
BAB III  

PENDEKATAN EMPIRIK  

 

1. Sekilas Sejarah Negeri Kamarian 

Negeri Kamarian adalah salah satu negeri adat tertua yang ada di pulau 

Seram. Nama asli negeri Kamarian adalah “Kamaria” yang berarti “kemuliaan”. 

Sejarah Kamarian bermula dari peristiwa perang Hoamoal yang terjadi kira-kira 

pada tahun 1517.1 Ketika itu semua orang melarikan diri dan menetap di daerah 

pegunungan dan mereka mengidentitaskan diri mereka dengan sebutan 

Amalohi, secara etimologis memiliki arti: Ama = Laki-laki dan Lohi = 

Terkumpul, jadi Amalohi berarti laki-laki yang terkumpul. 

Sebutan Kamaria diambil dari Damar yang tumbuh di hutan dan 

merupakan gambaran kemuliaan dari kehidupan mereka pada saat itu, di mana 

getah damar yang dijadikan lilin untuk menerangi kehidupan mereka saat itu, 

dan menganggapnya (terang) itu sebagai suatu kemuliaan besar. Negeri ini 

memiliki rumah adat atau baleo2 yang didirikan pada tahun 1920.   

Pada Zaman Belanda, barulah orang-orang Kamarian yang menetap di 

hutan diperintahkan untuk turun ke daerah pesisir dengan memperoleh imbalan 

berupa beras, gula, tembaku dan lain-lain dari Belanda, kemudian Belanda 

                                                            
1 Hasil wawancara dengan Bpk. Y. Tuhehay, pada hari Kamis, 26 September 2012.  
2 Baleo adalah rumah adat sebagai tempat berkumpul para tua adat untuk melakukan upacara adat atau 
ritual adat lainnya, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, 
sekaligus tempat seluruh warga berkumpul membahas masalah-masalah yang mereka hadapi. 
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menyempurnakan nama Kamaria dengan menambahkan huruf n pada akhir kata 

menjadi Kamarian yang sampai sekarang masih dipakai. 

Sementara negeri lama (Kamaria) yang ada dipegunungan sampai 

sekarang masih merupakan sebuah legenda yang masih tetap diingat dan 

menjadi salah satu tempat yang disakralkan.  

 

2. Demografi Negeri Kamarian 

2.1. Iklim 

Keadaan iklim di wilayah Kamarian secara umum menunjukan 

kesamaan ciri dengan wilayah-wilayah di daerah Maluku. Sebagai daerah 

tropis, maka dalam wilayah ini berlangsung dua musim yang berlaku secara 

bergantian/bersilih, yaitu musim timur atau musim hujan dan musim barat 

atau musim panas/kemarau. 

Musim timur ditandai dengan curah hujan yang berkepanjangan antara 

bulan Mei-Oktober. Biasanya angin akan bertiup dari arah timur. Sedangkan 

musim barat, biasanya berlangsung dari bulan November-Maret.3 Namun 

dalam perkembangan global yang begitu menyolok akhir-akhir ini, menjadikan 

konteks lokal pun seringkali berubah.  

 

 

 

 
                                                            
3 Hasil wawancara dengan Bpk. D. Tuparia, pada hari Senin, 24 September 2012.  
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2.2. Mata Pencaharian 

Berdasarkan data statistik jemaat GPM Kamarian tahun 2009, maka 

dapat dilihat mata pencaharian yang sangat dominan adalah petani.  

 Tabel 1. 

No Jenis Pekerjaan Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   Petani 
   PNS 
  Guru 
  TNI/POLRI 
  Wiraswasta 
  Tukang Bangunan 
  Nelayan 

                789 
                  53 
                201 
                  10 
                  91 
                125 
                  42 

 Jumlah 1.311 

Sumber :  Data Statistik Jemaat GPM Kamarian Tahun 2009. 
 

Tabel di atas menujukkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak 

adalah petani, karena sebagian besar warga setempat memiliki lahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sehingga dari hasil lahan tersebut mereka 

dapat lebih mudah untuk menghasilkan uang yang tentunya sangat berguna 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Komunitas di negeri ini juga 

rata-rata lebih senang untuk menjadi petani karena pekerjaan ini dianggap telah 

menjadi kebiasaan, di mana mereka memilih untuk ke hutan dan bercocok 

tanam di lahan yang ada. Jika melihat kondisi perekonomian di negeri 

Kamarian, maka dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena letak 

negerinya yang strategis, yaitu dekat dengan Kecamatan Kairatu sehingga 

Masyarakat Kamarian dapat dengan mudah mendistribusikan hasil-hasil 

pertanian dalam jumlah yang besar. Kondisi ini sangat ditunjang juga dengan 
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lancarnya transportasi darat dan laut yang menghubungkan negeri Kamarian 

dengan pasar. Dimana terdapat 24 unit mobil angkutan umum, 15 mobil truk, 

217 motor ojek, 4 unit speed boat.  

