House

House

House

House
House

House

House

House

House

House House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

House

Pastori

House

House House

Tre

e Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e
Tre

eTre

e

Tre

e
Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

House

House

PUSTU

DESA

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e

Tre

e
Tre

e

House

House

D
ER

M
A

G
A

N

S

EW

SUNGAI

 

Gambar 2. Denah Desa Marafenfen  

Bila dilihat dari jumlah penduduk sesuai data sekunder
8
, maka Marafenfen 

adalah desa terkecil dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya, yang hanya 

berpenghuni 87 KK dengan jumlah jiwa 368 jiwa terdiri dari laki-laki 176 jiwa, 

perempuan 192 jiwa. Selain yang bermukim di kampung, ada juga yang menetap 

di kota Dobo, dan di luar wilayah Kabupaten misalnya; Tual, Ambon, Papua, 

Manado, Surabaya dan yang lainnya, dimana jumlahnya mendekati jumlah KK di 

dalam desa yakni 56 KK
9
, dan mayoritas penduduk ini beragama Kristen 

Protestan. 

 

2. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Marafenfen. 

Tidak diketahui secara pasti tahun berapa desa Marafenfen terbentuk namun 

diperkirakan pada abad ke 18, pada dasarnya mereka hidup berkeliaran dalam 

ketidakpastian secara alamiah. Dari penuturan orang tua secara turun temurun 

dapat disimpulkan bahwa: awal mula bergabungnya sekelompok orang 

berdasarkan alasan-alasan klasik antara lain: hubungan darah, merasa senasip, 

                                                 
8 BPS Tahun 2010. 
9 Data jemaat GPM Marafenfen 
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memiliki kepentingan bersama, dan bergabung untuk menghindari permusuhan 

dengan kelompok lainnya. 

Awalnya dua kelompok marga/klen yakni marga Tildjuir (kelompok yang 

tinggal di bukit) dan marga Botmonamona (rumah di bagian depan). Kedua 

marga ini berdiam pada suatu tempat yang diberi nama kola-kola (pasir putih). 

Dari cerita bapak Thomas Tildjuir, pindahnya kedua marga ini ke tempat yang 

kedua dengan alasan bahwa daerah yang pertama ini kurang menjanjikan untuk 

tempat tinggal tetap dikarenakan minimnya ketersediaan air bersih, akhirnya 

berpindah tempat kira-kira 1 Km ke arah tenggara dan kemudian tempat itu diberi 

nama ikmatai (tanjung atau tanusang).  

Pada akhir abad ke 18, oleh pemerintahan Belanda yang dipimpin Johanes 

Alexander de Clow untuk membentuk desa defenitif, ada dua alasan yakni; 

pertama adalah orang tidak boleh hidup berkeliaran di hutan-hutan, dan alasan 

kedua adalah untuk mempermudah penagihan pajak oleh pemerintahan Belanda 

saat itu.  

Sebelum terbentuknya desa defenitif oleh Belanda, dua marga yang masih 

tinggal pada petuanan mereka yakni marga Gaelagoy (kesungguhan,kesanggupan 

atau kerja keras) dan Bothmir (rumah di bagian belakang), yang kemudian di 

perintahkan oleh Belanda untuk bergabung dengan dua marga yang lainnya, 

menurut penuturan bapak  Eliap Gaelagoy; kedua marga ini awalnya tidak ingin 

bergabung dengan kedua marga Tildjuir dan Botmonamona, alasan tidak ingin 

bergabung bukan karena adanya persoalan diantara mereka (ke empat marga), 

namun yang menjadi persoalannya adalah kedua marga ini (Gaelagoy dan 
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Bothmir) memilih untuk tidak jauh dari petuanan serta kebun yang mereka miliki, 

jika jauh dari petuanan dan kebun maka sulit untuk mengontrol hasil kebun serta 

waktu lebih singkat untuk mengelola kebun, dibandingkan hidup dan menetap 

dalam petuanan serta kebun waktunya lebih panjang untuk  mengolah kebun 

mereka. 

Jarak dan waktulah yang menjadi alasan bagi kedua marga ini (Gaelagoy 

dan Bothmir) untuk tidak ingin bergabung, maka pemerintahan Belanda atas 

pimpinan Alexander de clow mengeluarkan surat perintah bagi kedua marga ini 

untuk membuat jalan dan jembatan sebagai penghubung antara  petuanan mereka 

dan tempat yang akan dijadikan desa defenitif. Kedua marga ini merasa berat 

untuk membuat jalan dan jembatan, akhirnya mereka memutuskan untuk bersedia 

bergabung dengan kedua marga yang lainnya. Dengan bergabungnya marga 

Gaelagoy dan Bothmir maka terbentuklah desa Marafenfen yang awalnya 

bernama mala-mala redy atau kayu tajam yang adalah kebun dari bapak Larjero 

Tildjuir.  

Sementara nama atau sebutan Marafenfen, ibu Dolfince Gaelagoy
10

 

mengatakan bahwa nama atau sebutan Marafenfen itu berasal dari ucapan dari 

beberapa desa tetangga yang berdiam di sungai bagian timur dengan istilah 

Marfenei (sungai seberang) sehingga muncullah nama Marafenfen dan digunakan 

menjadi nama desa Marafenfen sampai sekarang. 

 

 

                                                 
10. Dolfince Gaelagoy adalah salah satu tokoh perempuan asal Kabupaten Kepulauan Aru yang berasal dari 

desa Marafenfen  



59 

 

3. Pendidikan  

Selain itu, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa keinginan anak-

anak Marafenfen untuk bersekolah cukup tinggi, meskipun adanya 1 buah Sekolah 

Dasar Kristen YPPK DR J.B. Sitanala, dan untuk meneruskan ke jenjang SMP 

dan SMA mereka harus ke kota Kecamatan (Djerol) yang berjarak ± 18Km, dan 

ada juga ke ibukota Kabupaten (kota Dobo). Untuk lebih jelas mengenai jumlah 

sekolah, jumlah peserta didik, dan jumlah guru baik pada tingkat SD maupun 

SMP, dapat dilihat pada tabel dibawa ini: 

 

Tabel 1.  

Jumlah Sekolah, Guru dan jumlah anak yang studi di kota kecamatan dan di Kota Dobo 

Sumber : data Desa 2010 

 
SEKOLAH 

SD YPPK DR. J.B. SITANALA SMP SMA 

Jumlah Murid Guru Djerol Dobo Djerol Dobo 

1 21 5 12 9 7 17 

 

Tabel di atas menggambarkan besarnya semangat anak serta kepedulian 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya, walaupun harus berpisah bukanlah 

kendala untuk mematahkan semangat mereka. Kesadaran yang sungguh bahwa 

untuk mencapai masa depan harus melalui jenjang pendidikan. Selain semangat 

dan kepedulian orang tua, pihak gereja dan pemerintah desa juga turut 

mendukung, hal ini dibuktikan dengan adanya pembinanan moral spiritual anak 

jika Pendeta Jemaat melakukan perjalanan ke Djerol atau ke kota Dobo. 

Pemerintah desa dan gereja secara bersama juga membangun asrama di pusat 
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kecamatan Djerol dan kota Dobo untuk menampung anak-anak yang menuntut 

ilmu di luar desa.  

 

4. Sistem Mata Pencaharian. 

Mata pencaharian bagi masyarakat marafenfen dapat disebutkan hampir 

sama dengan daerah-daerah lain di Maluku seperti berburu, meramu, dan 

berkebun. Aktivitas berburu pada masa lampau merupakan aktifitas utama, karena 

dilakukan hampir setiap hari. Peralatan yang digunakan saat berburu juga sangat 

sederhana yakni parang (beda), tumbak (butal), dan panah-panah (ter).  

Sagu merupakan makanan pokok orang Maluku, namun di era sekarang ini 

ketika masyarakat sudah mengenal ―beras‖ (nasi), maka sagu seolah-olah menjadi 

makanan sampingan bukan makanan pokok lagi. Pada hal menurut informasi pada 

masa lampau setiap hari semua keluarga mengkonsumsi sagu yang diolah dalam 

berbagai bentuk, seperti sinoli (tepung sagu dicampur kelapa), sagu kering (pom-

pom), dan papeda (tepung sagu yang dimasak dengan air panas).  

Pangkur (meramu) sagu merupakan bentuk warisan leluhur, pekerjaan ini 

bukan saja untuk pemenuhan konsumsi keluarga namun juga bertujuan 

mengeratkan sistem kekeluargaan. Hal ini dikarenakan proses meramu (pangkur) 

sagu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi harus lebih dari satu orang, 

jadi ada pembagian kerja dalam proses itu dengan mengikutsertakan tetangga dan 

kerabat.  

Selain berburu dan meramu terdapat juga aktifitas berkebun, mereka 

berkebun di daerah yang menjadi hak ulayat mereka. Potensi pertanian yang 
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mereka tanam adalah padi ladang, jagung, ketela, kacang-kacangan dan jenis 

umbi-umbian. Tanaman holtikultura juga merupakan tanaman yang banyak 

ditanami oleh masyarakat meliputi sayur-sayuran seperti; ketimun, kangkung, 

tomat, terong, bayam, buncis, petsai, lombok, sedangkan buah-buahan seperti 

mangga, nangka, pisang, pepaya, jeruk, nenas, jambu, dan sirsak. Hasil 

perkebunan seperti kopi, kelapa, dan sagu juga merupakan potensi yang baik 

untuk menambah perekonomian keluarga. Di samping bertani mereka juga 

beternak, potensi peternakan meliputi babi, sapi, sedangkan ternak hewan unggas 

yang banyak dipelihara oleh masyarakat setempat seperti ayam kampung,  selain 

itu mereka juga memiliki liang (goa) sarang burung walet yang sudah di siapkan 

oleh alam dengan cuma-cuma.  

Pada jaman dahulu, sebelum mereka kontak dengan dunia luar, teknologi 

yang mereka gunakan adalah kayu, batu dan tulang-tulang binatang. Peralatan 

utama dalam berkebun adalah kayu yang ujungnya ditajami, dan termasuk kapak 

batu. Sejak tahun 1800-an, mereka telah mengenal peralatan dan besi seperti 

pisau, parang dan kampak besi dan semua peralatan dari besi ini dibawa oleh 

misionaris. 

Dengan masuknya sistem baru, perekonomian masyarakat setempat menjadi 

lebih terbuka dan sekaligus mengalami pergeseran. Masyarakat  kini tidak lagi 

hanya berburu, meramu dan berkebun tetapi ada sejumlah peluang bagi mereka 

dalam meningkatkan kehidupan perekonomian, bukti lewat kerja keras dan 

semangat membuat mereka banyak yang berhasil baik di perantauan maupun 

berada di dalam wilayah Kabupaten. Dalam pengamatan penulis, masyarakat 
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Marafenfen sudah banyak menjadi Pegawai Negeri Sipil, Guru, Pendeta, TNI, 

POLRI dan lainnya.  

 

C. Kondisi Sosial Budaya Desa Marafenfen. 

1. Sistem Sosial. 

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Marafenfen tidak mengenal 

adanya tingkatan derajat atau kelas-kelas, tidak ada tuan dan hamba, tidak ada 

majikan dan pekerja. Setiap orang memiliki hak, kewajiban dan mempunyai 

peluang yang sama baik perempuan maupun laki-laki. Mereka mengakui dan 

sangat menghargainya, karena itu pula dapat dikatakan bahwa masyarakat 

Marafenfen adalah masyarakat yang menganut sistem egaliter. Marafenfen tidak 

menganut sistem stratifikasi yang bersifat struktural, dimana ada golongan yang 

diperlakukan sebagai orang merdeka dan yang lain diperbudak, atau kelas atas dan 

kelas bawah. Dengan sistem egaliter ini memungkinkan setiap individu secara 

bebas bersaing dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam masyarakat yang 

demikian ada ruang dan kesempatan yang terkondisikan oleh tatanan yang ada, 

sehingga memungkinkan setiap orang berusaha mengejar prestise. Oleh karena itu 

setiap orang yang menonjol dalam status sosialnya bukan karena keturunannya 

tetapi karena prestasinya sendiri. 

Berdasarkan prinsip egaliter tersebut maka semua orang punya hak untuk 

menyampaikan suaranya atau pendapatnya dan lain lain. Oleh karena itu segala 

macam kegiatan yang dijalankan entah secara individu maupun secara 

berkelompok selalu berdasarkan musyawarah bersama. Rencana-rencana yang 
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akan dilakukan selalu dibicarakan bersama, setelah kesepakatan dicapai barulah 

masing-masing pihak menjalankan tugasnya tanpa perlu menunggu perintah atau 

dorongan dari seseorang. Biarpun demikian pihak yang lebih tua biasanya 

mengayomi yang lebih mudah sekalipun tidak ketat dan tegas sebagaimana kita 

jumpai dalam organisasi birokratis modern. 

Dalam musyawarah setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 

mengajukan pendapatnya, menyumbangkan pikirannya, tidak ada perbedaan 

gender atau usia. Semua orang turut serta di dalam proses pengambilan keputusan 

atau menyelesaikan suatu perkara. Karena itu suasana dalam sebuah pertemuan 

terlihat gaduh karena orang berbicara dengan suara yang keras-keras, bahkan 

kadang disertai dengan hentakan kaki dan tangannya ditunjuk-tunjukkan. 

Biasanya dalam rapat sering terjadi pertengkaran, namun pada akhirnya mereka 

dapat mengambil suatu keputusan bersama dan setiap orang bertanggung jawab 

atas keputusan tersebut.  

Dalam kehidupan masyarakat Marafenfen membuat pembedaan tentang 

fungsi rumah, di antaranya adalah:
11

 

 Rumah Adat (bot laguya) 

Bot laguya ini adalah rumah tempat pertemuan adat, dan dianggap sakral 

karena di dalam rumah ini disimpan peralatan untuk berperang, tetapi juga 

sekaligus menjadi tempat berlangsungnya ritus-ritus adat atau perayaan-perayaan 

adat. Di tempat ini pula akan berlangsung pembicaraan perkara-perkara adat dan 

musyawarah-musyawarah penting lainnya yang menyangkut kebutuhan dan 

                                                 
11 Wawancara dengan ibu Dolfince Gaelagoy, tanggal 29 Nopember 2011 
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kepentingan bersama dalam desa. Dolfince Gaelagoy juga mengatakan bahwa bot 

laguya ini juga merupakan pusat sebagai tempat pembelajaran bagi anak tentang 

adat istiadat, pujian, nasehat, termasuk didalamnya adalah mendidik dan 

menumbuhkan semangat berjuang untuk mencapai prestasi yang tinggi dengan 

bekerja keras, menjalin relasi yang seimbang dengan alam dan manusia. Yang 

menjadi mentor dan guru biasanya dari orang-orang tua adat. 

