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BAB III 

PENDEKATAN LAPANGAN 

 

Abubu adalah salah satu negeri yang berada di pulau Nusalaut. Pulau ini secara 

popular juga disebut sebagai pulau Anyo-Anyo atau ‘terapung-apung’ (dari dialek 

perkataan dalam bahasa melayu), sebab bentuk pulaunya yang kecil, sering dihempas 

ombak, dan kelihatannya seperti pulau yang terapung-apung di atas laut. Topografi 

pulau Nusalaut mirip dengan “adiknya” pulau Ambelau, sehingga kedua pulau 

tersebut hampir sama bentuknya dan memiliki kawasan yang berbukit. Desa/negeri di 

dalamnya cenderung berada di wilayah pesisir pantai. Pulau Nusalaut sebenarnya 

cukup dikenal oleh turis mancanegara, sebab di negeri-negeri yang ada di pulau ini 

banyak terdapat beberapa situs bersejarah antara lain seperti: adanya cagar budaya 

berupa gereja tua dan benteng tua di negeri Sila, taman laut yang indah di pantai 

negeri Ameth, dan patung pahlawan Christina Martha Tijahahu di negeri Abubu. 

 

3.1 Iklim dan Flora 

3.1.1 Iklim 

Negeri Abubu adalah negeri pesisir yang memiliki iklim tropis dengan dua 

musim yang berganti sepanjang tahun yaitu: 

1) Musim Kemarau/Panas, yang biasanya ditandai dengan bertiupnya angin barat. 

Berlangsung dari bulan September s/d Maret.  

2) Musim Hujan, yang biasanya ditandai dengan bertiupnya angin timur. 

Berlangsung dari bulan  April s/d Agustus. 
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Untuk musim Timur kondisi laut sangat mengganggu aktifitas baik 

transportasi antar kecamatan maupun ke Kota Ambon. Keadaan tersebut juga 

sangat menggangu aktifitas mata pencaharaian warga setempat di laut. 

 

3.1.2 Flora 

Hasil-hasil terpenting seperti hasil hutan meliputi: Pala, cengkih, kelapa, dan 

campada, sedangkan hasil tanaman perdagangan lainnya dapat dilihat pada tabel 1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 1 

Jumlah Tanaman-Tanaman Perdagangan 

No. Jenis Tanaman Jumlah Luas  Keterangan 
1 Ubi Kayu 11 Ha -,- 
2 Cabe 2 Ha -,- 
3 Durian 7 Ha -,- 
4 Pisang 3 hA -,- 
5 Sagu 1000 M*/th Tergantung Hasil 
6 Bambu 7 ton/th Tergantung Hasil 

 Jumlah 23 Ha, 1000 M*/th, & 7 
Ton/th 

 

Sumber: Data Statistik Desa/Negeri Abubu 2011/2012. 

 

1.2 Kondisi Demografi 

Berdasarkan data statistik negeri Abubu tahun 2012, maka jumlah penduduk 

Abubu seluruhnya adalah 680 jiwa, yakni 368 laki-laki dan 312 perempuan. Total 

jumlah KK sebanyak 212. Jumlah penduduk Abubu merupakan perpaduan antara 

penduduk asli (pribumi) dan pendatang dari sekitar Kota Ambon dan daerah Jawa. 
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Gambaran jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat 

diklasifikasikan berdasarkan Tabel 2, sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

No. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 12 Bulan 1 3 4 
2 1 – 5 Tahun 37 23 60 
3 6 – 10 Tahun 42 43 85 
4 11 – 15 Tahun 47 31 78 
5 16 – 20 Tahun 28 25 53 
6 21 – 25 Tahun 11 9 20 
7 26 – 30 Tahun 19 16 35 
8 31 – 35 Tahun 25 23 48 
9 36 – 40 Tahun 23 24 47 
10 41 – 45 Tahun 38 25 63 
11 46 – 50 Tahun 21 23 44 
12 51 – 55 Tahun 21 20 41 
13 56 – 60 Tahun 16 15 31 
14 61 – 65 Tahun 10 14 24 
15 66 – 70 Tahun 13 12 25 
16 71 – 75 Tahun 16 6 22 
 Jumlah 368 312 680 

 Sumber: Data Statistik Desa/Negeri Abubu 2011/2012.  