 

2.3. Sosial Budaya 

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang hidup membutuhkan 

orang lain. Dengan demikian kehidupan sosial budaya masyarakat negeri 

Kamarian dilihat dalam beberapa bagian, antara lain Pela adalah ikatan 

persaudaraan antara dua negeri atau lebih yang diikat oleh leluhur dari kedua 

desa tersebut dengan menambahkan bentuk-bentuk hak dan kewajiban di 

dalamnya4. Ada dua bentuk pela yang masih dipegang erat hingga saat ini oleh 

penduduk yang tinggal di negeri Kamarian yaitu Pela Gandong antara 

Kamarian dan Sepa, di mana sumpah atau janji 2 orang kakak beradik yang 

hendak berpisah satu dengan yang lain.5 Sumpah persaudaraan kakak-beradik 

(gandong) yang dimeteraikan dengan meminum darah dari jari-jari mereka itu, 

untuk tidak melupakan satu sama lain kelak kendati mereka hidup terpisah satu 

sama lain. Hubungan pela gandong ini sangat mempengaruhi berpengaruh dan 

memiliki resiko, apabila ada yang melanggar janji/sumpah misalnya harus 

saling mengabulkan permintaan, dan larangan kawin antar kedua muda-mudi. 

Selain pela gandong, dikenal juga pela tempat sirih antara Kamarian dan 

Abubu. Bentuk ikatan pela ini tidaklah mengikat dan bersifat lunak, meliputi 

 
4 Cooley, Ibid.,183. 
5 Hasil wawancara dengan Ibu. A. Tuparia, pada hari Minggu, 23 September 2012.  
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kebiasaan saling membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum. 

Masohi adalah cara kerja gotong royong atau Masohi juga dikenal dan 

dipraktekkan di kalangan masyarakat dan jemaat Kamarian, yang memiliki 

pengaruh ganda baik itu bagi pembangunan fisik yang berat maupun pekerjaan 

diantara keluarga-keluarga yang sifatnya mendesak. Selain itu, penggunaan 

bahasa daerah di negeri Kamarian yang lama kelamaan makin hilang akibat 

perkembangan zaman. Di kalangan orang tua, bahasa daerah masih sering 

dipakai dan hanya untuk membicarakan rahasia-rahasia tertentu dari anak-

anaknya atau pada saat upacara-upacara adat dilaksanakan. 

 

2.4. Pendidikan 

Negeri Kamarian terdapat fasilitas pendidikan antara lain Di Kamarian 

terdapat satu gedung Taman Kanak-kanak (TK) Anggrek, satu gedung Taman 

Bermain (TB), empat buah gedung sekolah dasar (SD) Negeri yaitu, SD Inpres, 

SD Satu, SD Dua, dan SD Tiga. Juga satu gedung Sekolah Lanjutan Pertama 

(SLTP Neg. 5. Kairatu), satu gedung sekolah Menengah Umum (SMU) PGRI 1 

Kairatu dan satu buah gedung Sekolah Menengah Kelautan (SMK).       
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Tabel 2. 

No Tingkat Pendidikan Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TB 
TK 
SD 
SLTP 
SMU 
D2 
D3 
S1 
S2 

28 
50                

           1.163 
              617 
              666 
                83 
              100 
                97 
                  9 

 Jumlah 2.813 

   Sumber :  Data statistik Negeri Kamarian tahun 2009 

Data di atas menunjukan bahwa dari segi sumber daya manusia, untuk 

masa depan negeri Kamarian memiliki potensi yang memadai. Kesadaran untuk 

mengembangkan diri melalui lembaga pendidikan formal secara berjenjang dari 

pendidikan dasar hinggga perguruan tinggi merupakan hal positif. Hal ini 

berarti bahwa proses pendidikan anak sejak dari usia 3-17 tahun telah menjadi 

kebutuhan penting sebagai bagian yang utuh dalam proses pendewasaan dan 

pemberdayaan ke masa depan. Akan tetapi jika dilihat dari  tingkat pendidikan 

terbanyak yaitu Sekolah Dasar, maka alasan warga setempat untuk memilih 

hanya bersekolah sampai tingkat ini yaitu pilihan dari mereka yang merasa 

bahwa cukup dengan pendidikan yang dimiliki. Selain itu juga, alasan lain yaitu 

karena mereka lebih terarah atau terfokus pada pekerjaan bercocok tanam 

(petani). Dengan demikian pekerjaan di negeri ini lebih banyak yang bekerja 

sebagai petani, karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.  
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3. Ikatan kekerabatan clan dalam konteks Kamarian 

 Clan dalam konteks Kamarian dikenal dengan istilah matarumah yang 

ada dengan rumah tua6 masing-masing. Matarumah-matarumah inilah yang 

menjalin ikatan persaudaraan kekerabatan, dan relasi ini harus benar-benar 

dijaga dengan baik. Rumah tua dari masing-masing matarumah menjadi bagian 

yang penting untuk mendukung setiap kegiatan adat yang akan dilaksanakan. 