 Rumah Doa atau Bot Mosin-Mosin (Pemali/keramat) 

Bot mosin-mosin artinya rumah keramat/pemali. Bot mosin-mosin ini 

merupakan sebutan yang dikenakan masyarakat untuk salah satu rumah khusus 

yang hanya dapat dimasuki oleh orang tertentu untuk berdoa di sana. Oleh karena 

itu bot mosin-mosin diartikan sebagai rumah suci atau rumah keramat. Rumah 

untuk berdoa memohon petunjuk-petunjuk dan bantuan dari roh-roh yang mereka 

yakini. Tempat dimana orang dapat menjalin hubungan dengan roh-roh. Tentunya 

doa-doa tersebut ada hubungan dengan ajaran yang ada di dalam adat masyarakat 

setempat. Karena berkaitan dengan upacara, doa, puja-pujian dan permohonan 

adat untuk mendapatkan  petunjuk dari leluhur, maka disebut sebagai rumah 

keramat, suci dan karena hal itu pemali (keramat) bagi anggota masyarakat.  

 Rumah tinggal (Bot). 

Rumah ini adalah rumah penduduk, rumah yang ditempati oleh ayah, ibu 

dan anak-anak, disinilah mereka merancang bangun sistem perekonomian dan 

masa depan keluarga. Bot ini terbuat dari daun sagu, dindingnya terbuat dari jaga 

sagu (gaba-gaba), namun saat ini mereka telah memiliki rumah modern yang 

permanen.  
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2. Sistem Kepercayaan dan Pandangan Hidup. 

a. Alam Pikiran Kosmologi.  

Masyarakat Marafenfen melihat ekosistem alam yang didalamnya mereka 

tempati, dilihat sebagai satu keutuhan ciptaan kosmis yang sakral. Ini nampak 

dalam berbagai peristiwa alam seperti hujan disertai dengan angin kencang, 

kematian akibat sakit atau karena tertular wabah penyakit, penebangan hutan tidak 

memikirkan keseimbangan alam sehingga mendatangkan musibah bagi mereka.  

Menurut cerita masyarakat bahwa terjadi musibah atau terserang penyakit 

ini dikarenakan ada sesuatu hal yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa 

yang menjadi aturan dalam adat sehingga menimbulkan kemarahan dari leluhur 

(jomjagasira datuktantana=tuhan di bumi), atau ada perlakuan tidak menghargai 

bagi alam mereka pada akhirnya itu menjadi tumbal/hukuman bagi mereka, untuk 

mengembalikan situasi dari yang tidak nyaman menjadi kondisi yang nyaman 

maka harus dibuat sirih pinang sebagai suatu tanda pengakuan kesalahan mereka. 

 

b. Mitos 

Marafenfen mayoritas beragama Kristen, namun dalam kehidupan 

keseharian mereka selalu berinteraksi dengan alam budayanya, seperti yang 

dituturkan bapak Rupus Tildjuir (ketua marga Tildjuir), dia menggambarkan 

tentang kepercayaan orang Marafenfen akan tempat-tempat keramat, tempat 

dimana tinggalnya roh para leluhur (jomjagasira datuk tantana) dan semua 

anggota keluarga yang telah meninggal. Dalam mitos ini pula sesungguhnya 
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sedang mencerminkan pemahaman masyarakat Marafenfen akan dunia. Bagi 

mereka dunia ini ada dua yaitu; dunia nyata dan dunia tidak nyata. 

Dunia yang nyata terbatas pada ruang dan waktu, sedangkan dunia tidak 

nyata adalah dunia yang lebih luas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. 

Sekalipun demikian kedua dunia ini tidak berdiri sendiri, melainkan keduanya 

menyatu dan saling mempengaruhi. Mereka berkeyakinan bahwa setiap orang 

dapat mencapai dunia yang tidak nyata ini asal ia tahu cara dan jalannya. Dalam 

keyakinan mereka bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari roh-roh yang ada 

di dalam alam karena itu sangat penting adalah menjaga keseimbangan antara 

manusia dengan alam dan roh-roh tersebut.  

Dalam keyakinan masyarakat Marafenfen alam dan seluruh isinya itu ada 

seorang bapa yang menciptakan. Mereka menyebut bapa pencipta itu dengan 

nama: Jirjirduai Darapopopane (tuhan langit), sementara untuk sebutan tuhan 

bumi mereka menyebutnya jomjagasira datuktantana
12

. Mereka meyakini bahwa 

ada dua kekuatan lain yang saling tarik menarik. Yang satu menarik manusia ke 

atas dan yang lain menarik manusia ke bawah. Kekuatan itu adalah roh baik dan 

roh jahat. Berdasarkan keyakinan itu maka dibangunlah sebuah tempat upacara 

untuk meminta keselamatan dan menghormati roh-roh baik termasuk roh leluhur 

dan roh pencipta. Tempat itu disebut bot mosin-mosin, rumah keramat, rumah 

suci, sebagaimana telah dikatakan di atas. 

Perlu disampaikan juga tentang sejarah masuknya injil di Marafenfen
13

 

bahwa, Pada tahun 1885 agama telah berkembang di kepulauan Aru. Dalam 

                                                 
12 Ibid 
13 Materi Sidang MPL GPM ke XXXIII di Dobo, Hal 131-132 
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perkembangan tersebut salah satu penginjil yang datang di Aru Selatan Barat 

(Trangan Barat) untuk mengabarkan Injil. Tuan Toleka sejak pertama kali 

menginjakkan kakinya di Jemaat Ngaiguli, ia langsung melakukan peribadahan 

jemaat dan membuka pendidikan Katekesasi bagi warga Desa Ngaiguli, 

perkembangan ini berangsur-angsur menjangkau wilayah-wilayah sekitarnya 

yakni Marafenfen, Feruni, dan lainnya. Beberapa anak dari Marafenfen yang 

terlibat langsung mengikuti pendidikan Katekesasi, namun sebelum mereka 

mengikuti pendidikan katekesasi terlebih dahulu mereka di Baptis, sehingga pada 

tanggal 9 April s/d 11 November 1897 mereka di Baptis dalam baptisan masal 

yang dilakukan oleh Penginjil Toleka. Pada saat waktu yang sama pula anak-anak 

dari Desa Marafenfen ini diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Dengan 

demikian gereja mencatat bahwa pada tanggal 9 April s/d 11 November 1897 

sebagai hari masuknya Injil di Jemaat GPM Marafenfen. Beberapa anak-anak 

Desa Marafenfen yang terlibat dalam Baptisan dan peneguhan Sidi di Ngaiguli, 

diantaranya : Toncy (Taok) Tildjuir, Rina Fekfekai, Petrus Bothmir, Nelcy 

Saljatem, Karel Bothmir, Petrus Tildjuir, Gabriel Tildjuir, dan Yakob Tildjuir. 

Tujuh tahun kemudian pada tanggal 6-9 Juli 1904, proses pelayanan mulai 

dilakukan dengan diangkatnya saudara Toncy Tildjuir sebagai Penatua sekaligus 

tuagama, bersama dengan saudara Gabriel Tildjuir yang juga sebagai Penatua 

untuk menjalankan tugas pelayanan dalam jemaat saat itu. Pusat kegiatan 

pelayanan jemaat mempergunakan rumah komisi peninggalan Belanda (Alexander 

de qlou). Melewati pergumulan yang berat maka pada tanggal 27 September 1959, 
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gedung gereja Jemaat GPM Marafenfen ditahbiskan dengan nama ―Rehoboth‖ 

oleh penghentar jemaat Penginjil Umnehopa. 

Proses pelayanan jemaat terus berlangsung, akibat mendominasinya gereja 

terhadap sistem adat maka terjadilah pengikisan terhadap adat secara besar-

besaran, ini dikarenakan dalam pikiran penginjil saat itu bahwa kepercayaan 

terhadap animisme dan dinamisme harus dibasmi karena tidak sesuai dengan 

ajaran Alkitab. Jika sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh lagi percaya 

kepada leluhur/nenek moyang. Karena leluhur atau nenek moyang merupakan 

ciptaan oleh Tuhan Yesus/Tuhan Allah dan karena itu leluhur mereka tidak 

mempunyai kuasa seperti Tuhan Yesus/Tuhan Allah seperti yang diceritakan 

dalam Alkitab. Begitu besarnya dominasi gereja dengan ajaran-ajaran Alkitab 

yang ditafsirkan oleh para Penginjil saat itu bahwa kepercayaan kepada leluhur 

harus dibasmi. Akibat dari proses penginjilan seperti ini maka dibuatlah 

penguburan masal di bawah mimbar gereja terhadap benda-benda sakral adat.  

Adapun para pelayan yang pernah melayani di Jemaat GPM Marafenfen 

adalah Guru Jemaat Tuan Toleka (1904-1905), Pdt. Haurissa (1905-1915), Pdt. 

Sahureka (1915-1925), Pdt. Manuputty (1925-1945), Pdt. Ririmase (1945-1950), 

Pdt. Umnihopa (1950-1967), Pdt. Noya (1967-1981), Pdt. Kailem (1982-1987), 

Pdt. Pattikawa (1987-1991), Pdt. Wakim (1991-2000), Pdt. Huliselan (2000-

2005), Pdt. Hittipeuw (2005-2010), dan Pdt. S. Ngilamela (2010-sekarang).  

 

 

 



69 

 

3. Hak Milik 

Dalam Adat telah diatur tentang tata kepemilikan. Ada tiga bentuk 

kepemilikan
14

, yaitu perorangan, keluarga dan kolektif (kampung). Diakui bahwa 

apa yang menjadi milik pribadi adalah semua barang yang diusahakan dan 

dikelola oleh dirinya sendiri yaitu seperti perlengkapan berburu: busur dan anak 

panah, perhiasan-perhiasan. Yang masuk dalam milik keluarga adalah seperti alat-

alat kerja, parang, kampak, pisau, rumah, kebun. Sedangkan yang dianggap 

sebagai milik bersama adalah tanah desa, lapangan tempat bermain, jembatan, 

sekolah, rumah ibadah, rumah adat dan lainnya. 

Karena tanah adalah milik marga/klen maka tidak ada sistem jual beli tanah. 

Yang ada hanyalah hak pakai. Ada juga sewa pakai
15

, misalnya menyewa bukit 

atau hutan tertentu untuk berburu, pembayarannya dilakukan dengan membagi 

hasilnya atau barter dengan barang-barang lain. Tentunya penyewaan ini 

dilakukan bila ada persetujuan dan semua anggota klen. Seseorang tidak berhak 

memberi lahan untuk disewakan atas nama pribadi. 

Masing-masing anggota marga/klen dalam masyarakat berusaha untuk tidak 

melanggar hak ulayat milik marga/klen lain apa lagi menyangkut tempat keramat. 

Ada keyakinan bahwa melanggar berarti akan ada sejumlah malapetaka yang 

harus ditanggung oleh orang yang melanggarnya. Dengan pemahaman yang 

demikian bagi masyarakat Marafenfen, melanggar adat berarti akan mendapat 

bencana; bisa sampai pada tahap kematian. 

 

                                                 
14 Wawancara dengan bapak Rupus Tildjuir (ketua marga). 
15. Ibid  
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4. Hukum Adat 

Penting bagi masyarakat Marafenfen adalah menjaga keseimbangan hidup 

dengan berpegang pada aturan-aturan dan norma adat yang berlaku terutama 

dalam memandang, memaknai sebagai manusia adat. Hukum adat memang tidak 

tertulis tetapi tersirat dan bersifat mengikat karenanya patut dipatuhi.  

Secara umum norma atau aturan adat yang diperoleh dari informan dapat 

peneliti sebutkan sebagai berikut: Norma agama/kepercayaan: Bahwa setiap 

tindakan manusia harus mengikuti apa yang dituturkan oleh leluhur dan ini 

terutama berhubungan relasi-relasi keseimbangan perlu dibangun oleh manusia. 

Karena hanya dengan demikian manusia dapat hidup aman dan terluputkan dari 

segala macam malapetaka. Seperti penghormatan kepada leluhur di tempat-tempat 

yang telah diklaim sebagai tempat keramat, bukan hanya hormat kepada roh-roh 

leluhur tetapi termasuk di dalamnya adalah menjaga dan menghargai tempat-

tempat keramat itu sendiri.  

Dalam hal kepemilikan mereka meyakini bahwa ada larangan untuk 

mengambil barang milik orang lain termasuk didalamnya adalah masuk dusun 

orang atau berburu di dusun milik klen lain. Pengaturan harta warisan karena itu 

ada aturan-aturan tentang kepemilikan baik pribadi, keluarga/marga dan 

kepemilikan kampung.  

Salah satu bentuk hukum adat yang mengatur keteraturan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut dan darat yakni Sasi/Sir. 

Bentuk hukum adat ini terdiri dari tiga jenis yakni; Sir Marga (matakao), sir 

negeri (bela) dan sir/sasi gereja (saranrani). Adat ini bertujuan sebagai 
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pemeliharaan lingkungan baik darat, laut dalam suatu petuanan. Ini berpedoman 

pada adat yang mengatur pergaulan hidup diantara warga masyarakat didalam 

petuanan sehingga melahirkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

lingkungan baik darat dan laut. Sir juga merupakan suatu sistem penutupan akses 

kawasan hutan, padang rumput, terumbu karang dan daerah penangkapan ikan 

(termasuk sungai dan muaranya) yang bersifat sementara waktu dan untuk suatu 

wilayah tertentu saja. Sir menjadi alat yang terpenting untuk mengatur waktu serta 

hak untuk memanen tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, hasil-hasil ladang dan hutan, 

serta hasil-hasil laut yang berada dalam kontrol suatu wilayah. 

Sir marga (matakao marga) : misalnya salah satu dari marga A masuk ke 

petuanan marga B dan mengambil sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya terlebih 

dahulu maka dia (marga A) patut memberi tanda sesuai dengan simbol marganya; 

tanda itu dimaksudkan untuk memberi isyarat bagi si pemilik (marga B) kalau 

barangnya telah diambil oleh marga si pemberi tanda. Menurut Eliap Gaelagoy; 

apabila tidak memberi tanda maka mereka akan mengena kutukan/bencana sesuai 

dengan totem dari marga si pemilik. 

Sir kampung/negeri (bela); sama dengan sir marga (matakao); dimana 

anggota keluarga dari kampung A, harus memberi tanda jika mengambil barang 

dari kampung B, jika tidak memberi tanda maka pasti akan mendapat bencana/ 

kutukan dari kampung si pemilik. 