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa kelompok penduduk Abubu yang 

terbanyak berada pada umur 6 – 10 tahun, 11 – 15 tahun, dan 41 – 45 tahun. Hal ini 

antara lain mengindikasikan, bahwa pada tahun 2002-2012, terjadi peningkatan angka 

kelahiran yang relatif tinggi setiap tahunnya.  
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Jumlah penduduk menurut golongan agama dapat diklasifikasikan dalam Tabel 

3, sebagai berikut:  

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Agama 

No. Golongan Agama Laki-laki  Perempuan 
1 Islam - - 
2 Kristen Protestan 346 Orang 322 Orang 
3 Kristen Katolik - - 
4 Hindu - - 
5 Budha - - 
 Jumlah 368 Orang 312 Orang 
     Sumber: Data Statistik Desa/Negeri Abubu 2011/2012. 

 Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka terlihat jelas bahwa golongan agama yang 

dominan dianut oleh penduduk Abubu yakni golongan agama Kristen Protestan. 

Dalam wawancara dengan Raja Abubu diperoleh keterangan bahwa penduduk pribumi 

(asli) Abubu sudah sejak dahulu menganut golongan agama Kristen Protestan. Pernah 

juga ada yang beragama Islam tapi sudah sejak lama meninggalkan negeri setempat.  

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan diklasifikasikan pada Tabel 4 

seperti di bawah ini: 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Belum Berpendidikan 40 25 65 
2 TK 75 70 145 
3 SD 188 154 342 
4 SMP 32 29 61 
5 SMA 28 29 57 
6 Akademik/D3 2 2 4 
7 Sarjana/S1 1 1 2 
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8 Tidak Mengikuti 
Pendidikan 

2 2 4 

 Jumlah 368 312 680 
 Sumber: Data Statistik Negeri/Desa Abubu 2011/2012. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Abubu yang 

tertinggi berada pada tingkat pendidikan SD, kemudian diikuti oleh TK, selanjutnya 

Belum Berpendidikan, dilanjutkan dengan SMP, SMA. Untuk jenjang Akademik D3 

dan S1 ditekuni oleh beberapa orang saja. Dengan demikian maka terlihat bahwa 

tingkat pendidikan yang paling dominan tersebut berdampak pada pemikiran, sikap 

perilaku warga yang relatif sederhana, karena sebagian besar penduduk ada pada 

tingkat pendidikan SD. Perlu juga disadari bahwa terdapat kelompok warga yang 

masih rendah pendidikannya dan ada juga yang belum berpendidikan.  

Jumlah penduduk Abubu menurut mata pencaharian, diklasifikasikan dalam 

Tabel 5, sebagai berikut: 

Tabel 5 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Petani 73 15 88 
2 Pegawai Negeri Sipil 5 8 13 
3 Nelayan 151 42 193 
4 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 3 2 5 
5 Pengusaha Kecil dan 

Menengah 
13 2 15 

6 Tukang Kayu 12 - 12 
7 Tukang Batu 12 - 12 
8 Tukang Servis Elektronik 1 - 1 
 Jumlah 270 69 339 
  Sumber: Data Statistik Negeri/Desa Abubu 2011/2012. 
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Tabel di atas memberikan gambaran bahwa mata pencaharian yang digeluti 

oleh orang Abubu adalah Nelayan, Petani, Pengusaha Kecil dan Menengah, PNS, dan 

Pensiunan. Akan tetapi orientasi mata pencaharian dari mereka yang lebih banyak 

ialah ke Nelayan. Hal ini dilihat dari kedudukan negeri Abubu yang secara geografis, 

sebelah selatannya berhadapan dengan laut banda dan terletak pada pesisir pantai 

membuat sebagian besar warganya berprofesi nelayan. Berdasarkan data dan hasil 

survey Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku tahun 2011 antara lain 

menunjukkan bahwa pusat perikanan untuk pulau Nusalaut berada pada pantai sekitar 

negeri Abubu, disebabkan negeri ini cukup strategis secara kelautan, sedangkan di  sisi 

lain, mata pencaharian Petani dijadikan sebagai mata pencaharian sekunder selain 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga untuk menambah penghasilan. 