Clan (matarumah) di Kamarian menjaga relasi dengan matarumah lainnya agar 

tercapai tujuan dari pranata adat yang jelas mengikat warga setempat, dalam hal 

ini wariwaa yang harus dijalankan sebagi sebuah hukum adat yang berlaku di 

tengah-tengah lingkup sosial kehidupan sebagian kelompok komunitas 

setempat. Clan dalam konteks Kamarian sangat berkaitan erat dengan adat 

setempat, karena selain disebut matarumah yang merupakan istilah adat, 

matarumah juga menjadi kenyataan bahwa setiap orang dengan 

fam/matarumah masing-masing harus memulai segala sesuatu dari rumah tua 

sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para leluhur dan juga 

adat setempat. Dalam bahasa tanah disebut wariwaa.  

 

3.1.  Memahami wariwaa 

Wariwaa dapat dipandang juga sebagai bentuk pela internal, yaitu 

ikatan kekerabatan pada aras paling bawah yang ada dalam satu negeri. 

Pemahaman komunitas setempat mengenai hubungan persaudaaran kosmologis 

 
6 Rumah tua adalah  tempat berkumpul bahkan tempat tinggal bagi  keluarga, anak cucu dari sebuah 
matarumah/fam. 
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yaitu berupa ikatan kekerabatan genealogis yang terbentuk dari struktur mitos 

tentang penciptaan alam semesta, serta asal mula manusia. Sekalipun ikatan ini 

bukanlah ikatan saudara kandung, namun bagi komunitas setempat hal ini 

memiliki nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Persaudaran yang kosmologis 

adalah merupakan wawasan (cara pandang) suatu ikatan kekerabatan yang 

bersifat relevan, totalitas: artinya peristiwa historis tidak bisa lepas dari 

kosmologis, hal ini karena kosmologis itu merupakan proses yang berangkat 

atau atas dasar historis pula. Segala sesuatu yang historis berawal dari proses 

kosmologis sehingga ada dalam sebuah totalitas. Hubungan yang terikat antar 

matarumah ini sangat mengikat kehidupan komunitas negeri Kamarian. Secara 

alegoris, wariwaa memiliki arti, wari: adik dan waa: kakak, jadi wariwaa 

adalah adik kakak.7 Ini nampak dalam sapaan persaudaraan “ adik dan kakak”  

yang terjalin antar matarumah, di mana masing-masing memiliki wariwaa yang 

terdir dari dua fam (matarumah) atau lebih. Wariwaa ini dikenal dan juga 

dipahami sebagai salah satu pranata adat yang memiliki peran penting dalam 

lingkup adat istiadat negeri Kamarian. Ikatan persaudaraan ini dianggap sangat 

kuat pengaruhnya dan dipertahankan hingga saat ini, karena menurut penduduk 

setempat bahwa apa yang telah digariskan oleh para leluhur harus tetap dijaga 

dan dijalankan oleh semua orang sebagai warisan yang berharga.8 Wariwaa 

dianggap sakral dan suci oleh komunitas setempat, karena bagi mereka 

hubungan keluarga yang terjalin antar matarumah ini wajib hidup dengan baik 

 
7 Hasil wawancara dengan Bpk. P. Sahetapy, pada hari Kamis, 20 September 2012.  
8 Hasil wawancara dengan Ibu. S. Kainama, pada hari Jumat, 21 September 2012.  
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dan saling menghargai. Hubungan yang dikenal sebagai hubungan adik kakak 

ini dipercaya sebagai wujud dari dua leluhur yang saling membantu dalam hal 

apa saja. Dua leluhur ini saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Hal ini 

kemudian membawa dampak bagi kehidupan anak cucu hingga saat ini, di 

mana sesama anggota warga wariwaa harus saling membantu dalam berbagai 

hal. Dari hasil pengamatan, maka ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

setiap fam yang terikat dengan pranata adat ini yaitu berupa kebersamaan yang 

dijalankan atau yang telah ada dari zaman dahulu berdasarkan janji dan 

sumpah. Selain itu juga bertolak dari peristiwa peperangan yang terjadi di 

zaman dahulu, yang menyebabkan kehancuran akibat hal-hal yang merusak 

negeri, sehingga cara untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan beberapa 

kesepakatan bersama dengan mempersatukan matarumah-matarumah di negeri 

Kamarian agar hidup bersama-sama dalam damai.9 Berdasarkan pengamatan 

yang ada, masyarakat setempat lebih memahami wariwaa sebagai ikatan yang 

erat antara adik dan kakak yang kemudian ada dalam matarumah atau 

rumahtau, dan mereka berusaha hidup teratur. Dalam keteraturan hidup yang 

ada, maka hubungan persaudaraan antar matarumah akan berjalan sesuai fungsi 

dan perannya bagi kesejahteraan dalam lingkup sosial setempat. Dalam hal ini, 

ada sisi baik yang dilihat dari wariwaa ini sendiri, dengan pengaruhnya baik 

bagi pribadi dan juga masyarakat yang diperhadapkan secara langsung dengan 

berbagai aturan pranata adat ini.  