Dalam perkembangannya adat ini juga ditransformasikan oleh lembaga-

lembaga agama seperti gereja. Sir jenis ini biasanya disebut dengan istilah Sasi 

Gereja (Sir saranrani). Sasi jenis ini diumumkan pada saat jam ibadah minggu, 
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yang berisikan sebuah nasehat akan pentingnya Sasi Gereja. Dimana jemaat 

diingatkan bahwa Tuhan akan menghukum setiap pelanggar Sasi Gereja. Hal ini 

dilakukan oleh gereja agar sasi mendapatkan keberkahan dan dilindungi oleh 

Tuhan. Individu atau perorangan juga dapat meminta gereja untuk memberkati 

sasi di perkebunan mereka. Ini dimaksudkan untuk melindungi tanaman milik 

mereka di interval waktu yang ditentukan sesuai lamanya masa pembuahan 

sampai masa panen. Sasi jenis ini memenuhi fungsi ganda yakni tidak hanya 

untuk melindungi tanaman pangan, tapi juga sebagai sarana pembayaran zakat. 

Sebab seorang jemaat meminta agar sasi dibuka dan panen dilakukan maka orang 

itu harus memberikan zakat/berkontribusi pada gereja. 

 

D. Sistem Pemerintahan  Adat Desa Marafenfen. 

1.  Susunan Masyarakat Adat Desa Marafenfen. 

 Struktur masyarakat di Maluku secara umum memiliki dua bentuk yaitu 

kelompok yang terbentuk berdasarkan garis keturunan (geneologis) dan kelompok 

yang terbentuk berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal (teritorial). Susunan 

masyarakat mulai dari keluarga sebagai unit terkecil. Adalah sebagai berikut:  

a. Matarumah  

 Kesatuan kelompok geneologis yang besar sesudah keluarga adalah 

matarumah, rumatau atau lumatau. Kata pokoknya adalah ―ruma‖ atau rumah. 

Sebutan untuk kata ―ruma‖ ini berbeda di beberapa tempat sesuai dengan dialek 

setempat. Menurut dialek Masyarakat Saparua disebut lumal,  dialek Nusalaut 
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disebut rumal,  dialek Haruku disebut ruma,  dialek Hila dan Asilulu luma
16

. Ini 

terjadi karena dalam bahasa daerah asli atau ―bahasa tanah‖ sebagian masyarakat 

membaca huruf ―r‖ dibaca ―l‖. Jadi rumatau dibaca lumatau,  ratu menjadi latu. 

Huruf ―p‖ dan ―b‖ dibaca ―h‖. Seperti kata pitu jadi hitu,  Barat jadi lahat. Negeri 

Latu-halat berarti Negeri Ratu Barat. Secara harfiah ―ruma” berarti  rumah dan 

―tau‖ berarti isi. Arti lain dari ―tau‖ adalah ―periuk tembikar yang besar‖ dan 

―rumatau‖ berarti rumah dimana penghuni-penghuninya makan bersama dari satu 

periuk. Kalau ―tau‖ bisa diartikan ―isi‖,  maka rumatau berarti rumah yang 

didiami bersama-sama oleh orang-orang yang seketurunan dan keanggotaannya 

tersusun menurut garis bapak. Dari matarumah-matarumah inilah berkembang 

susunan masyarakat, selanjutnya dalam ruang lingkup yang lebih luas yang 

disebut ―Uku‖ atau ―Soa‖, untuk mengatur urusan suatu matarumah/rumatau, 

baik dalam hubungannya ke dalam matarumah/rumatau maupun terhadap pihak 

luar seperti matarumah lainnya, maka harus dipilih salah seorang dari anggota 

rumatau yang bersangkutan menjadi pemimpin dengan gelar ―Upu‖. Namun bagi 

masyarakat adat Aru di sebut dengan ―Ketua Marga‖ biasanya dipilih yang tertua 

atau yang dituakan di antara anggota matarumah/rumatau itu. Senioritas generasi 

seseorang memegang peranan penting untuk dapat diangkat menjadi Upu. Ini 

dimaksudkan supaya diperoleh pemimpin yang berwibawa. Di dalam desa 

Marafenfen sendiri terdapat 4 marga Yaitu ; Tildjuir, Galaygoy, Bothmir dan 

Bothmona-mona. 

 

                                                 
16Ziwar Effendi. Hukum adat Ambon Lease (Jakarta PT Pradnya Paramita, 1987), 25 
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b. Soa/ marga 

 Di Maluku Soa adalah suatu persekutuan teritorial geneologis. Soa 

merupakan suatu wilayah yang menjadi bagian dari suatu petuanan atau Negeri. 

Dibawah Soa ini bernaung beberapa rumatau. Di dalam kenyataannya rumatau- 

rumatau dalam Soa tersebut tidak seketurunan. Mereka ada yang berasal dari 

keturunan yang berbeda-beda yang secara kebetulan menempati wilayah yang 

sama. Dalam hal ini yang lebih menonjol untuk mereka bergabung adalah unsur 

teritorialnya dan bukan unsur geneologis. 
17

 

 Namun bagi masyarakat adat Marafenfen Soa/marga di dalam 

kenyataannya adalah satu keturunan atau geneologis meskipun tidak menempati 

satu wilayah yang sama. Dalam hal pengangkatan kepala Soa biasanya diangkat 

dari keturunan rumatau asal. Bagi masyarakat adat Marafenfen, Soa/marga itu 

terdiri dari satu marga, untuk menjabat sebagai ketua dalam marga (kepala soa) ini 

harus sesuai dengan hasil pemilihan atau penunjukan dalam marga untuk 

pemimpin sekaligus dapat mengambil suatu keputusan-keputusan strategis dalam 

marga tersebut. Marafenfen terdiri dari empat Soa/marga seperti sudah 

diungkapkan pada pembahasan sebelumnya yakni : Tildjuir, Gaelagoy, Bothmir 

dan Bothmona-mona. 

  

c.  Negeri 

 Istilah Negeri sebetulnya bukan berasal dari bahasa asli masyarakat 

Maluku, besar kemungkinan berasal dari bahasa melayu.
18

 Suatu  Negeri adalah 

                                                 
17 Ziwar Efendi, Hukum Adat, 29 
18Ibid, 32  
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persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa Soa yang pada umumnya 

berjumlah paling sedikit tiga kelompok Soa. Sebuah Negeri dipimpin oleh 

seorang kepala Negeri yang disebut pamarentah (bukan pemerintah) atau Upu 

yang sehari-harinya dipanggil  Raja. Pada saat diberlakukannya UU nomor 5 

tahun 1979 tentang pemerintahan Desa,  Pemerintahan Negeri diubah menjadi 

Pemerintahan Desa, sehingga panggilan Raja diganti dengan kepala Desa. 

Pemerintahan Negeri diganti dengan Pemerintahan Desa, lembaga –lembaga 

Negeri di ganti dengan LKMD/LMD beserta KAUR-KAUR-nya.
19

 Namun 

setelah munculnya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  dan 

diperkuat dengan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Maluku nomor 14 tahun 

2005 tentang penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 

dalam wilayah pemerintahan Propinsi Maluku,
20

 namun sampai saat ini 

pemerintah Daerah belum memunculkan inisiatif masyarakat adat Aru untuk 

menerapakan kembali sistem pemerintahan adat Negeri dan lembaga saniri.
21

  

 

2.  Perangkat Pemerintahan Adat dan Bentuk Legitimasi Kekuasaannya 

 Pada zaman kuno sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa di Maluku,  

masyarakat adat Aru pada umumnya berdiam di daerah-daerah pedalaman dan 

bukit-bukit yang letaknya strategis dari ancaman musuh. Pemilihan tempat 

kediaman tersebut sangat beralasan karena sering terjadi peperangan antar suku. 

Penduduk hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat sosial 

                                                 
19Sumber Wawancara dengan Bapak  E Gaelagoy.  tanggal 27 Nopember 2010. 
20Perarutan Daerah (PERDA) Propinsi Maluku Nomor : 14 tahun 2005 tentang penetapan kembali Negeri 

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Propinsi Maluku, pada tanggal 18 

Agustus 2005. 
21 Ibid hal 71.   
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berdasarkan geneologis atau pun teritorial. Kelompok-kelompok sosial tersebut 

tumbuh dan berkembang menjadi satu struktur sosial yang nyata dan 

membutuhkan aturan-aturan hukum sebagai upaya untuk menata kehidupan sosial 

lingkungannya masing-masing. Dengan demikian memberikan inisiatif untuk 

membuat perangkat pemerintahan adat yang ditaati oleh semua kelompok 

masyarakat yang ada, yang disebut dengan Dewan saniri. 

 Dewan saniri ini adalah institusi sosial lokal yang ada  di sebagian besar 

Desa  di Maluku,  baik di komunitas Islam maupun  Kristen pada umumnya sama. 

Adapun terdapat perbedaan itu sangat tergantung pada agama yang dianut oleh 

masyarakat pada daerah  itu sendiri,
22

 Seperti mauweng posisinya diganti oleh 

Imam (Islam) dan Pendeta (Kristen). Lembaga pemerintahan Desa yang ada di 

Maluku berbeda dengan yang ada di Indonesia,  seperti pulau Jawa,  Madura,  

Sumatra dan daerah lainya, karena dalam menjalankan aktifitas  pemerintahan 

Desa, ada lembaga yang secara bersama-sama menjalankan roda pemerintahan 

dan memiliki kekuasaan (kewenangan) dan perannya masing-masing yaitu: 

a. Raja  Seorang Raja biasanya berasal dari keturunan pertama dari suatu 

kelompok masyarakat. Kedudukan tersebut diwariskan secara turun 

temurun.  Dahulu, raja adalah benar-benar penguasa yang lebih ditakuti dan 

dihormati,  karena diyakini bahwa seorang raja mewakili seluruh kekuasaan 

para leluhur dalam garis keturunan mereka.  Ia berdiri dan atas nama mereka 

ia memerintah. Raja walaupun sekarang harus dipilih tapi dalam 

                                                 
22Kondisi Negeri-Negeri adat yang ada di Maluku pada umumnya menganut agama yang homogen,  tidak 

bercampur-baur sebagaimana halnya dengan Desa-Desa yang ada di Indonesia. Kalaupun ada yang menganut 

agama lain dia tidak memiliki hak dan kedudukan dalam pmerintahan adat. Kelompok Masyarakat ini disebut 

―orang dagang‖.atau penduduk sementara. 
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kenyataannya masyarakat lebih mengutamakan seorang raja yang 

berdasarkan garis keturunan yang secara adat diyakini berhak untuk menjadi 

pimpinan mereka, sehingga sekarang ini di desa Marafenfen terdapat tipe 

pemilihan raja atau kepala desa yaitu: Raja/Kaepala desa yang dipilih oleh 

masyarakat secara demokratis. 

b. Kepala Soa atau Ketua Marga di Aru, salah satu tugas pokok dari kepala 

Soa atau ketua Marga adalah penguasaan administrasi tanah yang tujuannya 

adalah agar tanah tersebut dapat dikelola secara komunal untuk kepentingan 

bersama.  

c. Kepala kewang,
23

 memiliki kewenangan menjaga dan memelihara 

perbatasan Negeri,  hutan-hutan,  kebun-kebun,  dan hasil-hasil laut. 

Karenanya kewang terbagi dua yaitu kewang darat dan kewang laut. 

Kewang juga berhak memberi ―sasi‖
24

 pada beberapa hasil yang ada di darat 

maupun di laut demi kepentingan Negeri dan menjaga dari kepunahan. 

Jabatan Kewang harus dipilih dari klan-klan atau matarumah- mataruma 

tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang mendiami Negeri pertama 

kali ( penduduk asli),  sebab mereka dianggap paling tahu tentang suasana 

Negeri atau batas-batas petuanan Negeri.  Kepala-kepala kewang diangkat 

sesuai jumlah Soa yang ada dalam Negeri. Oleh karena kepala kewang ini 

juga mengurus soal-soal perekonomian Negeri, antara lain dari segala 

keuntungan hasil denda pelanggaran sasi maka seorang kepala kewang 

harus jujur,  tegas,  disiplin,  serta disenangi oleh anak-anak Negeri. 

                                                 
23 Ibid, 21.  
24Sasi adalah salah satu hukum adat  yang melarang  mengambil hasil-hasil tertentu dalam waktu yang telah 

di tentukan  seperti; sasi kepala(untuk tanaman) dan sasi lompa (untuk ikan)  
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d. Marinyo,  berwenang menyampaikan (mengumumkan) perintah-perintah 

dari Raja kepada rakyat. Dengan memukul tifa atau gendang kemudian 

menyampaikan pengumuman yang disebut ―tabaos‖.Tugas ini tidak dapat 

digantikan oleh orang lain selain yang berstatus sebagai marinyo. 

e.  Mauweng,  adalah tokoh spiritual yang berwenang sebagai penghubung 

antara manusia dan kekuatan supra-natural. Mauweng bertindak sebagai 

pendeta atau imam adat dan berkewajiban memimpin segala upacara adat. 

Kadang-kadang mauweng juga bertindak seperti dukun.  Dalam tugas-

tugasnya senantiasa berhubungan dengan dunia gaib. Namun setelah 

masuknya agama Islam dan Kristen posisi  mauweng ini telah digantikan 

oleh Pendeta di Negeri-Negeri Kristen,  dan Imam di Negeri-Negeri Islam. 

Seorang pemimpin lain yang tugasnya berdekatan dengan mauweng ialah 

―tuan tanah” atau tua adat kadang-kadang ia digelar sebagai tua Negeri. Di 

Marafenfen karena kuatnya pelayan kejemaatan yang dilakukan oleh 

pendeta maka mauweng secara struktural tidak ada,  namun dalam praktek 

kehidupan masyarakat masih ditemukan sebagian masyarakat yang lebih 

percaya kepada mauweng khususnya dalam bidang pengobatan,  kegiatan 

pertanian dan perikanan).  

 Ini mengandung makna bahwa meskipun masyarakat telah memeluk salah 

satu agama (Islam dan Kristen ) tetapi hubungan dan keyakinan mereka pada 

leluhur masih sangat kuat. 
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Gambar: 3. 

Skema Struktur Pemerintahan Adat Desa Marafenfen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.   Badan Permusyawaratan Adat Di Maluku 

Diatas telah diuraikan tentang struktur,  tugas dan fungsi dari perangkat 

pemerintahan adat, kemudian untuk memudahkan jalannya pemerintahan  desa 

umumnya di Maluku terdapat tiga badan permusyawaratan adat yang masing-

masing disebut sebagai Saniri,  yaitu: saniri rajapatih,  saniri Negeri lengkap, dan  

saniri Negeri besar.
25

 

a. Badan saniri Rajapatih, dianggap sebagai badan eksekutif yang 

melaksanakan tugas Pemerintahan Negeri sehari-hari dan keanggotaannya 

terdiri dari; Raja, kepala Soa, kepala kewang dan marinyo. Saniri rajapatih 

dalam prakteknya merupakan unsur terpenting dalam pemerintahan adat. 