 

1.3 Sejarah Terbentuknya Desa/Negeri Abubu 

 Penelusuran dan pengumpulan informasi tentang sejarah pembentukan negeri 

Abubu secara jelas sedikit mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena tidak ada 

bukti-bukti tertulis yang faktual ditinggalkan oleh para leluhur Abubu. Tetapi 

berdasarkan penuturan Tua-Tua Adat Abubu serta cerita-cerita rakyat yang ada, 

diperoleh keterangan bahwa ternyata datuk-datuk yang menjejaki dan mendiami 

negeri ini berasal dari Nusa Ina1 (Pulau Seram). 

 Negeri Abubu sering disebut dengan istilah Kakerisa Amapati. Ditinjau dari 

latar belakang historis, negeri ini pada mulanya berasal dari dua negeri lama di dua 

                                                 
1Nusa Ina merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut Pulau Seram (Nusa berarti: 

Pulau, dan Ina berarti: Ibu, jadi Nusa Ina berarti: Pulau Ibu). Dan wawancara dengan Bpk. Acia 
Lekahena, 11 Agustus 2012. 



7 
 

pegunungan yang berbeda yakni pegunungan Haulialo dan Henaheru yang dikenal 

oleh masyarakat setempat sebagai negeri lama. Dua pegunungan ini ada dalam 

kawasan negeri Abubu yang terletak dibagian utara dekat hutan.2 

 Masing-masing pegunungan ini memiliki juga pemerintahan negeri yang telah 

terbentuk berdasarkan konsensus (kesepakatan) bersama. Di pegunungan Haulialo 

berdiam pemerintah negeri yang dipegang oleh Pattiselano, 1 kapitan yakni: Kapitan 

Tabiwakan dari Tiahahu, dan tiga soa3 yaitu: soa Hulaputti, soa Rumalaul, dan soa 

Salamaha. Sedangkan, di pegunungan Henaheru berdiam 1 kapitan yakni: Kapitan 

Sahusala dari Lekahena, dan lima soa yaitu: soa Sohala, soa Lousoa, soa Leisiwal, soa 

Leurima, dan soa Penjami. Berikut ini adalah pembagian marga berdasarkan soa-soa 

yang ada di dua pegunungan tersebut: 

1. Soa Hulaputti, soa ini adalah soa raja terdiri dari: Manusama, Lekahena, Lesil, 

Manuputty, Pattiselanno, Mairissa, Patsamalo, Tiahahu dan Apitula. 

2. Soa Rumalaul terdiri dari: Hilaul, Samu-Samu, Lekahena (yang tinggal di 

tengah negeri) dan Pikauria. 

3. Soa Salamaha terdiri dari: Peilouw, Lalopua, Aunalal, dan Tanamal. 

4. Soa Sohala terdiri dari: Titaley, Huka, dan Wattimena (yang rumahnya dekat 

Peilouw). 

5. Soa Lousoa terdiri dari: Wattimena, Soumeru, Parihala, Picanussa, dan Leleuri 

(yang tinggal dekat makam dusun huka). 

                                                 
2Sumber Data Desa/Negeri Abubu 2011/2012.   
3Soa adalah sebuah distrik di negeri. Asal usul kata soa masih kabur. Soa yang dimaksudkan di 

sini adalah gabungan dari beberapa mata rumah atau kumpulan dari kelompok-kelompok kekerabatan. 
Soa mempunyai kedudukan di bawah Raja dan berfungsi sebagai dewan menteri (pembantu Raja). 
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6. Soa Leisiwal terdiri dari: Leisiwal saja. 

7. Soa Leurima terdiri dari: Leleuri saja. 

8. Soa Penjami terdiri dari: Karual saja.  

 Berdasarkan pembagian soa di atas, maka terlihat bahwa dalam lingkungan 

komunitas penduduk Abubu terdapat klasifikasi sosial berdasarkan kelompok-

kelompok yang disebut “Soa” dan pemimpin dari kelompok-kelompok ini disebut 

kepala soa. Dari keterangan yang diperoleh dari Raja negeri, benar adanya bahwa di 

Abubu terdapat delapan soa seperti yang tertera di atas.4 

 Negeri Abubu yang sekarang itu terletak di pesisir pantai. Data yang diperoleh, 

ditemui bahwa ternyata menurut cerita yang diturunkan dari para leluhur, kata 

“Abubu” merupakan kata yang dikenal setelah masuknya Arab. Kata Abubu ini berasal 

dari dua kata yaitu: Abu yang artinya Bapak, dan Bu yang artinya Ibu. Jadi secara 

sederhana negeri Abubu dapat diartikan sebagai negeri Bapak dan Ibu.5 Ketika masa 

penjajahan Belanda di pulau Nusalaut, warga yang tadinya berdomisili di dua 

pegunungan yang dikenal sebagai negeri lama itu kemudian berpindah ke pesisir 

pantai, awalnya dengan tujuan agar bisa meninjau dan mengantisipasi penyerangan 

yang dilakukan oleh para penjajah. Namun seiring berjalannya proses itu hingga masa 

penjajahan berakhir warga pun menjadi menetap di negeri Abubu yang sekarang.  