 
9 Hasil wawancara dengan Bpk. M. Kainama, pada hari Minggu, 23 September 2012.  
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Pemahaman masing-masing orang dalam negeri Kamarian tidak 

berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka menilai bahwa yang disebut 

wariwaa ini adalah sejenis pela, namun pela yang ada ini hanya sebatas pela 

pada aras antar marga. Dikatakan pela oleh sebagian warga dalam negeri ini, 

karena aturan yang ada dan mengikat setiap orang sama dengan ketentuan 

dalam adat pela. Larangan untuk menikah antar matarumah yang terikat dalam 

wariwaa, harus saling memberi dan menghargai, berbagai hal ini yang 

dianggap sama dengan adat pela10. Wariwaa ini juga merupakan ‘hubungan 

adik kakak’ yang terdiri dari satu soa (kumpulan matarumah) yang di dalamnya 

terdapat fam. Fam atau matarumah-matarumah yang ada dalam ikatan adik 

kakak (wariwaa) saling membutuhkan, terutama dalam pelaksanaan adat. 

Berjalannya kegiatan adat dalam negeri Kamarian sangat dipengaruhi oleh 

peran ikatan persaudaraan antar matarumah ini untuk menjadi perantara antara 

adat yang akan dilakukan dengan orang yang akan melaksanakan adat tersebut. 

Hubungan persaudaraan yang didasari atas kesepakatan para leluhur di zaman 

dahulu meninggalkan pesan yang begitu bermakna bagi generasi penerus 

sehingga sampai saat ini masih tetap dianggap sakral juga suci karena itu harus 

dilaksanakan sebagai suatu kewajiban bagi anak negeri.  

Matarumah yang ada dalam ikatan kekerabatan (wariwaa) antara lain 

sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:  

 

 
 

10 Pela adalah hubungan kekerabatan antar negeri di Maluku. 
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S 

 

  

Clan / M 

 a 

  t 

       a 

 r 

      u 

      m 

      a 

      h 

   Sumber: Tulisan salah seorang tua adat negeri kamarian 

 

Bagan di atas a.l. menjelaskan bahwa, satu matarumah dapat menjalin 

ikatan wariwaa dengan matarumah lainya sesuai dengan arah panah yang ada. 

Masing-masing matarumah/fam yang terikat dengan pranata wariwaa dilarang 

melakukan perkawinan dengan, karena bagi masyarakat satempat 

fam/matarumah-matarumah tersebut memiliki hubungan persaudaraan (adik 

kakak).  Misalnya: Kainama dilarang melakukan perkawinan dengan Talapessy, 

karena kedua fam ini menjalin ikatan wariwaa. Apalagi mengingat ikatan 

wariwaa ini dianggap sangat sakral bagi warga setempat, sehingga harus tetap 

dijaga dengan baik. Berbeda jika Kainama melakukan perkawinan dengan 

Sahetapy; hal ini diperbolehkan dan tidak menjadi pelanggaran, karena kedua 

  Talapessy  Tupanwael   Kainama 

 Tomatala   Pariama Pesireron   Putirulan 

    Tauran   Tatiratu 

 Heumase   Tuparia  Poceratu Tuhehay

 Wairata Sahetapy 

  Terinate Sahetapy
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fam/matarumah ini tidak terikat atau menjalin ikatan pada salah satu kekerabatan 

antar fam tertentu dalam wariwaa. 

 

3.2. Sanksi atas pelanggaran dalam wariwaa 

Menjalankan wariwaa sebagai pranata adat di negeri Kamarian 

merupakan suatu keharusan bagi setiap orang juga setiap matarumah yang ada. 

Pelanggaran yang dilakukan sebagai tindakan yang melanggar keharusan dari 

aturan hubungan persaudaraan ini dianggap sebagai kerugian yang dialami oleh 

warga setempat. Kerugian ini berupa sanksi sebagai hukuman, karena telah 

melanggar segala ketentuan dalam wariwaa.11 Sanksi akibat pelanggaran 

tersebut dapat berupa malapetaka karena telah melakukan perkawinan antar 

matarumah yang terikat hubungan persaudaraan, seperti misalnya antar  

fam/matarumah Heumase dan Tuparia, sebab mereka percaya bahwa keluarga 

atau pun keturunan dari suami-istri ini tidak akan hidup sempurna (cacat, sakit 

bahkan meninggal).  

Oleh karena itu jika telah melakukan pelanggaran dengan melakukan 

perkawinan, maka kedua belah pihak dari masing-masing matarumah ini 

mengambil jalan untuk menyelesaikan hal yang dianggap dosa karena telah 

melanggar aturan adat. Mereka melakukannya dengan berdoa mohon 

pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran yang telah dilakukan, serta 

memberikan persembahan berupa uang yang dibawa ke gereja. Hal inilah yang 

membuat setiap orang di negeri Kamarian masih menganggap bahwa wariwaa 
 

11 Hasil wawancara dengan Bpk. P. Sahetapy, pada hari Rabu, 29 September 2012.  
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ini merupakan sesuatu yang sakral, karena selain menciderai shubungan yang 

erat dengan Tuhan, juga demikian halnya dengan para leluhur. Namun ada 

anggapan bahwa penyelesaian yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat 

menyelesaikan masalah yang dialami.12 Jika sesama wariwaa telah melakukan 

pelanggaran, maka keduanya harus saling mengampuni. Selain itu juga, sanksi 

lain dapat berupa kehilangan barang atau lenyap. Barang atau sesuatu yang 

diminta oleh sesama wariwaa, harus diberikan. Jika tidak diberikan barang 

tersebut akan lenyap bahkan hilang.13 Respon masyarakat jika tanpa sengaja 

telah melanggar aturan yang ada dalam pranata adat ini yaitu rasa ketakutan 

kepada leluhur (nenek moyang), karena bagi mereka pelanggaran yang 

dilakukan akan memberikan pengaruh, baik bagi kelangsungan hidup maupun 

keturunan mereka.  