Semua anggota badan ini dipilih menurut garis keturunan dan merupakan 

pimpinan tradisional Negeri yang bersangkutan. 

b. Badan saniri lengkap,  dapat dianggap sebagai badan legislatif yang 

mempunyai tugas membuat aturan (Undang-undang) dan memberikan garis-

                                                 
25Rosmin Tutupoho dan M. Nanlohy, Pengendalian  Sosial..., 53 
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garis kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh saniri rajapatih. Anggota 

badan saniri lengkap terdiri dari: semua anggota saniri rajapatih ditambah 

Kepala adat, dan  Mauweng. 

c. Badan saniri Besar, dapat dianggap sebagai Badan tertinggi. Badan saniri 

besar mengadakan pertemuan di (Bot laguya), dalam pertemuan ini semua 

masyarakat dimintakan pendapatnya (dalam prakteknya adalah semua 

kepala keluarga). Badan ini bertugas memutuskan perkara-perkara yang 

mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat Negeri adat yang 

membutuhkan tindakan setiap anggota  keluarga. Pada pertemuan ini 

penugasan dapat dibuat untuk melaksanakan hasil keputusan saniri besar. 

Dewan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendengarkan perkara-perkara 

tuduhan yang menyangkut pelanggaran hukum adat.  

 Badan Saniri Besar tersebut bersidang setahun sekali. Akan tetapi 

sewaktu-waktu dapat juga bersidang bila keadaan mendesak misalnya ada 

sengketa tanah atau peristiwa lain yang menyangkut kepentingan Negeri. Adapun 

Struktur Dewan Saniri Adat sebagai berikut: 

Gambar: 4 

Skema Struktur Dewan Permusyawaratan Saniri 

 

 

 

 

 

 

Saniri  Besar (lembaga tertinggi). Anggotanya terdiri dari semua anggota 

masyarakat (semua kepala keluarga).Bertugas memutuskan semua perkara-

perkara penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat 

 

Saniri Lengkap ( Dewan Legislatif).Anggotanya terdiri dari semua anggota 

saniri rajapatih, Kepala Adat, Mauweng dan Tuan Tanah atau Tua adat. 

Bertugas membuat aturan (UU) yang akan dilaksanakan oleh Saniri 

Rajapatih  

Saniri Rajapati (Dewan Eksekutif). Anggotanya terdiri dari: Raja, 

Kepala soa, kepala kewang dan Marinyo. Tugas melaksanakan 

kegiatan sehari-hari dalam urusan yang menyangkut Negeri 
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Bila dilihat dari uraian diatas, sebetulnya pada masyarakat desa 

Marafenfen juga telah memiliki lembaga sosial yang sangat efektif  untuk menjadi 

sarana dan mediasi terhadap pembagian legitimasi kekuasaan di tingkat 

Negeri/Desa,  dengan  pembagian kekuasaan yang dilakukan pada lembaga adat 

saniri, telah memperkecil ruang bagi munculnya penguasa otoriter dan 

penyalahgunaan kekuasaan sewenang-wenang yang dimiliki oleh penguasa. Hal 

inilah yang menjadikan ketaatan masyarakat pada lembaga adat terwujud secara 

sukarela,  karena diyakini dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan 

berbagai poblem yang dihadapi dalam kehidupan sosial mereka. 

 

4.  Lembaga Sosial- Ekonomi  Adat  

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat 

Marafenfen pada umumnya bermata-pencaharian petani dan berburu, umumnya 

dilakukan secara perorangan, meskipun demikian dalam mengerjakannya selalu 

dilakukan secara bersama-sama. Seperti di bidang pertanian, berburu, 

pembangunan dan perkawinan. Bentuk kerjasama itu seperti: Tor dawuk, Masohi, 

Badati/barantang, ngongare/jojaro.
26

 

a.Tor dawuk 

Tor dawuk yang artinya ayam berkokok, ini merupakan salah satu bentuk 

adat pembakaran rumput alang-alang dengan tujuan mencari hewan. Adat ini 

dilakukan setiap tahunnya dan berlangsung pada musim panas antara bulan 

september sampai dengan bulan oktober. Mereka melakukan adat ini pada musim 

                                                 
26J. Mailoa dan E.W. Soplanit, Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Maluku, 

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980, 66 
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panas sebab rumput alang-alang mudah terbakar, selain itu juga banyak hewan 

buruan yang hidup pada musim ini. 

Menurut cerita bapak tua agama Tildjuir (kostor gereja saat ini) bahwa; 

berlangsungya adat ini juga diikutsertakan 12 desa-desa tetangga yang ada di Aru 

Selatan. Mereka melibatkan desa tetangga karena ada hubungan persaudaraan di 

antara mereka, selain hubungan persaudaraan, juga telah diajarkan oleh leluhur 

untuk hidup saling  berbagi satu terhadap yang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Dengan adat ini, yang berhak memutuskan tanggal pelaksanan Tor dawuk 

adalah marga Gaelagoy dan Bothmir, awalnya bukan marga Bothmir melainkan 

Siarukin namun marga ini sudah memberikan kewenangan bagi marga Bothmir. 

Untuk menentukan tanggal pelaksanaan, kedua marga ini melakukan pertemuan 

adat dengan maksud memberitahukan kepada Tuhan pencipta (jirjirduay, 

darapopopane) dan tuhan bumi (jom jagasira datu tan tana) leluhur mereka,  

bahwa akan dilangsungkan adat tor dawuk.  

Setelah proses adat yang dilakukan oleh kedua marga ini (Gaelagoy dan 

Bothmir), maka seluruh masyarakat lelaki dewasa dan para tamu lelaki dewasa 

dari desa tetangga siap memasuki lokasi yang sudah ditentukan. Mengingat lokasi 

pembakaran ini cukup besar maka adat ini dilangsung selama tiga hari. Uniknya, 

sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh bapak George Bothmir bahwa; 

disarankan bagi siapapun yang mengikuti adat ini benar-benar harus bersih dalam 

pengertian tidak memiliki ilmu gaib (magic), jika ada yang memiliki ilmu gaib 
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namun dipaksakan untuk melakukan proses pembakaran maka dia akan mendapat 

kecelakaan bahkan sampai pada tingkat kematian. 

Adat Tor dawuk yang dilangsungkan selama tiga hari, menghasilkan 

berbagai jenis hewan seperti: babi, rusa, kus-kus, babi tanah, dan lainnya. Semua 

hasil pembakaran bukan langsung dibawah pulang ke rumah, melainkan 

dikumpulkan pada suatu tempat dan akan dibagikan secara merata oleh para tua-

tua adat. Proses pembagian hasil itu diberikan dahulu kepada Pendeta, Guru, dan 

Pegawai Kesehatan, kemudian akan dibagikan bagi seluruh masyarakat dan 

peserta dari desa-desa tetangga.  

b. Masohi,  

 Yaitu suatu sistem kerjasama yang dilakukan secara spontan dimana 

semua beban menjadi resiko bersama. Masohi bukan hanya dilakukan dalam 

bidang ekonomi dan mata pencaharian saja, tetapi juga meliputi bidang sosial 

kemasyarakatan. Sebagai contoh dapat dilihat pada saat seseorang membangun 

rumah,  maka sebagian besar anggota masyarakat turut  menyumbangkan 

tenaganya dan  kebutuhan pembangunan rumah dimaksud. 

 Biasanya sebelum mengawali pekerjaan, Marinyo mengadakan Tabaos 

terlebih dahulu pada malam hari. Alasan memilih malam hari karena semua 

anggota masyarakat telah kembali dari kegiatan yang mereka lakukan pada siang 

hari. Marinyo berjalan dengan memukul tifa (gendang) dan berdiri 

dipersimpangan (perempatan) jalan lalu tabaos (mengumumkan). 
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c.  Pela (Jabu-Bela)   

 Adalah sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Maluku yang 

berlainan agama atau berlainan Desa/Negeri. Tujuannya adalah  untuk membantu 

masyarakat sesama pela dalam segala hal terutama dalam pembangunan rumah 

ibadah ( Mesjid atau Gereja),  pembangunan rumah adat,  dan kegiatan sosial 

lainnya. 

d. Jojaro - ngongare  

 Adalah sistem kerjasama yang khusus dilakukan oleh muda-mudi, sama 

halnya dengan bentuk kerjasama sebelumnya hanya saja kegiatan ini dipimpin 

oleh kepala pemuda ( ngongare) dan kepala pemudi (jojaro). Bahkan mereka 

sangat berperan dalam mengamankan semua kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

  

5.  Hubungan Struktural Pemerintah dan Lembaga Adat. 

Uraian diatas sepintas dapat dilihat bahwa, dalam banyak hal pelaksanaan 

Pemerintahan di Maluku, berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Pada tingkat Negeri, legitimasi Kekuasaan Raja jauh lebih kuat dibanding 

legitimasi Pemerintah. Karena pada tingkat Pemerintahan di Marafenfen masih 

menggunakan ikatan-ikatan kekeluargaan (kinship) atau kesatuan geneologis 

sebagai alasan kuat (justifing reason) untuk menjalankan tatanan hidup 

masyarakat berbasis hukum dan nilai-nilai Adat. Kondisi ini berlangsung sampai 

pada masa Pemerintahan Belanda. Dalam Pemerintahan Maluku sebagaimana 

telah diuraikan diatas, terdapat seperangkat  lembaga Pemerintahan yang 
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mempunyai wewenang masing-masing, yaitu; Raja, Kepala Soa, Marinyo, Kepala 

Kewang dan Mauweng. Selain itu juga memiliki lembaga permusyawaratan yang 

di sebut; Saniri ( saniri Rajapatih, saniri lengkap, dan saniri besar) dan lembaga 

sosial- ekonomi, seperti, Tor dawuk, Masohi, Badati, dan lain-lain. Pranata- 

pranata sosial tradisional tersebut telah berhasil dan berfungsi  maksimal sebagai 

mekanisme pembangunan dan pengamanan  seluruh asset yang dimiliki oleh  

masyarakat Adat dalam melangsungkan kehidupan mereka selama bertahun- 

tahun. 

Namun kondisi kehidupan masyarakat menjadi lain setelah Pemerintah 

Pusat (Orde baru) memberlakukan Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dalam salah satu  pasalnya ( pasal; 80).  

Kepala wilayah (Gubernur, Bupati/Walikotamadya, Walikota administratif 

dan Camat) sebagai wakil Pemerintah, adalah penguasa tunggal di bidang 

Pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti pemimpin Pemerintahan, 

mengkoodinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di 

segala bidang 

 

 Dan dalam pasal 85 (ayat; a) disebutkan bahwa: 

Dalam menjalankan tugasnya, kepala instansi vertikal berada di bawah 

koordinasi kepala wilayah yang bersangkutan 

 

 Sehubungan dengan bunyi pasal diatas, maka wewenang yang paling besar 

berada ditangan Camat sebagai penguasa tunggal dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pembangunan.
27

 Begitu pula dengan Undang- Undang No.5 

tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa yang hanya diakui adalah suatu 

Desa yang ditempati oleh sejumlah Masyarakat yang mempunyai organisasi 

                                                 
27Sayogyo dan Pujiwati Sayogjo, Sosiologi Pedesan, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1986),  140 
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Pemerintah terendah langsung di bawah Camat, dan hak penyelenggaraan rumah 

tangganya tidak berlaku secara otonom. 

 Kedua Undang-Undang diatas telah mendorong terjadinya kebijakan 

Pemerintah yang sentralistik. Sebaliknya masyarakat cenderung menjadi obyek 

pembangunan dan telah mendorong terjadinya penetrasi Pemerintah  secara 

berlebihan dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Sistem 

Pemerintahan Adat dilebur kedalam sistem Pemerintahan Desa sesuai keinginan 

Pemerintah. Hal ini dalam realitas kehidupan masyarakat semakin tidak berdaya, 

bahkan berlaku terpaksa (coercive). Akibatnya individu maupun masyarakat 

mengalami alienasi dan ketidak- berdayaan dalam menghadapi kebijakan 

Pemerintah. 

 Sebagai Jawaban dan tutuntan Masyarakat yang mengalami penindasan, 

kekerasan selama Pemerintaha Orde Baru dan terjadinya gejolak di beberapa 

daerah yang menuntut Otonomi, maka di era Reformasi, Pemerintah Pusat 

kemudian mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, 

kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004. Undang-Undang ini telah 

memunculkan inisiatif masyarakat untuk kembali menerapkan sistem 

Pemerintahan Adat. 

Munculnya berbagai Undang- Undang yang menjamin diberkakukannya 

sistem pemerintahan Adat, disadari masih menimbulkan masalah baru, seperti di 

desa Marafenfen, posisi kepala desa memiliki legitimasi Kekuasaan ganda. Di 

satu pihak sebagai pemimpin Adat yang menuntut ketaatan masyarakat 
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berdasarkan nilai-nilai Adat, dan dilain pihak sebagai wakil Pemerintah di tingkat 

Desa/ Negeri yang juga menuntut ketaatan  masyarakat sebagai warga Negara. 

Masalah lain yang muncul adalah banyaknya perlengkapan Adat  yang hilang atau 

diganti oleh Pemerintah Orde Baru dan sebagian besar generasi muda  sudah lupa 

pada sistem Pemerintahan Adat sebagai warisan leluhur, sebagaimana 

dikemukakan oleh Bapak Yakobis Gaelagoy: 

Katong bingung deng pembenahan struktur adat; karena selama Orde 

Baru lembaga adat ini seng berfungsi secara bae. Katong berharaplai, 

supaya anak-anak skarang dong paham deng struktur adat. skarang dong 

su kurang paham deng struktur adat ini lai. 

 

Artinya ; kita sekarang merasa sulit dalam pembenaan struktur adat, 

karena semasa pemerintahan Orde Baru, lembaga adat tidak berfungsi 

secara maksimal, ditambah generasi muda yang diharapkan untuk 

melanjutkan kepemimpinan adat juga kurang memahami struktur adat 

dengan baik. 

 

 Selain hal di atas, belum adanya PERDA Kabupaten Kepulauan Aru yang 

mengatur secara detail tentang sistem Pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Adat. 

Kondisi demikian terjadi akibat  kuatnya dominasi Pemerintah yang menembus 

sampai pada nilai-nilai Adat masyarakat, dan selama Pemerintahan Orde Baru, 

masyarakat Adat sering diposisikan sebagai suku-suku terasing yang harus 

dilakukan pembinaan. Ironisnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah 

justru bertentangan dengan nilai-nilai Adat sebagai warisan leluhur mereka.   