 Masyarakat dengan klasifikasi soa dan pembagian marga yang awalnya 

berlaku Haulialo dan Henaheru telah hidup berdampingan secara bersama dan 

berkekeluargaan kini di Abubu. 

                                                 
4Wawancara dengan, Bpk. Richard A. Manusama sebagai Raja Negeri Abubu, 08 Agustus 

2012.  
5Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2011.  



9 
 

1.4 Kehidupan Sosial dan Budaya 

 Salah satu hubungan sosial dan budaya yang paling dominan dalam kehidupan 

orang Abubu yakni hubungan Pela Gandong. Pranata Pela Gandong di Abubu terjalin 

dengan beberapa negeri lain, misalnya: antara Abubu dengan negeri Tengah-Tengah, 

negeri Liang, negeri Ouw di pulau Saparua merupakan bentuk pranata budaya yang 

penting untuk membangun perdamaian dan hubungan antar-agama, maupun hubungan 

persaudaraan dengan nilai-nilai sosial yang mengedepankan hidup saling berbagi dan 

saling menopang.  

 Sejalan dengan itu tradisi adat yang sangat kental dan dominan bagi Abubu 

adalah Pertama: Pemberian “Kain Berkat”. Kain Berkat adalah proses adat bagi 

anak perempuan negeri Abubu yang kawin dengan laki-laki lain yang bukan orang 

Abubu. Artinya tanggung jawab suami dari perempuan Abubu itu harus membayar 

harta  (pada zaman dulu dalam bentuk barang, namun dalam perkembangan sekarang 

ini pemberian Harta Kain Berkat diganti dengan uang) BAGI NEGERI sebesar Rp. 

150.000,- dan BAGI JUJARO MUNGARE Rp. 50.000,-. Pelaksanaan berlangsung di 

Baileo Negeri, dengan minuman adat “Sopi”. Kedua: “ Sosouru” . Sosouru adalah 

acara adat Perkenalan Anak Perempuan (Istri) dari negeri lain yang kawin dengan 

Laki-Laki Abubu, kepada keluarga besar (Mata Rumah) dari Laki-Laki Abubu/Suami. 

Acara tersebut berlangsung di rumah suami. Ketiga: “Sasi” , hal ini adalah bentuk 

pelestarian terhadap hutan (Tatanaman) maupun terhadap Lautan (habitat yang ada di 

laut).6 

 
                                                 

6Sumber Data Desa/Negeri Abubu 2011/2012. 
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1.5 Sistem Adat 

 Dalam perkembangan dunia yang semakin modern tidak mampu menutupi 

kenyataan bahwa di banyak tempat, ada masyarakat yang masih teguh 

mempertahankan adat, tradisi atau kebiasaan yang telah terbentuk sebagai sistem adat 

dalam komunitas hidup bersosial dan berbudaya. Kenyataan ini pun dapat ditemukan 

dalam sistem adat pada lingkungan komunitas di negeri Abubu, yang secara khusus 

masih berpegang pada tradisi-tradisi leluhur yang diberlakukan secara turun-temurun 

dalam bentuk adat. Maka wajar dikatakan bahwa komunitas Abubu merupakan suatu 

bentuk persekutuan adat yaitu sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki 

keterkaitan bersama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku turun 

temurun. Di samping itu, di Abubu masih terdapat struktur pemerintahan yang 

didasarkan pada sistem adat yang masih mengakomodir berbagai fungsi dan peran dari 

lembaga-lembaga adat yang termanifestasikan dalam bentuk “Badan Saniri Negeri” 

yang memiliki tanggung jawab dan kedaulatan penuh terhadap masyarakat negerinya 

terutama menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan adat.  

 Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang adat sebagai sesuatu sistem tata 

aturan yang juga dianggap penting bagi warga Abubu, maka diperoleh sejumlah 

informasi tentang pemahaman orang-orang Abubu tentang Adat. Adat adalah sesuatu 

yang mengikat sebagai kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan oleh para leluhur 

dan telah ada sejak dulu.7 Disamping itu, adat sebagai kebiasaan tata kehidupan 

dihubungkan dengan pranata-pranata atau norma-norma yang berlaku turun-temurun 

dianggap wajib untuk dilakukan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jadi, dapat 
                                                 

7Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2012.  
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dikatakan bahwa adat merupakan norma-norma atau pranata-pranata, kebiasaan dan 

hukum (tradisional) yang menuntun, menguasai, dan mengontrol kelakukan serta 

hubungan-hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan 

kelompok dengan kelompok dalam masyarakat sebagai suatu persekutuan. Dalam 

pengertian ini adat merupakan suatu sistem yang diberlakukan dalam kehidupan 

manusia sebagai anggota masyarakat suatu negeri. Oleh karena suatu sistem (adat) 

bersifat mengikat anggota masyarakatnya, maka sistem ini ditunjang oleh berbagai 

sanksi (ancaman atau tindakan pemaksaan). Sanksi-sanksi tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: (1). Sanksi-sanksi yang diberikan oleh 

anggota dewan negeri atau Badan Saniri Negeri kepada anggota masyarakat yang 

melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelalaian – biasanya pemberian sanksi-sanksi 

dilakukan berdasarkan laporan-laporan dan bukti-bukti yang jelas dan dapat dipercaya 

yang diberikan oleh anggota masyarakat. (2). Sanksi-sanksi yang dipercayai berasal 

dari roh-roh para leluhur, karena anggota masyarakat melakukan pelanggaran, 

kesalahan dan kelalaian dalam pemberlakuan kegiatan-kegiatan adat.8 

Dalam pemberian sanksi-sanksi yang pertama diperuntukkan kepada individu 

dan tidak mempunyai implikasi secara kolektifitas, sedangkan pembinaan sanksi-

sanksi yang kedua diperuntukkan bagi individu, namun memiliki implikasi terhadap 

kolektifitas masyarakat. Maksudnya, jika individu melakukan pelanggaran, kesalahan 

dan kelalaian terhadap kegiatan-kegiatan adat, khususnya upacara-upacara adat, maka 

seluruh masyarakat negeri akan menerima akibat-akibat yang mengerikan seperti 

panen yang gagal, merajalelanya wabah penyakit, kekeringan, dan lain-lain. Dalam hal 
                                                 

8Ibid. 
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ini sanksi-sanksi dari para leluhur dianggap memiliki pengaruh yang kuat dalam 

eksistensi masyarakat, sebab sanksi-sanksi ini membawa akibat yang sangat 

mengerikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, adat harus dilakukan secara baik dan 

dengan benar menurut aturan-aturan yang sudah sejak dulu berlaku.  

 Adat sebagai sebuah sistem memiliki perangkat pengawasan yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan adat ini. Perangkat pengawasan pelaksanaan adat adalah 

Badan Saniri Negeri yang dilambangkan Oleh Raja, Kepala Soa Adat Dan Tua-Tua 

Adat Yang Merupakan wakil yang diberikan tanggung jawab oleh para leluhur (tete 

nene moyang) yang telah menemukan dan mendirikannya negeri ini, serta menetapkan 

aturan-aturan yang dinamakan adat dan mewariskannya kepada keturunan mereka. 

Selain itu, terdapat perangkat adat lain yang dipercayai secara langsung mengawasi 

pelaksanaan adat, yakni yang datangnya dari para leluhur.9 

 Perlu juga dijelaskan, bahwa adat sebagai suatu sistem bagi orang Abubu 

memiliki bagian-bagian yang terwujud, misalnya dalam adat perkawinan, adat 

kekeluargaan dan adat persekutuan negeri. Menyangkut adat perkawinan dibagi 

kedalam beberapa bentuk tuntutannya seperti: untuk orang tua hartanya adalah kain 

tampa, atau bisa juga yang lain sesuai keputusan orang tua. Tetapi untuk negeri 

hartanya mesti kain berkat, kain putih, fles sopi, dan tempat sirih. Untuk jujaro-

mungare tuntutannya bisa barang (kain berkat, kain putih, sopi, tempat sirih) bisa juga 

uang. Harta-harta tuntutan ini harus dibawa dan diterima di baileo dengan adanya 

upacara adat. Menyangkut adat kekeluargaan dibagi ke dalam dua bagian seperti hak 

milik dan pewarisan tanah. Adat persekutuan negeri dibagi dalam beberapa bagian, 
                                                 

9Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2011. 
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antara lain: upacara pelantikan Raja dan staf pemerintahan negeri, upacara cuci negeri, 

upacara pembayaran kain berkat, pela10 gandong dan sasi.11 

 