  Oleh sebab itu hukuman yang dialami akibat melanggar aturan pranata 

adat ini sangat ditakuti oleh komunitas setempat. Hubungan yang kuat dengan 

adat istiadat di negeri ini membuat setiap matarumah yang terikat wariwaa 

lebih berhati-hati dalam membangun relasi antar marga, agar tidak terkena 

sanksi yang membahayakan pribadi dan keluarga. Hal seperti a.l. dipercaya 

oleh masyarkat setempat sebagai amarah dari para leluhur karena anak negeri 

tidak memelihara adat-istiadat di negeri ini.14 Melaksanakan adat yang ada di 

dalam negeri berarti telah menghargai para leluhur, karena itu seperti wariwaa 

tentu harus dilakukan sesuai ketentuan adat yang ada. 

 
12 Hasil wawancara dengan Ibu. O. Putirulan, pada hari Jumat, 21 September 2012. 
13 Hasil wawancara dengan Bpk. E. Kainama, pada hari Sabtu, 22 September 2012.  
14 Hasil wawancara dengan Bpk. A. Putirulan, pada hari Minggu, 30 September 2012. 



59 
 

                                                           

3.3. Hubungan antara wariwaa dan adat di Kamarian  

Wariwaa dengan adat negeri Kamarian memiliki hubungan yang erat. 

Fungsi pranata adat ini bagi komunitas Kamarian, yaitu dalam hal 

melaksanakan adat.15 Dalam pelaksanaan adat, khususnya dalam adat 

perkawinan, wariwaa biasanya berkuasa atau memiliki hak dan wewenang 

untuk memerintah dalam acara adat tersebut. Hak ini digunakan oleh sesama 

wariwaa saat salah satu marga dari wariwaa melakukan acara adat putar kaki16 

di mana orang tua atau siapa saja dari ikatan saudara yang dipercayakan itulah 

yang mengatur berjalannya proses acara adat hingga selesai. Wariwaa memiliki 

peranan yang sangat penting dalam setiap acara adat, bukan hanya pada saat 

putar kaki, namun pada saat melakukan adat bawa harta dan juga pada saat 

pelaksanaan melakukan adat perkawinan. Oleh karena itu pranata adat yang 

mengikat hubungan persaudaraan antar matarumah di negeri Kamarian ini 

sangat mempengaruhi adat negeri ini. Sapaan hubungan adik kakak ini juga 

menjadi bagian yang penting dalam hal keperluan matarumah, misalnya 

mengatur rapat persekutuan.  

Antara wariwaa dan adat negeri Kamarian ada ikatan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena keduanya juga berkaitan dengan para leluhur yang telah 

menghadirkan pranata adat ini dari zaman dahulu hingga diteruskan oleh 

keturunan selanjutnya sampai saat ini. Kehidupan antar matarumah yang terikat  

ketentuan adat yang berlaku tersebut menjadikan setiap orang dapat lebih 

 
15 Hasil wawancara dengan Bpk. M. Sahetapy, pada hari Minggu, 23 September 2012.  
16 Putar kaki adalah salah satu adat perkawinan yang dilakukan dalam acara adat di negeri Kamarian. 
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menghargai adat yang ada. Dengan kata lain relasi yang terbangun antara adat 

dengan masyarakat lebih terjaga dengan baik. Sebab dengan adanya hubungan 

yang baik antara wariwaa dan adat, secara langsung setiap orang ataupun 

marga telah menunjukkan adanya kerja sama yang baik dalam menaati hukum 

adat di negeri Kamarian. Wariwaa sebagai sebuah pranata adat yang mengatur 

kehidupan di negeri ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap 

para lelulur. Menurut mereka semua yang berhubungan dengan adat selalu 

melibatkan para leluhur, namun tidak lupa juga untuk melibatkan Tuhan. 

Keberadaan negeri Kamarian yang adatnya sangat kuat dan mengikat 

kehidupan komunitasnya secara langsung menunjukkan, bahwa pranata adat 

seperti wariwaa ini merupakan bagian dari adat istiadat di negeri karena itu 

menyatu dengan adat. Penyatuan yang ada ini membuat anak negeri mematuhi 

segala ketentuan sebagai aturan dari hubungan persaudaraan adik kaka antar 

matarumah.  