 

6.  Wujud Ketaatan Masyarakat  Pada  Pemerintah Versus Adat. 

 
Bagian ini Penulis akan menguraikan hasil temuan lapangan tentang 

beberapa bentuk ketaatan masyarakat pada Pemerintah versus Adat. Dalam hal ini 

ketika dominasi kekuasaan Pemerintah lebih kuat untuk menuntut ketaatan atas 
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perintahnya, sepintas memang nampak adanya ketaatan dalam masyarakat, namun 

diwujudkan secara terpaksa. Sebaliknya  kekuasaan Adat berada pada posisi 

lemah, namun ketaatan masyarakat justru diwujudkan secara sukarela. 

Dimasa Orde Baru Untuk  menjalankan suatu Kekuasaan Negara yang 

efektif, tentu sangat tergantung pada  upaya mewujudkan keyakinan masyarakat 

untuk memperoleh  ketaatan, karenanya para pemimpin sering memperluas 

penggunaan sejumlah sumber daya yang dimilikinya agar dapat ditaati. Dalam 

kondisi demikian konsekuensinya, ketaatan masyarakat bersifat semu atau sangat 

terpaksa, karena dihantui perasaan takut atas sejumlah sanksi yang dikenakan bila 

tidak ditaati. Suatu hal yang wajar bila dalam kehidupan masyarakat tersirat 

berbagai bentuk-bentuk perlawanan dan menciptakan bom waktu yang sewaktu-

waktu bisa diledakkan bila memperoleh kesempatan dan waktu yang tepat
28

.  

Adapun  upaya yang digunakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan ketaatan 

sekaligus mendominasi dan memaksa  masyarakatnya,  adalah : 

a.  Bidang politik 

Bentuk  Kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara sepanjang Orde Baru yang sangat sentralistik dan monolistik, yaitu 

kelompok puncak strata  paling atas,  dikuasai oleh kelompok minoritas namun 

superior,  kemudian pada lapisan bawah adalah kelompok mayoritas—inferior. 

Pada masa itu penguasa sangat mendominasi berbagai keputusan – keputusan 

strategis, sedangkan masyarakat dalam posisi tidak berdaya dan semata-mata 

hanya mentaati kehendak kelompok elite ( penguasa).  Kondisi ini diperparah  lagi 

                                                 
28Kenyataan ini terbukti ketika Gerakan Reformasi yang dipimpin oleh Mahasiswa pada tahun 1998, terlihat 

bahwa semua komponen masyarakat terlibat langsung untuk meruntuhkan Kekuasaan Orde baru 
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ketika warna primordialisme digiring masuk kedalam perpolitikan. Pada daerah-

daerah tertentu para pemuka–pemuka adat dan agama ditempatkan untuk  

mempengaruhi masyarakat agar tunduk dan taat terhadap Pemerintah. Sebaliknya 

perbedaan pendapat yang terjadi justru dipahami sebagai bentuk perlawanan 

terhadap Pemerintah atau Negara, karenanya harus ditaklukkan atau bahkan 

dikuburkan dalam-dalam. Hal ini diakui oleh bapak Eliap Gaelagoy bahwa; 

Waktu Orde baru, katong seng bisa bicara tentang kesalahan Pemerintah, 

karena nanti dibilang; dasar orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia), 

atau dong bilang katong RMS (Republik Maluku Selatan). Jadi waktu itu 

katong seng bisa bicara apa- apa tentang kejelekan Pemerintah.
29

 

 

Artinya: Pada masa orde Baru bila kita membicarakan tentang kelemahan 

dan kesalahan Pemerintah, sering kita  dicap sebagai golongan PKI (Partai 

Komunis Indonesia), sering dicap sebagai kelompok RMS (Republik 

Maluku Selatan). Jadi kala itu kita tidak bisa membicarakan kejelekan 

Pemerintah. 

 

Pada era tahun 1970-an Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan 

pembinaan politik yang bebas dari pertentangan ideologis. Pembinaan politik 

ketika itu lebih berlandaskan pada pemikiran pragmatis. Pemerintah dengan 

sangat efektif membenahi birokrasi sipil, baik ditingkat Pusat, Propinsi, 

Kabupaten, bahkan di tingkat Desa sekalipun. Sementara Pemerintah daerah yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat harus setia dan taat kepada Pemerintah 

Pusat dan harus tanggap terhadap segala bentuk perintah,  petunjuk dan arahan 

yang diberikan oleh penguasa. Dalam situasi demikian sangat sulit bagi 

masyarakat untuk menghindari ketaatan terhadap perintah meskipun harus 

terpaksa. 

                                                 
29 Sumber Wawancara dengan Bapak Daniel Nunuela…, tanggal 28 Juni 2008. 
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Dalam upaya mendukung Kekuasaan Sentralisme, Pemerintah juga 

berhasil membangun strategi politisasi publik. Semua birokrasi publik berada 

dalam genggaman rezim penguasa.  Salah satu contoh adalah; Menteri Penerangan 

atau pun Departemen Penerangan hanya menjadi corong penguasa untuk 

mengelabui masyarakat. Walaupun tidak semuanya berbentuk negatif tapi harus 

disadari bahwa semua kegiatan yang dilakukannya hanya untuk kepentingan 

penguasa semata. Ironisnya, Parlemen (DPR) yang berfungsi sebagai wadah 

penyaluran aspirasi waktu itu, juga lumpuh dan tidak dapat berbuat apa-apa, 

bahkan cenderung mendukung dan melestarikan status quo. Parlemen hanya 

terlibat dalam proses penggodokan dan memformulasi keputusan, tetapi lemah 

dan tidak diperhitungkan dalam proses eksekusi keputusan. Suatu hal yang wajar 

jika masyarakat cenderung memahami politik sebagai sesuatu yang negatif, bahwa 

berpolitik adalah sikap dan prilaku kotor penuh kebohongan, kolusi, korupsi 

bahkan penindasan dan kekerasan, serta menghancurkan martabat kemanusiaan,  

karenanya politik harus dijauhi. 

...waktu PEMILU tahun 70-an sampai tahun 90-an, katong pung hak 

seakan di kebiri karena tidak boleh coblos partai lain selain Golkar. Sebab 

sudah diberi kode khusus, jika ada yang coblos di luar partai Golkar maka 

katong di bawah ke kantor kecamatan dan diyanya macam-macam, 

akhirnya mau tidak mau katong harus coblos jua..!!!!, daripada katong 

harus di bawah ke kantor kecamatan dan di tuduh macam-macam..
30

 

 

Artinya:... sejak PEMILU tahun 70-an sampai tahun 90-an, kita tidak bisa 

memilih partai lain, kecuali GOLKAR. Sebelum kita mengambil karta 

suara untuk dicoblos, para petugas telah menaruh kode, dan bila kita 

mencoblas selain GOLKAR, para petugas membawa kita ke Kantor 

Kecamatan untuk diinterogasi dan dituduh macam-macam. Jadi setiap 

PEMILU meskipun kita tidak menyukai GOLKAR, tapi tetap saja 

dicoblos dari pada mendapat teguran dari petugas Kecamatan. 

                                                 
30 Wawancara Bapak Eliap Gaelagoy....,tanggal 27 Nopember 2010.  
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Anggapan demikian lahir akibat dari akumulasi dan pengalaman selama 

bertahun-tahun, melihat prilaku para pelaku politik yang terus menerus diwarnai 

kekerasan dan hura-hura yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian masyarakat 

hanya mampu memendam kekecewaan dari prilaku para pelaku politik itu, karena 

merasa kepercayaan yang mereka berikan telah dihianati. 

Untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan 

politik saat itu, dengan munculnya berbagai Partai politik pada masa sekarang, 

telah melahirkan inisiatif masyarakat untuk turut terlibat dalam perpolitikan dan 

bebas menentukan hak politiknya, hal ini dapat dilihat dengan munculnya 

bermacam-macam partai politik dalam desa Marafenfen. Bahkan hampir semua 

partai politik mempunyai pengurusnya di desa Marafenfen, meski harus diakui 

bahwa munculnya beberapa partai politik dalam desa tidak jarang menimbulkan 

konflik dalam masyarakat, namun kuatnya peran lembaga adat konflik-konflik itu 

dapat diredahkan tanpa menimbulkan korban dipihak masyarakat. 

 

b. Bidang ekonomi 

Kekuasan Orde Baru yang menganut paradigma pembangunan yang 

menekankan pada laju pertumbuhan ekonomi dan pinjaman luar negeri, dengan 

hasil menetes kebawah (trikle down effect) sebagai dasar kebijakan 

pembangunan
31

. Pilihan ini juga menjadi penyebab utama eksploitasi yang 

mengakibatkan masyarakat di tingkat bawah ( Pedesan / Negeri ), seperti kaum 

tani menjadi semakin kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada 

                                                 
31Nick T. Wiratmoko, Prajarto Dirdjosanjoto, Kutut Suwondo, Yang Pusat dan Yang Lokal—Antara 

Dominasi,Resistensi, dan Akomodasi Politik di tingkat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  120 
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di wilayah Kekuasaannya. Bersaman dengan itu Pemerintah juga memberlakukan 

politik agraris-Kapitalis, dengan watak otoritarian-isme yang bertujuan 

menghilangkan kekuatan masyarakat terhadap asset yang mereka miliki. 

Instrumen kebijakan pembangunan demikian, Pemerintah melakukan eksploitasi 

besar-besaran terhadap hutan rakyat, tanah Adat, dan lahan pertanian untuk 

mengembangkan perkebunan raksasa yang hanya dimiliki oleh Swasta dan 

Negara, Seperti PIR (Perkebunan Inti Rakyat), HTI (Hutan Tanaman Industri), 

HPH (Hak Pengusahaan Hutan), Transmigrasi, Lapangan Golf, Pertambangan, 

tambak-tambak raksasa, dan lain sebagainya. Kemiskinan akhirnya menjadi 

fenomena yang meluas dalam masyarakat. Kondisi ini juga berdampak langsung 

pada ketaatan kamuflase, hanya untuk menghindari penindasan yang dilakukan 

oleh aparat penguasa. 

Seperti di Wilayah Petuanan desa Marafenfen ada Bandara, dan jalan raya 

yang di bangun Tahun 1970-an oleh Pemerintah dalam hal ini TNI tidak ada 

proses ganti rugi, demikian pula pembongkaran jalan raya tahun 1990-an yang 

merusakan hutan namun sampai saat ini belum ada proses pengaspalan. Sikap 

Pemerintah seperti ini akan menimbulkan konflik laten dan sewaktu-waktu akan 

muncul ke permukaan dalam bentuk gerakan moral. 

Sebab munculnya gerakan perlawanan petani akhir-akhir ini, dapat 

dikatakan sebagai bentuk perlawanan atas hegemoni Pemerintah yang selalu 

membuat stigmatisasi dan merendahkan nilai-nilai adat yang luhur itu, bahkan 

mayarakat adat sering diposisikan sebagai komunitas terasing, yang karenanya 

harus dibina agar tidak mengancam disintegrasi bangsa, akibatnya berbagai 
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bentuk program pembangunan yang ditujukan pada komunitas adat selalu tidak 

menyentuh kepentingan komunitas adat,  bahkan mengancam eksistensi  nilai, 

norma, tradisi, atau kepercayaan yang mereka yakini dan taati selama ini. 

c.  Bidang pendidikan 

 Dunia pendidikan juga tidak luput dari dominasi Kekuasaan Pemerintah 

Orde Baru. Bentuk dominasi tersebut sekaligus menggambarkan betapa intervensi 

Negara sangat kuat terhadap dominasi pendidikan, ini  nampak dalam berbagai 

bentuk dukungan dunia pendidikan terhadap sistem sosial yang dibangun oleh 

penguasa. Pertama;  dalam dimensi keilmuan, dunia pendidikan hanya 

mengembangkan ilmu-ilmu yang mendukung kepentingan penguasa. Dalam ilmu 

sosial misalnya, pendidikan yang digunakan dengan pendekatan konflik tidak 

diperkenankan, sebaliknya pendekatan struktural-fungsional yang menekankan 

pada keharmonisan dan keseimbangan sosial lebih diutamakan.  

Kedua; dalam dimensi pengajaran yang dilaksanakan oleh pemerintah didominasi 

dalam bentuk seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire
32

,  sebagai bentuk 

pendidikan ―gaya Bank‖. Guru dijadikan sebagai penabung dan murid sebagai 

celengannya. Pendidikan bentuk demikian lanjut Freire, mengandaikan siswa 

adalah wadah yang kosong, oleh karenanya guru harus mengisinya. Bentuk 

dominasi demikian yang menganggap orang lain bodoh secara mutlak dan ini 

merupakan ciri dari ideologi penindasan, sehingga kreatifitas dan kepekan kritik 

para peserta didik sulit diwujudkan. 

                                                 
32Paulo Freire, The potilic of Education ; Culture, Power, and Liberation ( terjemahan ), (Yogyakarta; 

Pustaka Pelajar, 2004),  187 
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 Begitu pula dalam bentuk penyeragaman kurikulum, seperti; adanya 

penekanan pada kurikulum bahasa Indonesia, dan melarang peserta didik untuk 

menggunakan bahasa daerahnya pada jam-jam sekolah. Selain itu adanya 

kurikulum PMP (Pendidikan Moral Pancasila) yang lebih menekankan pada  

persatuan dan tidak memberikan peluang pada pendidikan yang berbasis muatan 

lokal. 

Kalo Bahasa daerah,  katong pung generasi skarang banyak su seng tahu 

lai, kecuali orang tatua saja. Abis dolo-dolo waktu skolah, seng ada mata 

pelajaran bahasa daerah, ditambah deng guru-guru jaman dolo larang 

katong pake bahasa daerah.
33

 

 

Artinya: generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak tahu lagi bahasa 

daerah, masalahnya di masa dulu para guru melarang memakai bahasa 

daerah pada jam-jam sekolah. 

 

 

Demikianlah kondisi dunia pendidikan kita di masa Orde Baru. Pendidikan 

diselenggarakan hanya untuk menopang status quo yang sedang berkuasa, maka 

tidak salah bila setiap lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan setiap 

tahunnya berbondong-bondong mencari kehidupan pada institusi Pemerintah, 

tanpa memiliki kreatifitas untuk mencari sumber penghidupan di luar institusi 

Pemerintah. 

d.  Bidang militer  

 Jaman Orde Baru sistem Pemerintahan  hampir semua sektor kehidupan 

masyarakat dikuasai oleh Militer, seperti pada tingkat Desa/Negeri ada yang 

disebut BABINSA (Badan Pembinaan Masyarakat). 

Jaman dulu ada yang namanya Babinsa (Badan Pembinaan Masyarakat). 