1.6 Sistem Pemerintahan 

 Ada dua sistem pemerintahan yang ditemukan di negeri Abubu, yakni: (1). 

Sistem pemerintahan yang didasarkan pada sistem pemerintahan adat, dan (2). Sistem 

pemerintahan yang didasarkan pada sistem pemerintahan nasional yang sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5/1979 tentang Sistem Pemerintahan. 

 Secara historis telah tercatat beberapa kali terjadi perubahan dalam sistem 

pemerintahan di negeri ini yang berlangsung dari dulu hingga sekarang serta 

membawa perubahan dalam sistem pemerintahan tersebut. Pada masa awal 

terbentuknya negeri, pemerintahan adat terlihat begitu kuat dan pada dasarnya sistem 

pemerintahan adat ini lebih diketahui oleh warga setempat daripada sistem 

pemerintahan nasional.  

 Negeri Abubu pada masa ini dipimpin oleh seorang Raja yang bernama Bpk. 

Richard A. Manusama. Kedudukan pimpinan Raja ini dilakukan berdasarkan garis 

keturunan (geneologis) secara turun-termurun, dan dalam pelaksanaan tugasnya 

dikenal dan ditentukan dengan masa jabatan atau tenggang waktu dalam memerintah. 

Hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat setempat yang menginginkan sistem 

                                                 
10Pela adalah ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dilembagakan oleh seluruh 

penduduk pribumi dari dua negeri atau lebih. Ikatan tersebut telah ditetapkan sejak para leluhur dalam 
keadaan khusus dan menyertakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-
pihak yang terikat dalam ikatan pela tersebut.  

11Sasi berhubungan dengan larangan untuk mengambil hasil-hasil tertentu dari darat dan laut, 
seperti kelapa, pala, cengkih, dan buah-buahan lain serta ikan-ikan pada musim-musim tertentu 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Saniri Negeri (dewan negeri) melalui kewang. Dan 
Wawancara dengan Bpk. Richard A. Manusama sebagai Raja Negeri Abubu, 08 Agustus 2012. 
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pemerintahan demokrasi serta disesuaikan dengan kualitas, kapabilitas, serta loyalitas 

raja terhadap negeri.12 

Struktur organisasi pemerintahan negeri Abubu yang didasarkan pada sistem 

pemerintahan adat tergambar dalam sketsa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 1. Bagan Sistem Pemerinatahan Adat Negeri Abubu 
 

Dalam struktur pemerintahan negeri juga dikenal “Badan Saniri Negeri”.13 

Badan Saniri merupakan bentuk kepemimpinan kolektif, sehingga tidak ada person 

                                                 
12Wawancara dengan Bpk. Amus Soumeru sebagai Tokoh Masyarakat, 12 Agustus 2012.  
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atau kelompok soa yang dominan terhadap lainnya. Dalam Saniri posisi Raja dan para 

Kepala Soa sama; sebab semua keputusan dibicarakan bersama, bahkan Raja harus 

berkonsultasi dengan anggota Saniri dalam rangka melaksanakan kebijakan-

kebijakannya. Disamping menjalankan fungsi legislatif, Badan Saniri Negeri juga 

mengemban fungsi eksklusif, khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan 

“Kewang.” 14  

 Kewang sebagai pemelihara hutan, tanah, dan laut. Jabatan sebagai kewang ini 

mengingatkan kita pada pemahaman kosmologis masyarakat Maluku, terutama 

tentang konsep keseimbangan hidup di alam dan dalam masyarakat. Keseimbangan 

kosmis dalam alam terjadi melalui relasi yang baik antara manusia dengan lingkungan 

sekitarnya, yang dilegalisasi dalam sistem Sasi. Dalam hal itu, Kewang pun diberi 

mandat untuk menjaga dan mengatur segala yang berhubungan dengan sasi agar tidak 

dirusakan oleh masyarakat.15 

 Dalam Badan Saniri Negeri terdapat pula “Kepala-Kepala Soa” yang mewakili 

klan dan marga masing-masing. Di negeri Abubu, ada pula “Marinyo”,16 yang 

tugasnya masih nampak. Hampir setiap saat di Abubu dapat dilihat seorang marinyo 

                                                                                                                                             
13Lembaga/Badan Saniri disahkan oleh peraturan tahun 1824 (zaman kolonialisme Belanda). 