 

3.4. Faktor-faktor yang mengikat ikatan matarumah (clan) 

hubungan persaudaraan kosmologis (wariwaa) 

Matarumah-matarumah yang terikat dalam hubungan persaudaraan 

yang dikenal di kalangan masyarakat Kamarian dengan sebutan wariwaa dalam 

kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari perhatian masyarakat setempat.17 Hal 

ini terjadi dan bahkan menjadi kebiasaan yang telah melekat sebagai bagian 

 
17 Hasil wawancara dengan Bpk. P. Sahetapy, pada hari Jumat, 28 September 2012. 
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terpenting untuk membangun relasi, baik di antara orang tua, pemuda, juga 

anak-anak. Bagi orang-orang yang tinggal di Kamarian, wariwaa merupakan 

pegangan yang sangat berharga, karena bagi mereka membangun persaudaraan 

antar matarumah sangat memberikan nilai positif yang berguna untuk mendidik 

juga mengatur kehidupan sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum adat 

yang berlaku di negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta mengikat 

matarumah dalam berelasi, dalam hal ini setiap orang dari tiap matarumah 

yang ada wajib untuk menaati segala sesuatu yang menjadi bagian dalam aturan 

wariwaa. Wujud sikap mematuhi aturan dalam wariwaa adalah bentuk nyata 

yang ditunjukkan sebagai generasi penerus yang menghargai warisan para 

leluhur. Cara hidup sesuai adat yang berlaku ini merupakan dampak positif dari 

proses terlaksananya wariwaa sebagai salah satu pranata adat. Persaudaraan 

berdasarkan kesepakatan bersama ini harus tetap dijaga dengan baik, karena 

dianggap sakral oleh para tua adat sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

menjalankan aturan ini sebagai suatu kewajiban. Adanya keterkaitan antara 

adat, para leluhur dan pranata adat ini membuat komunitas di Kamarian hidup 

dengan terus-menerus mengingat bahwa setiap orang perlu menjaga perilaku, 

khususnya hubungan saudara (adik kakak) antar matarumah.  

Peran yang menonjol dalam hubungan dengan pranata adat ini terlihat 

pada saat melakukan acara adat atau di kenal dengan duduk adat, di antaranya 

pelaksanaan adat perkawinan seperti putar kaki dan bawa harta. Wariwaa yang 

ada pada matarumah yang bersangkutan wajib mengatur segala hal selama 

berlansungnya acara adat. Berdasarkan pengamatan, berbagai faktor yang 
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mengikat baik dari segi kehidupan adat, kehidupan sosial, juga agama. Adat 

menjadi faktor utama yang menjadikan wariwaa dipandang sebagai pranata 

adat yang sangat penting dan memiliki nilai serta pengaruh bagi kehidupan 

masyarakat setempat. Setiap fam atau matarumah yang terikat dengan aturan 

ini melihat adat sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan segala ketetapan 

sesuai kesepakatan bersama secara historis hingga kehidupan masa kini. Bagi 

para tua adat, kesepakatan ini akan terus berlanjut turun temurun. Jika dilihat 

dari segi kehidupan sosial, maka wariwaa menunjukkan hakekat dari manusia 

sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan 

orang lain. Aturan agar saling memberi antar matarumah, jika di antara 

matarumah-matarumah tersebut ada yang meminta sesuatu berupa benda atau 

makanan dari saudara (wariwaa) harus memberikannya, bila tidak maka apa 

yang diminta akan lenyap (kering) atau hilang jika itu sebuah benda. 

“Wari e, beta dari tadi bajalang cari kasbi mar seng dapa ale. Beta 

dapa inga  b pung wari ada pung kabong kasbi lalu beta datang ni. Minta kasbi 

sadiki di kabong ni jua eee wari”, yang artinya saudaraku, sudah sejak tadi 

saya berjalan mencari singkong, tetapi tidak menemukannya. Saya teringat 

bahwa saudara saya mempunyai kebun singkong, maka saya datang. Minta 

sedikit singkongya saudara.”18  

 
18 Hasil wawancara dengan Ibu. D. Manuputty, pada hari Sabtu, 29 September 2012. Fragmen tersebut 
di atas memang diucapkan dalam bahasa Melayu Ambon sebagai lingua franca, sebab generasi 
sekarang sudah jarang menggunakan bahasa tanah (bahasa daerah asli).  
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Saling memberi antar sesama wariwaa mencirikan kuatnya 

kebersamaan di antara matarumah yang terikat dengan pranata adat ini. 

Kehidupan sosial yang dipertahankan guna memberdayakan masyarakat juga 

mengatur pola hidup dalam konteks bermasyarakat. 

Agama menjadi salah satu faktor yang juga turut mempengaruhi 

pranata adat ini sebagai ciri khas tersendiri yang ada di Kamarian. Salah 

satunya adalah berbagai aturan, sanksi sebagai hukuman atas pelanggaran yang 

terjadi baik dilakukan oleh siapapun dalam matarumah tersebut dianggap 

sebagai bagian dari keadilan Tuhan. Bagi masyarakat setempat, wariwaa 

merupakan aturan adat yang disejajarkan dengan hukum taurat. Sanksi akibat 

pelanggaran yang dilakukan dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Setiap orang 

yang melanggar apa yang seharusnya tidak dilanggar dalam aturan kesepakatan 

ini akan berurusan dengan Tuhan. Artinya bahwa melangkahi keharusan yang 

ada dalam pranata adat ini adalah dosa, oleh karena itu kuasa Tuhan yang akan 

berlaku bagi orang yang melanggar.19 Dosa menurut paham masyarakat adalah 

suatu perbuatan melanggar perintah Tuhan dan tentunya dosa adalah hal yang 

buruk.  