Jadi semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat, seperti kenalan 

                                                 
33Wawancara dengan Ibu Dolfince Gaelagoy (seorang pensiunan guru), tanggal, 29 Nopember 2010. 
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remaja,  langsung diambil alih oleh petugas. Sedangkan perangkat adat 

seng(tidak) punya wewenang apa-apa. Akibatnya masyarakat lebih takut 

pada petugas daripada perangkat adat. Tapi sekarang seng (tidak) ada 

petugas Babinsa lai (lagi), semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat, 

harus diselesaikan dulu pada tingkat Adat. Kemudian kalau persoalan 

kriminal, seperti peng-aniya-an, dilaporkan yang bersangkutan kepada 

pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
34

 

 

 Hal di atas menggambarkan Pengaruh Militer dalam diri Soeharto, 

bukan hanya nampak dari strategi yang dijalankannya, tetapi juga mempengaruhi 

pikiran politiknya. Idiom militer yang terkenal ― Kenali dirimu, kenali 

musuhmu‖,
35

 benar-benar dipraktekkan oleh Soeharto. Ia tidak mentolerir oposan 

dan orang yang melawannya.  

 Inilah beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru 

dalam menuntut ketaatan masyarakat, dengan demikian berimplikasi langsung 

pada ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai Adat  yang diyakini dan hilangnya 

beberapa lembaga Adat yang ada dalam masyarakat. 

 

E. Deskripsi Tentang Adat Molo Sabuang. 

 Point ini menjadi sangat penting sebab merupakan inti dari bahasan 

penulisan tesis. Untuk membahas point ini akan di uraikan dalam dua sub point, 

yakni Arti, pertama; Alasan dan Tujuan Molo Sabuang, kedua; Mekanisme 

Praktek Adat Molo Sabuang. 

 Harus diakui bahwa kehadiran masyarakat adat sejak dahulu adalah 

suatu kenyataan masyarakat tidak tumbuh dan berkembang dengan idealisme 

                                                 
34Wawancara Bapak Thomas Tildjuir tanggal 28 Nopember 2010. 
35Eriyanto, Kekuasaan otoriter, dari gerakan penindasan menuju politik hegemoni studi atas pidato-pidato 

politik Soeharto, Cet.I ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000),  47 
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politik yang macam-macam. Masyarakat adat itu hidup, tumbuh dan berkembang 

dengan tenang dari waktu ke waktu sebagai suatu sistem yang memahami dirinya 

sendiri baik manusia, kelembagaan maupun lingkungannya, bahkan terhadap 

masyarakat adat lain di sekelilingnya atau yang mendatanginya. Dalam kehidupan 

masyarakat yang kompleks, suatu hubungan sering ditandai oleh adanya peran-

peran dan pentingnya status di dalam masyarakat. 

Pengakuan terhadap masyarakat adat pada hakekatnya merupakan 

pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat adat. Atas 

dasar itulah, nilai-nilai kultural masyarakat adat dipahami dan dikembangkan 

yang dianggap sebagai sumber-sumber yang dipelihara, dilanjuti, dialihkan dan 

dimanfaatkan. 

Sebagaimana fakta-fakta empiris yang menjadikan masyarakat lebih taat 

kepada nilai-nilai Adat. Hal itu juga berlaku pada komunitas adat Marafenfen, 

bahkan masyarakat adat Aru secara menyeluruh, dimana mereka sangat percaya 

atas keberadaan para leluhur dan kekuatannya masih tetap diyakini dan ditaati 

sampai sekarang. Ini berlangsung secara terus menerus tanpa mengalami 

perubahan meskipun agama Islam dan Kristen telah dianut oleh masyarakat. 

Kenyataan ini nampak dalam pelaksanaan praktek adat molo sabuang. 

Penggunaan bahasa tanah (pribumi)
36

 dalam setiap upacara adat, bukan saja 

menjadi bukti atas keabsahan suatu upacara adat, tapi lebih jauh lagi bahwa, 

dengan menggunakan bahasa tanah,  keterlibatan para leluhur dalam setiap 

                                                 
36Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1961), 334 
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kegiatan yang dilakukan lebih mudah diperoleh. Sehingga kepercayaan terhadap 

arwah leluhur mereka wujudkan dalam semua aspek kehidupan.  

1. Arti, Alasan dan Tujuan Molo Sabuang  

Untuk pengertian adat molo sabuang, Penulis telah menyampaikan pada 

Bab Pendahuluan bahwa : Kata molo sabuang secara umum yang artinya: 

menyelam tanpa alat bantu pernapasan sambil memegang tiang kayu yang sudah 

ditancapkan dalam air. Bila diartikan secara hurufiah maka, Molo yang artinya 

“menyelam” sedangkan Sabuang artinya “kayu/jangkar yang di tancapkan 

didalam air”. Sikap bertahan lama di dalam air bukan karena orang itu mahir, 

mampu, atau terbiasa menyelam karena mata pencahariannya adalah seorang 

nelayan yang menyelam setiap hari. Tetapi yang membuat orang itu tidak mampu 

bertahan di dalam air karena dia memang benar-benar bukan pemiliknya. Jadi 

tujuan dari praktek adat molo sabuang ini adalah untuk mencari kebenaran hakiki.  

Umar Djabumona,
37

 mengatakan bahwa adat “molo sabuang” merupakan 

warisan budaya leluhur bagi anak cucu Aru. Adat ini dikenal secara dekat oleh 

setiap anak adat yang tersebar dari bagian utara (desa Warialau) sampai ke bagian 

selatan (desa Batu Goyang) dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Adat ini 

diwariskan dengan tujuan menghadirkan kebenaran hakiki. Apabila terjadi 

persoalan batas-batas petuanan antar desa, batas tanah marga maupun individu 

yang dibawa dan diselesaikan secara kekeluargaan di hadapan pemerintah desa, 

namun hal itu tidak mencapai suatu keputusan yang pasti siapa pemiliknya 

                                                 
37. Umar Djabumona adalah Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Wawancara tanggal 12. Nopember 2011 

di Kediamannya 
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(adanya saling klaim kebenaran hakiki). Jadi untuk membuktikan “kebenaran 

hakiki itu” maka jalan keluar satu-satunya adalah adat “molo sabuang”.  

Lebih jauh Umar menjelaskan bahwa adat ini sangat beresiko mendatangkan 

malapetaka bahkan sampai pada tingkat kematian. Hal semacam ini bisa terjadi 

apabila bagi mereka dari pihak yang kalah merasa tidak puas dan ingin untuk tetap 

menguasai barang yang disengketakan itu, maka tentu resiko kematian itu akan 

terjadi atas mereka.  

Untuk melangsungkan adat ini ada beberapa tahapan yang harus di lakukan 

oleh pemangku adat terhadap mereka yang bertikai, mengingat ada konsekwensi 

paling berat yang harus mereka terima. Oleh sebab itu adat ini sering dibilang 

“jalan terakhir” berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak, dan bukan 

keinginan atau solusi dari pemangku adat. Sebab pemangku adat sendiri dalam 

menyelesaikan sengketa selalu mengedepankan cara-cara kekeluargaan.  

Menurut Karel Labok
38

, bahwa praktek adat molo sabuang ini sama halnya 

dengan kotak hitam pesawat terbang, dimana kotak itu akan dibuka untuk 

membuktikan penyebab pesawat itu terjatuh. Dan itu adalah satu-satunya jalan 

terakhir untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Karena itu adat molo 

sabuang ini tidak selamanya digunakan, namun karena desakan pihak yang 

bertikai dan tidak ada jalan lain lagi maka molo sabuang merupakan jalan terakhir 

penyelesaian persoalan.  

 

 

                                                 
38 Wawancara di salatiga  tanggal 29 Oktober 2011 
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2. Mekanisme Praktek Adat Molo Sabuang. 

Praktek adat molo sabuang merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai-

nilai hukum dan spirit dalam menciptakan perdamaian. Untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan dalam masyarkat Badan Saniri Rajapatih yang 

beranggotakan Raja/Kepala Desa, Kepala Soa, Kepala Kewang dan Marinyo. 

Serta Badan Saniri Lengkap yang beranggotakan seluruh anggota Saniri 

Rajapatih, Mauweng yang di dampingi oleh tua adat atau sering disebut sebagai 

tuan tanah. Mereka ini melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana telah di 

uraikan pada point 2 bagian d yang membicarakan tentang Perangkat 

Pemerintahan adat dan bentuk legitimasi kekuasaanya. 

Gambar 5. Tahuri/Kulit Bia dan Tifa 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pelaksanaan praktek adat molo sabuang ini ada beberapa tahapan 

yang harus dilakukan yaitu :  

 Tahap 1. Proses Awal. 

Adanya persoalan hak kepemilikan atas sebuah benda (tanah, hasil hutan, 

atau kepemilikan lainnya) antar individu, marga atau mata rumah yang dilaporkan 

kepada Badan Saniri Rajapatih (badan eksekutif) untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan.  
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Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Saniri Rajapatih selalu 

mengedepankan cara-cara kekeluargaan. Meskipun cara-cara kekeluargaan itu 

diambil namun dalam proses penyelesaian terdapat hambatan-hambatan karena 

sikap ―saling mengklaim kebenaran‖ antara kedua pihak sehingga menimbulkan 

kebenaran ganda. Jika terjadi hal demikian maka mereka saling menentang untuk 

mencari kebenaran lewat adat molo sabuang. Sikap saling mempertahankan 

kebenaran itu juga sebagai tanda bahwa mereka lebih memilih cara atau jalan adat 

molo sabuang.  

Kesepakatan yang lahir antara kedua belah pihak untuk proses penyelesaian 

adat molo sabuang itu, tidak serta merta membuat Badan Saniri Rajapatih 

menyetujui hasil kesepakatan mereka, melainkan tetap berusaha menasehati 

mereka agar supaya tidak menggunakan cara penyelesaian dengan adat molo 

sabuang. Sebab ada sebuah konsekwensi yang harus mereka terima, apabila 

kedepannya ada yang melanggar hasil keputusan dari adat molo sabuang. 

Konsekwensi itu bisa berupa bencana bahkan sampai pada tingkat kematian bagi 

anak cucu mereka. Berdasarkan Alasan-alasan dari konsekwensi itulah maka 

sikap Badan Saniri Rajapatih ini terus melakukakan win-win solution agar tetap 

diselesaikan secara kekeluargaan, namun sikap kemauan keras dari mereka yang 

bertikai untuk tetap membuktikan kebenaran dengan cara adat molo sabuang 

harus dilangsungkan.  

Proses pengadilan yang mengedepankan kekeluargaan itu menghasilkan 

keputusan atas dasar permintaan kedua belah pihak yang bertikai untuk tetap 
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melakukan adat molo sabuang. Maka Badan Saniri Rajapatih mengundang Badan 

Saniri Lengkap untuk secara bersama-sama melakukan proses penyelesaian. 

Menurut bapak Zadrak Tildjuir : 

Kalo ada masalah kepemilikan misalnya kintal, petuanan, atau 

tatanaman di selesaiakn oleh Badan Saniri Rajapatih seng selesai maka 

dong hadirkan Badan Saniri Lengkap‖. Jadi kalo Badan Saniri Lengkap 

su turun tangan lai, maka katong su tahu kalo itu sengketa besar. Kalo 

dong dua lembaga adat ini su turun tangan maka urusan pasti beres.  

Tapi beta ingat Waktu itu (kira-kira tahun 1976) persoalan antara Tua 

agama Dominggus Tildjuir deng Tua agama Sefanya Bothmir, dong dua 

baku malawang pohon sagu, dong dua mati-matian mempertahankan 

kalo itu dong punya.  

Supaya tahu sapa punya, dong dua sepakat bawa akang ke adat molo 

sabuang. waktu itu beta ni sudah yang ditunjuk sebagai perwakilan dari 

bapak Dominggus Tildjuir, kalo dari keluarga Sefanya Bothmir tu di 

wakili bapak Maklon.  

 

Artinya : Apabila persoalan kepemilikan (pekarangan rumah/kintal, 

petuanan, tanaman) di selesaikan oleh Badan Saniri Rajapatih belum 

selesai, maka Badan Saniri Lengkap akan dilibatkan. Dan itu sebagai 

tanda terjadi persoalan yang rumit. Jikalau kedua lembaga adat ini sudah 

turun tangan untuk menyelesaikan sengketa, maka pasti selesai. 

Bapak Zadrak teringat juga bahwa; kira-kira tahun 1976 terjadi sengketa 

pohon sagu antara bapak tua agama Dominggus Tildjuir dan bapak tua 

agama sefanya Bothmir. Dimana mereka berdua (dominggus dan 

sefanya saling klaim kepemilikan. 

 

Untuk membuktikan siapa pemiliknya, mereka sepakat untuk di 

selesaikan dengan adat molo sabuang, dimana bapak Zadrak di pilih 

sebagai perwakilan dari bapak Dominggus Tildjuir, sementara bapak 

Maklon sebagai perwakilan dari keluarga Sefanya Bothmir. 

 

Pertemuan tiga arah antara Badan Saniri Rajapatih, Badan Saniri Lengkap 

melibatkan mereka yang bertikai bertujuan menyelesaiakn persoalan, dengan tetap 

mengedepankan proses penyelesaian secara kekeluargaan. Raja mempersilahkan 

anggota Badan Saniri Lengkap dalam hal ini Kepala Adat (tua adat). Hal yang 

sama juga di sampaikan oleh Kepala Adat atau Tuan tanah ini seperti sudah di 

sampaikan oleh Badan Saniri Rajapatih sebelumnya, dimana merundingkan 
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kembali dengan mereka yang bersengketa serta memberikan pertimbangan-

pertimbangan agar diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab konsekwensi dari 

pelaksanaan adat molo sabuang ini bukan hanya sebatas pada mereka berdua, 

tetapi melibatkan seluruh anggota keluarga mereka, apabila diwaktu-waktu 

kedepan salah satu diantara anak cucu dari pihak yang kalah melakukan tindakan 

yang melanggar keputusan adat ini maka sanksi adat berupa sakit, bencana alam 

atau sampai kematian akan ia terima. 

Pertemuan tiga arah itu tetap mengedepankan penyelesaian secara 

kekeluargaan dimana nasehat-nasehat serta pertimbangan-pertimbangan selalu di 

sampaikan, namun mereka yang bertikai tidak menghiraukan nasehat dan 

pertimbangan-pertimbangan itu, malah tetap berisi keras untuk menyelesaikannya 

dengan jalan adat molo sabuang serta siap menerima segala konsekwensinya. Atas 

keputusan bulat mereka itulah, maka pertemuan ini di lanjutkan dengan 

mengagendakan kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan, serta penunjukan 

siapa-siapa saja yang di tugaskan untuk menyelam. 

Menurut bapak Yakobis Gaelagoy bahwa ada beberapa syarat penting 

seseorang diijinkan untuk menyelam (molo) yakni; diharuskan kaum laki-laki 

dewasa dan tidak diperbolehkan bagi lelaki yang masih anak-anak, karena mereka 

masih kecil dan belum bisa melakukan pekerjaan orang dewasa seperti berburu, 

berkebun, meramu dan lainnya. Demikian pula tidak diperkenankan kaum 

perempuan karena perempuan bukan sebagai pimpinan dalam keluarga serta tugas 

utamanya menjaga anak, memasak, selain alasan-alasan tersebut ada juga alasan 

bahwa perempuan itu mempunyai sakit bulanan (menstruasi) yang bisa 
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menurunkan harga diri kaum perempuan apabila itu terjadi di dalam air saat 

menyelam (molo). 

Ia menjelaskan lagi bahwa apabila salah satu diantara mereka yang bertikai 

terganggu kesehatannya (faktor usia, menderita penyakit), atau berhalangan tetap 

(mati sebelum pelaksanaan) maka bisa diwakili tetapi harus mendapat persetujuan 

Badan Saniri Rajapatih dan Badan Saniri Lengkap. Yang ditunjuk sebagai 

perwakilan itu harus benar-benar dari marganya sendiri atau masih dalam garis 

keturunan, dan tidak diijinkan perwakilan diambil dari luar desa walaupun masih 

dalam garis keturunan.  

Interval waktu yang ditentukan untuk berlangsungnya kegiatan adat molo 

sabuang ini adalah 3-6 hari, terhitung dari kesepakatan terakhir dalam pertemuan 

tiga arah tersebut. Untuk melangsungkan adat molo sabuang ini mereka 

mempunyai alasan bahwa tidak boleh lebih dari seminggu karena ada pekerjaan 

rumah tangga yang harus mereka kerjakan selain proses penyelesaian masalah 

tersebut. 

Hasil kesepakatan agenda dalam pertemuan tiga arah itu maka, Raja/Kades 

mempersilahkan Mauweng sebagai pendeta adat untuk menaikan doa adat dengan 

tujuan memohon restu kepada Jirjirduai darapopopane (tuhan langit) dan jom 

jagasira datuk tantana (tuhan bumi), atas kesepakatan tiga arah dimana waktu dan 

tempat pelaksanaan serta orang yang ditunjuk (perwakilan
39

) tidak akan dikotori 

                                                 
39 Mengenai perwakilan ini, Yakobis menjelaskan bahwa konsekwensi dari adat molo sabuang tidak akan 

mereka terima, sebab mereka hanya dimintakan karena beberapa alasan, sakit, sudah tua, atau mati sebelum 

pelaksanaan adat molo sabuang. Sementara yang meninggal sebelum pelaksanaan adat tetapi sudah ada dalam 

proses doa adat penyucian diri, begitupun juga bagi  orang pengganti atau perwakilan juga dilakukan sebelum 

pelaksanaan adat.   
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dengan pikiran yang curang
40

. terhadap apa yang sudah disepakati dengan doa 

adat yang demikian berbunyi
41

:  

Bahasa Adat; on seta na taok kanei jala batul tulna. Seta jau tapo abal ot 

aka jeiba, maera ba, seta taela ka batul tulna. Seta jau tapo abalot aka 

jeiba, maera ba, seta taela ka tanum sabuan ja kem kima papagora on, 

kem pen ka dasanou tamata nata aka itorai  danum sabuan on. Jatakom 

pen daakal da dal setapen ka rau je sinir din setajau tam taakai aka 

jirjirduai darapopopane nena jar puloan ne ipel jom jagasira datuk 

tantana ina jar papa kem ina mo nai langgar rau je sinir din jirjir duai 

darapopopane pel jomjagasira datuk tantana da hukumna. 

Bahasa Indonesia; masalah akan diselesaiakn, kami sepakat waktu dan 

tempat pelaksanaan adat molo sabuang, ada perwakilan dari si A atau si 

B yang ditunjuk. Karena itu semua hal yang telah disepakati saat ini 

kami sampaikan kepada tuhan dan datuk supaya jangan ada kecurangan 

sebelum pelaksanaan. Barang siapa melanggarnya tuhan dan datuk akan 

menghukumnya.  

 

Selesai pertemuan tiga arah yang diakhiri dengan doa adat itu maka, 

mereka kembali ke rumah masing-masing serta beraktifitas seperti biasanya dan 

tidak diperbolehkan untuk keluar desa, mereka diperbolehkan keluar desa jika 

persoalan sudah diselesaikan.  

 

Tahap 2. Prosesi Adat Molo sabuang.
42

 

Tempat pelaksanaan adat molo sabuang ini adalah sungai atau laut sesuai 

kondisi desa setempat. Ukuran kedalaman air setinggi dada orang dewasa atau 

tinggi kira-kira 60cm-100cm. Selain tempat, benda-benda yang harus disiapkan 

seperti kayu (sabuang), gong, kerang (kulit bia) atau tifa yang saatnya akan 

digunakan sebagai tanda aba-aba siap menyelam (molo). Dua potong kayu 

                                                 
40 Pikiran yang kotor atau terjadi kecurangan sebelum pelaksanaan adat molo sabuang, mengingat 

kesepakatan waktu antara 3-6 hari lamanya, disini ada cela untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan sebelum pelaksanaan adat molo sabuang seperti misalnya perkelahian, atau bisa saja orang yang 

diwakili berkompromi dengan salah satu pihak untuk melakukan kekalahan, oleh sebab itu pertemuan awal 

untuk membersihkan diri yang didasari dengan doa adat untuk menghilangkan segala pikiran-pikiran yang 

kotor demi menghindari berbagai hal yang bisa saja terjadi. oleh karena itu harus diikat dalam doa adat. 
41. Wawancara dengan bapak Eliap Gailagoy tanggal 27 Nopember 2011.  
42

 Wawancara dengan bapak Ropus Tildjuir, tanggal 23 Nopember 2011 
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sabuang ini disiapkan oleh masing-masing yang bertikai, dengan jenis kayu keras 

dan tidak mudah patah atau rusak pada saat ditancapkan, dengan ukuran 

panjangnya 150cm-200cm dan ukuran bulatnya berdiameter10cm. Sementara 

benda yang lainnya di siapkan oleh pemrintah adat. 

 Sehari sebelum berlangsungnya adat, Raja/kades memerintahkan Marinyo 

“tabaos” (mengumumkan) bahwa; besok (siang atau pagi) akan dilangsungkan 

adat molo sabuang yang bertempat di (laut-sungai), dalam upaya mencari 

kebenaran atas persoalan dari si A dan si B. Karena itu seluruh masyarakat di 

mohon hadir dan berkumpul di rumah kepala desa dan secara bersama akan 

menuju tempat pelaksanaan.  

Tiba saatnya untuk melakukan praktek adat molo sabuang, dimana telah 

berkumpul di rumah kepala desa seluruh anggota Badan Saniri Rajapatih, seluruh 

anggota Badan Saniri Lengkap, kedua pihak yang bertikai melibatkan seluruh 

anggota masyarakat desa. 

Prosesi perjalanan berawal dari rumah Raja/kades menuju tempat 

pelaksanaan, dan selama prosesi berjalan menuju tempat kegiatan selalu diiringi 

dengan bunyian gong
43

 yang di tabuh oleh marinyo. Bagi penyelam (orang molo) 

ditugaskan untuk memikul kayu sabuang menuju tempat pelaksanaan. Setelah tiba 

di tempat pelaksanaan, maka Raja/kades memerintahkan Kepala adat atau tuan 

tanah menancapkan kayu sabuang tetapi sebelumnya diawali dengan ucapkan doa 

                                                 
43

 Hasil wawancara dengan bapak Zadrak Tildjuir tanggal 21 Nopember 2011,yang mengungkapkan 

perasaanya bahwa dalam proses perjalanan menuju tempat pelaksanaan yang diiringi bunyi gong 

membuatnya berdebar dan sangat ketakutan, perasaan ini semakin kencang lagi ketika mendekati tempat 

pelaksanaan, perasaan itu muncul karena dia merasakan bahwa leluhur hadir saat itu.  
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adat oleh Mauweng. Doa adat itu berbunyi seperti yang dituturkan oleh bapak 

Ropus Tildjuir (ketua marga) adalah : 

Bahasa adat; Jir-jir duai darapopopane, ken on jou-jou tan kama, 

ipel jom gasira datok tan tana. Maeka on, kem mesanou ka kama 

kaera ruai in darerekaki, ipel sela nen, nor, ja okou din ja kama 

masanou ka ken boy ka kama na manum sabuan kei ja gar na mauk. 

Jamaeka on kem mesanou ka ka kama ken jou ina mo batulna ja na 

pet otai. Mo ken jou ina mo salana ja mom nei pet top.Masa nou 

kaken boy jan ka toman tamata ra raka nata yang kanei sela nen 

batul-tulna 

 

Bahasa Indonesia; Tuhan Pencipta serta datuk hari ini kami ingin 

mengetahui kebenaran atas persoalan kepemilikan (misalnya pohon 

kelapa, sagu, atau batas tanah atau soal lainnya) dari kedua 

keluarga yang bertikai. Untuk membuktikan kebenaran itu maka 

kayu dan air merupakan sarana adat molo sabuang. Sekarang Tuhan 

Pencipta dan Datuk tunjukan kebenaran atas persoalan ini. Jika 

kebenaran ada di pihak A atau B maka dialah yang bertahan di 

dalam air, jika dia cepat naik (timbul) dari dalam air maka dia 

bukan pemilik. Supaya semua orang yang menyaksikan bisa 

mengetahui kebenaran siapa pemiliknya
44

. 

 

Selesai penancapan kayu sabuang oleh Ketua adat maka, Raja/kades 

mempersilahkan penyelam untuk turun kedalam air dan memegang masing-

masing tiang kayu sabuang yang sudah ditancapkan.
45

  

Penyelam dalam kondisi siaga di dalam air, setelah mendengar tiupan kuli 

bia (kulit kerang) sebagai tanda aba-aba oleh Marinyo maka penyelam segera 

masuk ke dalam air (molo) sambil memegang tiang kayu sabuang. Bagi siapa 

yang lebih dahulu mengeluarkan kepalanya dari dalam air maka itu sebagai tanda 

bahwa dia bukan pemiliknya, tetapi sebaliknya yang masih bertahan lama di 

dalam air membuktikan bahwa dialah pemiliknya.  

                                                 
44 Wawancara dengan bapak Ropus Tildjuir di rumahnya pada tanggal 23 Nopember 2011  
45 Penancapan kayu sabuang harus berjarak 1-3 meter. Hal ini bertujuan agar penyelam tidak saling 

bertabrakan di dalam air. 
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Untuk persoalan (molo) menyelam ini, peneliti mewawancarai bapak Zadrak 

Tildjuir tentang perasaannya ketika dia terlibat langsung menyelam, ia 

mengatakan bahwa
46

; 

 

Beta di tunjuk sebagai wakil dari bapak Dominggus Tildjuir. Kalo dari 

keluarga Sefanya Bothmir dong tunjuk bapak Maklon sebagai wakil. 

Setelah katong dua dengar bunyi kulit bia oleh marinyo, katong dua 

langsung molo sambil pegang sabuang. ternyata waktu molo b masih 

lama di dalam air. bapak Maklon seng sampe 1 menit lai su angka 

kapala dari dalam air, sementara beta masih bertahan dalam air kira-kira 

10 menit. 

Kalo kepala adat seng turun kasih angka beta dari dalam air beta masih 

tetap bertahan lama lai. Beta bertahan sampe lama dalam air tu, beta 

seng rasa apa-apalai, kata ada mau dapa napas pendek kah atau sesak 

napas kah b seng rasa itu sama sekali. Melainkan beta rasa sama saja 

kalo beta ada di darat saja.  

 

Artinya; Saya ditunjuk sebagai perwakilan bapak Dominggus Tildjuir, 

sementara yang mewakili keluarga Sefanya Bothmir adalah bapak 

Maklon. Ketika mereka berdua mendengar bunyi tiupan kulit kerang 

oleh marinyo maka mereka menyelam sambil memegang tiang kayu 

sabuang. ternyata saya bertahan kira-kira 10 menit. 

Kalau kepala adat tidak turun ke dalam air pasti saya masih lama 

bertahan di dalam air. Perasaan saya biasa-biasa saja walaupun masih 

bertahan lama di dalam air. Bertahan lama tidak membuat saya sesak 

napas atau . melainkan sebaliknya saya merasakan seperti berada di 

darat dan bukan di dalam air.  

 

Selesai menyelam (molo), dimana adat sudah membuktikan kepemilikan 

atas barang sengketa itu, maka Raja/kades mengajak seluruh lembaga adat 

bersama masyarakat secara bersama kembali ke rumah desa guna mendengarkan 

arahan dan nasehat dari Raja/kades, dan kepala soa atau masing-masing ketua 

marga bagi kedua pihak, sekaligus dilangsungkan acara penyerahan kepemilikan. 

Mendengar penjelasan seperti di atas, penulis bertanya kepada bapak Ropus 

Tildjuir (ketua marga) bahwa; 

                                                 
46

 Wawancara dengan bapak Zadrak Tildjuir pada tanggal 21, Nopember 2011  



108 

 

1. Pada saat adat molo sabuang sudah selesai dilakukan, dan telah 

mendapatkan bukti kepemilikan, adakah emosional dari pihak yang kalah 

saat itu sehingga bisa mengakibatkan perkelahian antara kedua kubu atau 

pihak dari keluarga yang bertikai? Dia menjawab bahwa: selama ini belum 

pernah terjadi, sebab semua proses ini diawali dengan adat, jika siapa yang 

melanggarnya maka dia akan menanggung resiko berupa sanksi adat atau 

kutukan dari Tuhan pencipta (Jirjirduai darapopopane) atau tuhan bumi 

(jomjagasira datuk tantana). Ia menjelaskan lebih jauh lagi bahwa, sanksi 

yang diterima itu sesuai permintaan dari kedua belah pihak. Jika di dalam 

doa adat mereka meminta sakit, bencana atau kematian maka pihak yang 

kalah melakukan melanggar sanksi adat maka, dengan sendirinya dia akan 

mendapatkan sanksi adat seperti yang dimintakan sesuai doa adat yang 

dinaikan itu. Jikalau sudah sakit mereka harus ―meminta maaf‖ dalam 

bentuk doa adat (angka adat) untuk melepaskan mereka dari kutukan itu, 

jika tidak meminta maaf (doa adat, atau angkat adat) maka mereka akan 

hidup di dalam kesengsaraan/kutukan karna sanksi adat tersebut. 