Gereja juga merupakan faktor yang mengikat hubungan persaudaraan 

kosmologis antar matarumah dengan melihat posisi gereja yang di dalamnya 

pendeta dan majelis jemaat bersama-sama mendampingi jemaat di Kamarian 

dalam upaya menaati hukum adat yang berlaku di antara fam yang ada. 

Pendampingan bagi jemaat terlaksana melalui pembicaraan mengenai masalah 
 

19 Hasil wawancara dengan Bpk. D. Putirulan, pada hari Jumat, 21 September 2012. 
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yang dialami oleh pihak yang mengalami sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan, dan juga pihak gereja berupaya membantu anggota jemaatnya untuk 

melakukan penyelesaian dengan jalan melakukan doa bersama sebagai bentuk 

pengampunan dosa dari Tuhan, agar masalh yang dihadapi dapat terselesaikan 

dengan baik.  

 

3.5. Fungsi wariwaa sebagai pranata adat juga dalam hubungannya 

dengan pranata lain bagi komunitas Kamarian 

Dalam kesepakatan bersama yang dibangun sejak zaman dahulu, 

fungsi wariwaa telah mengarah pada bagaimana orang-orang khususnya fungsi 

orang tua dalam menjalankan apapun yang harus dilakukan. Wariwaa tentu 

berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, setiap orang 

dibentuk dengan pribadinya masing-masing untuk lebih peka menghadapi 

situasi kehidupan sesuai konteks. Sebagai pranata adat yang dipatuhi oleh 

masyarakat setempat, maka hubungan persaudaraan antar matarumah ini tidak 

hanya berlaku bagi setiap orang yang menetap atau tinggal di negeri Kamarian, 

akan tetapi aturan ini juga wajib dijalankan oleh setiap orang atau anak negeri 

yang tinggal di luar negeri Kamarian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi 

wariwaa sebagai pranata adat sangat mengikat dan pengaruhnya kuat dalam 

menata kehidupan anak negeri kamarian. 

Bagi komunitas yang telah lama hidup diatur oleh hukum adat ini 

berusaha melihat dengan jelas bagaimana keuntungan dan kerugian yang turut 

mempengaruhi kehidupan mereka. Keuntungan maupun kerugian tidak menjadi 
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sebuah masalah ataupun kendala untuk dihadapi, melainkan menjadi 

pengalaman yang dilihat sebagai sebuah kenyataan dalam kehidupan adat 

setempat. Dalam menata jalannya acara adat, maka wariwaa befungsi sebagai 

pelaksana, dan sama sekali tidak boleh melawan perintah wariwaa. Berbagai 

hal yang dianggap sebagai sebuah keuntungan sudah tentu membawa nilai 

positif bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Keuntungan yang ada 

jika pranata adat ini dijalankan dengan baik, maka secara langsung masyarakat 

terhindar dari sanksi dan hukuman karena pelanggaran yang dilakukan. Artinya 

bahwa, setiap orang dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain, 

dan juga dipercaya jika pranata adat ini dijalankan dengan baik maka akan 

memperoleh berkat dalam kehidupan. Hubungan persaudaraan antar 

matarumah ini juga berfungsi sebagi dasar hukum yang sangat mengikat marga 

atau mengikat setiap matarumah yang ada. Antar matarumah dapat saling 

menghargai dalam setiap pertemuan adat serta saling menolong jika di 

antaranya ada yang membutuhkan pertolongan. Tidak hanya keuntungan, 

namun kerugian dari pranata adat ini pun sangat menonjol saat masyarakat yang 

dalam hal ini marga yang terikat wariwaa melakukan pelanggaran. Kawin 

sesama wariwaa akan mendatangkan malapetaka dan bahkan berbagai masalah 

akan dialami oleh orang yang melangggar aturan pranata adat ini. Di sini 

melihat fungsi wariwaa sebagai pranata adat sangat jelas dan menunjukkan 

wariwaa merupakan sebuah ketentuan adat dengan aturan juga sanksi 

didalamnya.  
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Bagi komunitas Kamarian, fungsi pranata adat ini lebih mengarah 

pada memperkuat hubungan keluarga maupun dalam konteks kehidupan 

bersama dalam hal ini menjaga kerukunan di negeri. Fungsi lain yaitu dalam hal 

mengatur berlangsungnya adat, misalnya untuk melakukan perkawinan adat, 

jika wariwaa tidak ada maka acara tersebut tidak akan dilaksanakan. Inilah 

pentingnya wariwaa sebagai sebuah pranata adat.  