Begitupun juga, ketika terjadi bencana bahkan sampai kematian maka 

keluarga yang melanggar adat itu segera meminta maaf untuk melepaskan 

kutukan tersebut, kalau tidak keluarga itu akan mati sampai habis 

keturunannya secara perlahan-lahan. 

2. Jikalau seperti itu, bentuk adat apakah yang dilakukan untuk memaafkan 

bagi yang melanggar? Ia menjawab ―bapak (peneliti), kalo sampe ke 

tingkat itu beta seng bisa carita akang karna ada pantangan par katong‖ 
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artinya ―dia tidak bisa menjelaskan sampai sejauh itu karna menjadi 

pantangan buat mereka jika diceritakan‖. Sebab jika menceritakan sama 

halnya meminta persoalan itu terjadi atas mereka, sebab itu ada batasan-

batasan untuk menceritakan semua itu.  

 

Tahap 3. Penyerahan Kepemilikan. 

Sebelum prosesi penyerahan kepemilikan, Raja dan Kepala Soa 

memberikan arahan dan nasehat bagi kedua pihak bersama seluruh anggota 

keluarganya bahwa; segala sesuatu telah dibuktikan dengan adat, apa yang 

dimintakan dalam doa adat pasti terwujud jika pihak yang kalah masih tetap untuk 

memilikinya. Karena itu yang bukan pemilik, segera kembalikan barang yang 

bukan miliknya. Dan jangan pernah menyimpan dendam di antara kalian sebab 

kita ini adalah satu keluarga di hadapan tuhan dan datuk/leluhur. 

Selesai arahan dan nasehat yang disampaikan, maka Raja/kades 

memberikan kesempatan kepada kepala adat/tuan tanah untuk proses penyerahan. 

Namun sebelum hak kepemilikan di serahkan, kepala adat/tuan tanah  

menyampaikan beberapa hal penting kepada masyarakat bahwa; pada hari ini 

masyarakat sudah menyaksikan pelaksanaan adat molo sabuang, dengan adat ini 

semua itu telah terbukti bahwa si A bukanlah pemilik yang sebenarnya. Karena 

itu, sebagai kepala adat/tuan tanah saya persilahkan si A bersama seluruh anggota 

keluarganya untuk berjabatan-tangan dengan si B bersama seluruh anggota 

keluarganya. Proses berjabatan tangan inilah sebagai tanda penyerahan hak 

kepemilikan telah terjadi diantara kedua saudara ini, dan disaksikan oleh seluruh 
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masyarakat, Jijirduai darapopopane (tuhan langit) dan jomjagasira datuktantana 

(tuhan bumi/leluhur) dari tempatnya kediamannya. Selesai prosesi penyerahan 

yang dilakukan oleh kepala adat/tuan tanah, maka Raja/kades mempersilahkan 

marinyo ―tabaos‖ (mengumumkan) kepada masyarakat bahwa proses mencari 

kebenaran lewat adat molo sabuang serta penyerahan barang telah selesai, karena 

itu kembalilah ke tempat masing-masing. Sekian dan terima kasih.  

 

F.  Aspek-aspek  Ketaatan Masyarakat pada Nilai-Nilai Adat  

 Pada bagian ini Penulis akan memaparkan fakta-fakta empiris yang 

menjadikan masyarakat lebih taat kepada nilai-nilai Adat, dan ketaatan mereka  

diwujudkan secara suka rela. Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi ketaatan 

masyarakat terhadap nilai-nilai Adat itu adalah. 

1.   Ketaatan Masyarakat Pada Lembaga-Lembaga Adat 

Dalam kehidupan masyarakat Marafenfen, bahwa kehadiran lembaga-

lembaga adat sangat dihormati bahkan ditakuti, karena masyarakat meyakini 

bahwa mereka adalah orang-orang yang mewakili seluruh kekuasaan para leluhur. 

Dalam pemilihan lembaga-lembaga adat ini aspek garis keturunan masih sangat 

menentukan. Namun demikian bukan berarti hak untuk terpilih menjadi salah satu 

anggota dari lembaga adat berasal dari satu keturunan saja, tetapi dari ke empat 

marga yang mempunyai hak yang sama. 

Misalnya dalam pemilihan Rajad/kades; langkah pertama Kepala 

Soa/ketua marga mengajukakan beberapa calon ke badan saniri lengkap dari 

beberapa mataruma. Dari beberapa calon yang ada itu masyarakat memilih salah 

satu diantara mereka untuk menjadi Raja/kepala desa. 
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Sebelum  melaksanakan tugasnya, seorang Raja/kades dilantik secara adat 

di rumah adat (bot laguya)
47

. Dalam prosesi pelantikan itu, salah seorang tua adat 

(kepala Adat) membacakan nasehat, tugas dan tanggung jawab yang akan 

dilaksanakan oleh Raja/kades. Selanjutnya tua adat itu menanyakan kepada calon 

Raja/kades apakah bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, bila 

bersedia maka raja/kades diberi minum saguer (tuak) dan sisanya diminum oleh 

badan saniri. Setelah dilakukan pelantikan secara adat, kemudian Raja/kades 

diarahkan menuju Gereja untuk dilakukan pengukuhan secara agama oleh pendeta 

dan diakhiri dengan acara makan bersama yang disebut acara “makan patita” 

dengan semua  anggota masyarakat. 

Adapun makna dari simbol-simbol diatas adalah;  

a. Nasehat dan tugas  yang dibacakan oleh tua adat merupakan tata aturan 

yang harus dipedomani oleh seorang Raja dalam memimpin rakyatnya. 

b. Sisa saguer(tuak) yang diminum oleh badan saniri merupakan simbol 

bahwa bila Raja melanggar janji/sumpah maka bukan saja seorang 

Raja/kades yang dihukum tapi anggota saniri juga dikenakan hukuman 

karena membiarkan seorang Raja/kades melakukan pelanggaran. 

c. Pengukuhan Raja di gereja merupakan simbol bahwa seorang Raja  

disamping bertanggung jawab kepada masyarakatnya juga bertanggung 

jawab kepada Tuhan. 

                                                 
47 Bot laguya ini sudah tidak ada lagi, hal ini sangat terkait dengan keyakinan masyarakat pada saat agama 

kristen masuk di desa marafenfen. Sehingga pelantikan raja/kades dibangun ―sabua‖ atau tenda besar yang 

dapat menampung seluruh masyarakat atau peserta pelantikan. 
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d. Acara makan patita bersama merupakan simbol bahwa Raja/kades harus 

berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. 

 Aspek inilah yang membuat seorang Raja/kades sangat ditaati dan 

dituruti perintahnya oleh masyarakat dan menjadi legitimasi kuat bagi Raja untuk 

menjalankan kekuasaannya.  

 

2.  Ketaatan Masyarakat pada ketentuan pelaksanaan Sasi 

Tradisi ―Sasi‖ yang dalam bahasa Aru “Sir”  telah ada sejak dahulu dan 

masih bertahan sampai sekarang yang terus diwariskan kepada generasi 

penurusnya. 

Mengenai pengertian sasi itu sendiri masih terjadi polemik semantik di 

kalangan para ahli, Seperti  Riedel, penulis Belanda yang  mengartikan bahwa sasi 

berakar kata dari ―saksi‖, dan berasal dari bahasa melayu. Namun pendapat lain 

menolak karena tradisi sasi telah ada jauh sebelum bahasa melayu masuk ke 

Maluku. Masyarakat di Maluku lebih sering menggunakan kata Sasi untuk 

memberi tanda adanya sasi ialah ―tanda sasi‖. Hal ini dapat dipahami bahwa sasi 

bukan berakar kata dari ― saksi‖
48

. 

Terlepas dari polemik semantik  bahasa, namun umumnya masyarakat 

Maluku mengartikan sasi sebagai suatu bentuk larangan yang bersifat temporer 

yang ditandai dengan daun mayang (janur kelapa) atau bentuk variasi lain, sebagai 

tanda larangan pada suatu hasil hutan atau pun hasil laut dengan didahului 

                                                 
48Rosmin  Tutupoho dan M. Nanlohy.dkk, Pengendalian sosial ..., 29 
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ucapan-ucapan doa (mantra) untuk memberikan kekuatan magic pada tanda sasi 

tersebut.  Manfaat dilakukannya sasi antara lain adalah; 

a. Agar semua hasil hutan dan hasil laut yang di beri tanda sasi dapat diambil 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

b. Agar tanah-tanah negeri dan labuang
49

 (laut) dapat terpelihara dengan baik 

guna kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. 

c. Untuk mengurangi kasus-kasus pencurian yang sering terjadi dalam 

masyarakat. 

Pelaksanaan tradisi Sasi/Sir ini sangat ditaati dan diyakini oleh 

masyarakat, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sasi akan mendatangkan 

bahaya bagi pelakunya, diantaranya sakit perut, atau kematian diantara salah satu 

anggota keluarga, baik sasi adat maupun sasi Gereja sangat ditaati oleh 

masyarakat. 

 

3. Ketaatan  Masyarakat  Pada Kekuatan  Dan  Peristiwa  Mistik 

Masyarakat Marafenfen, sangat percaya atas keberadaan para leluhur dan 

kekuatannya masih diyakini dan ditaati sampai sekarang. Dan ini berlangsung 

secara terus menerus tanpa mengalami perubahan meskipun mereka sudah 

mengenal agama Kristen. Hal seperti ini nampak dalam pelaksanaan pembukaan 

lahan baru, melakukan kegiatan berburu, selalu dilakukan upacara adat untuk 

menghormati pada arwah leluhur yang diyakini akan melindungi dan memberikan 

hasil yang memuaskan bagi kegiatan mereka. Seperti dikemukakan oleh Bapak 

Thomas sebagai berikut: 

                                                 
49 Ibid, 31. 
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Kita adalah anak adat karena itu, kita tidak bisa melupakan begitu saja 

Tuhan langit (Jirjirduai darapopopane) dan tuhan bumi (Jomjagasira 

datuktantana), kita juga butuh mereka karena itu untuk melakukan pekerjaan 

di kebun atau di hutan harus meminta ijin dari mereka. Walaupun tidak bisa 

melihat mereka secara langsung, namun di dalam pikiran dan perasaan 

mereka ada untuk kita sebagai anak adat.
50

 

 

Begitu juga adanya penekanan atas penggunaan bahasa tanah (pribumi)
51

 

dalam setiap upacara adat, bukan saja menjadi bukti atas keabsahan suatu ucapara 

adat, tapi lebih jauh lagi bahwa, dengan menggunakan bahasa tanah,  keterlibatan 

para leluhur dalam setiap kegiatan yang dilakukan lebih mudah diperoleh.   

Sehingga kepercayaan terhadap arwah leluhur mereka wujudkan dalam semua 

aspek kehidupan.  

 

4.   Ketaatan masyarakat  pada  Agama dan nilai Moral Adat 

Masyarakat desa Marafenfen seluruhnya beragama Kristen dan taat pada 

agamanya. Untuk mempertebal keyakinan akan norma-norma agama biasanya 

dilakukan lewat pendidikan agama, sejak anak-anak mulai dari dalam lingkungan 

keluarga, pendidikan di sekolah, maupun pendidikan di bangku sekolah minggu. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa antara Agama dan nilai-nilai 

moral Adat umumnya tidak bertentangan, kecuali pada pemujaan terhadap pohon-

pohon dan batu sangat dilarang.  Dengan demikian upacara adat yang berkaitan 

dengan pemujaan selain kepada Tuhan itu di dilarang. Meskipun kegiatan itu 

dilarang oleh agama, namun secara individual masih ditemukan praktek-praktek 

penyembahan berhala dimaksud. 

                                                 
50

 Wawancara dengan bapak Thomas, tanggal 27 Nopember 2011 
51Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1961), 334 
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Seperti yang diungkapkan oleh Pdt Semy Ngilamele bahwa : 

Masyarakat Marafenfen ini walaupun sudah mengenal agama kristen, 

namun mereka masih tetap percaya kepada kekuatan nenek moyang 

mereka. Hal ini ditemukan dalam bentuk pengobatan yang dilakukan oleh 

dukun-dukun adat. Padahal menurut iman Kristen perbuatan itu adalah 

bentuk penyembahan berhala.
52

 

 

  

Untuk menghindari terjadinya benturan antara ajaran agama Kristen dan 

norma-norma adat, maka diajarkan nilai-nilai moral seperti pengembangan rasa 

malu, yaitu seseorang harus malu bila melanggar ajaran agama maupun norma 

adat, dilarang menggunjing (gosip), atau bila seseorang berbuat salah dilarang 

mempermalukan di tengah masyarakat banyak.              

 

5.  Ketaatan Masyarakat Pada  Keputusan Hukum Adat Molo Sabuang 

Secara umum penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat adat 

Marafenfen masih berpusat kepada Raja/kades. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan bahwa Raja/kades merupakan penjelmaan dari para leluhur dalam 

kehidupan masyarakat maka keputusannya harus diyakini. Sehingga ketaatan 

masyarakat terhadap keputusan Raja/kades masih sangat kuat. Memang benar 

selain Raja/kades terdapat pula kepala Soa, Pendeta serta tokoh adat yang ikut 

membantu Raja/kades dalam penyelesaian persoalan yang terjadi dalam 

masyarakat. Namun bila persoalan tidak dapat diselesaikan maka ada ruang  bagi 

mereka yang bersengketa untuk bersepakat di lakukannya adat molo sabuang. 

Proses penyelesaian dengan jalan adat molo sabuang ini membuat 

masyarakat menjadi takut untuk melanggar keputusan dari adat ini, sebab 

                                                 
52 Hasil wawancara dengan bapak Semy Ngilamele pada tanggal 26 nopember Juni 2011.  
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melanggar berarti sanksi adat akan berlaku. Sanksi adat ini bisa berupa sakit, 

mendapat bencana, bahkan sampai pada tingkat kematian sesuai doa adat yang 

dinaikan.  

Pelaksanaan adat molo sabuang ini merupakan sebuah cara untuk 

menemukan sebuah kebenaran hakiki. Tetapi sanksi adat yang berat itu membuat 

masyarakat menjadi taat kepada semua keputusan yang telah di temukan lewat 

adat ini. Hukuman atau sanksi ini berasal dari tuhan langit (Jirjirduai 

darapopopane) dan tuhan bumi (Jomjagasira datuktantana) 

Itulah beberapa aspek penting dalam sikap ketaatan masyarakat terhadap 

nilai-nilai adat di Marafenfen, menjadi legitimasi yang kuat bagi masyarakat 

untuk selalu taat atas perintah yang diberikan oleh pimpinan adat. Sebab sikap 

ketaatan kepada nilai-nilai dan norma adat itu berarti sikap ketaatan serta 

penghormatan juga bagi Jirjirduai darapopopane (tuhan langit) dan Jomjagasira 

datuktantana (tuhan bumi/leluhur). 

 

 