Fungsi wariwaa juga tidak hanya sebatas sebagai pranata adat atau 

hanya dalam lingkup adat yang ada. Wariwaa dalam fungsinya yang 

berhubungan dengan pranata sosial lainnya terlihat dari tolong menolong antar 

wariwaa, atau bahkan saling melengkapi antara matarumah yang satu dengan 

matarumah yang lain (yang terikat wariwaa). Selanjutnya fungsi lain dalam hal 

pranata pendidikan, yaitu pendidikan di kalangan masyarakat sangat 

berpengaruh dalam pembentukan pola pikir setiap individu untuk bertindak 

sesuai ketentuan adat yang berlaku, dan hal ini merupakan bagian dari 

pemahaman komunitas setempat terhadap pranata wariwaa. Tingkat pendidikan 

dari komunitas yang ada sangat mempengaruhi pemaknaan terhadap wariwaa 

untuk dijalankan. Begitu juga dengan pranata ekonomi, di mana masyarakat 

perlu mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang 

ditekuni untuk memenuhi segala keperluan seperti a.l.  mata pencaharian hidup, 

mendistribusikan hasil produksi (pertanian, peternakan, koperasi dan 

sebagainya). Ini menunjukkan bahwa fungsi wariwaa mencerminkan eratnya 

ikatan matarumah dalam hal saling mendukung untuk mengembangkan sistem 

perekonomian. Kemudian pada bagian pranata agama, fungsi yang ada akan 
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tetap berkaitan erat dengan pihak gereja dalam mendukung pranata adat ini. 

Mayoritas di negeri ini adalah agama Kristen, secara langsung wariwaa telah 

menunjukkan fungsinya dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum adat yang 

berlaku sebagai hukum yang juga tidak terlepas dari konteks agama. Oleh 

karena itu, fungsi wariwaa tidak hanya berfokus sebagai pranata adat, namun 

fungsi lain juga nampak dalam pranata lain dan saling berkaitan satu sama lain 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling mendukung demi 

pengembangan juga pemberdayaan kehidupan masyarakat. 

 

3.6. Respon dari masyarakat dalam menjalankan pranata wariwaa 

yang dianggap sebagai hukum adat 

Sebagai seperangkat norma hukum adat yang seharusnya dipatuhi oleh 

setiap warga setempat di negeri Kamarian, maka wariwaa sangat 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam pelaksanaannya, 

mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa adat dan ketentuannya tidak 

terlepas dari relasi mereka dengan sesama. Mereka menganggap wariwaa 

sebagai hal yang sangat sakral yang justru memiliki kekuatan yang digunakan 

sebagai dasar hukum adat-istiadat yang telah ditetapkan oleh para leluhur dan 

tetap berlaku hingga saat ini.  

Respon atas apa yang dilihat oleh komunitas di negeri ini dalam 

menjalankan wariwaa merupakan salah satu tindakan nyata untuk 

mempertahankan pranata adat yang ada, agar tetap dijalankan, dan tidak hilang. 

Hukum adat yang di dalamnya terdapat ketentuan yang wajib dijalankan juga 
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berkaitan erat dengan janji para leluhur bagi keturunan turun temurun. 

Melaksanakan ataupun melanggar aturan dalam wariwaa sama sekali tidak 

harus membuat masyarakat merespon baik atau buruk dengan pemikiran dan 

penilaian mereka, akan tetapi adanya saling memberi motivasi yang baik untuk 

tetap mempertahankan hukum adat yang ada. Perilaku yang ditunjukkan 

sebagai respon dari masyarakat tentu menjadi contoh yang baik juga bermanfaat 

bagi anak-anak negeri untuk lebih menghargai antar matarumah. 20 Respon 

terhadap orang yang melakukan pelanggaran hingga mereka mengalami 

malapetaka sebagai hukuman pun tidak dinilai sebagai hal yang buruk. 

Sebaliknya mereka sama-sama belajar dari apa yang terjadi, dan berusaha untuk 

tidak melakukan pelanggaran. Selain itu respon terhadap hubungan 

persaudaraan antar matarumah yang dilaksanakan dalam negeri Kamarian 

adalah orang-orang yang ada dalam perasaan takut, karena menurut mereka 

akan sangat sulit untuk meminta maaf dari para leluhur, jika melakukan 

pelanggaran.21  

Jika menanggapi suatu hal yang telah menjadi pelanggaran dari 

seseorang, maka orang yang menanggapi dinilai tidak mempunyai hak untuk 

membicarakan kesalahan yang terjadi dan juga akan terjadi kesalahpahaman 

antara satu sama lain.22 Orang hanya mau melihat bahwa apa yang terjadi tidak 

harus membicarakan pelanggaran dari orang yang telah melanggar aturan dalam 

 
20 Hasil wawancara dengan Bpk. M. Kainama, pada hari Minggu, 30 September 2012. 
 
21 Hasil wawancara dengan Bpk. M. Sahetapy, pada hari Minggu, 23 September 2012. 
22 Hasil wawancara dengan sdr. F. Tuhenay, pada hari Minggu, 23 September 2012. 
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wariwaa. Setiap matarumah lebih memperhatikan kehidupan keluarganya 

masing-masing, karena bagi mereka apa yang terjadi adalah tanggung jawab 

dari setiap orang kepada Tuhan serta para leluhur. Respon yang ditinjukkan 

hanya akan menimbulkan masalah, oleh karena itu lebih baik sama sekali tidak 

memberikan komentar atas apa yang terjadi. Jadi sebagai sesama anggota 

warga, hanya sebatas menyimak segala hal yang terjadi dan dialami. 

 