“Saniri Negeri”  adalah lembaga musyawarah rakyat sekaligus lembaga peradilan yang menetapkan 
aturan-aturan dan memusatkan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. 

14Kewang adalah seseorang atau lebih yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara 
semua hasil-hasil tanah, hutan dan laut. Kewang  dalam istilah modern sering disebut “Polisi Hutan” 
atau “Polisi Perairan”. Kedudukan Kewang dalam Badan Saniri Negeri dapat diganti dengan orang lain 
yang diangkat oleh Raja. 

15Sasi merupakan pranata adat yang mengatur pelaksanaan larangan pengambilan hasil 
sebelum waktunya untuk di panen. 

16Marinyo adalah seseorang yang mendapat tanggung jawab dari Badan Saniri Negeri untuk 
membantu “kapitan” dalam penyampaian berbagai informasi menyangkut keamanan negeri, namun 
kemudian peranan mulai dialihkan untuk menyampaikan informasi, instruksi-instruksi, dan keputusan-
keputusan dari raja kepada masyarakat negeri. Dalam hal ini marinyo bertindak sebagai “mulut raja”. 
Sumber Data Desa/Negeri Abubu 2011/2012. 
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“bataria tita” (menyampaikan berita atau informasi sambil berteriak). “Kapitan”17 dan 

“Mauwen”.18 

Di samping itu berdasarkan bagan struktur pemerintahan negeri dengan 

berdasarkan sistem pemerintahan, maka nampak terdapat perbedaan yang mendasar 

dengan sistem pemerintahan nasional, dalam pembagian struktur dan bidang-bidang 

kerja yang diatur menurut prinsip-prinsip manajemen modern, dengan maksud 

menciptakan keseragaman sistem pemerintahan desa/negeri dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Sistem pemerintahan Nasional tidak diberlakukan di Abubu, karena tidak 

terdapat wilayah yang disebut rukun warga, dan rukun tetangga, dan lain-lain. Yang 

digunakan dalam komunitas Abubu adalah sistem pembagian wilayah menurut tanah 

Dati yang adalah milik masing-masing Soa. Dan pada dasarnya sistem pemerintahan 

adat yang diberlakukan di Abubu lebih diketahui oleh masyarakat dari pada sistem 

pemerintahan nasional, meskipun telah banyak anggota pemerintahan negeri sudah 

diberitahukan dengan sistem pemerintahan tersebut. Kendatipun demikian, pada hal-

hal tertentu seperti pengangkatan Raja itu masih menggunakan aturan-aturan sesuai 

dengan Undang-Undang tentang sistem Pemerintahan Nasional. Sehingga terjadi 

dualisme dalam sistem pemerintahan desa/negeri yang berbasis pada regulasi nasional 

dan tradisional (Adat).19 

                                                 
17Kapitan (dalam bahasa asli disebut “Malessi”) adalah kepala pasukan atau panglima perang. 

Kapitan memiliki tanggung jawab bagi keamanan negerinya. Jika terjadi peperangan antar negeri maka 
“kapitan” yang akan memimpin anggota negerinya untuk berperang.  

18Mauwen adalah seorang pemuka agama tradisional yang bertindak sebagai penghubung 
antara dunia nyata dan dunia supranatural. 

19Wawancara dengan Bpk. Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2012. 
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1.7 Peranan Lembaga Pemerintah, Lembaga Agama, dan Lembaga Adat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama diperoleh data tentang elemen penting yang berlaku di Abubu yang 

bertindak sebagai super dan infra struktur dari kehidupan sosial dan politik dalam 

negeri. Tiga elemen tersebut adalah Pemeritah Negeri (Raja), Lembaga Agama 

(Gereja), dan Lembaga Adat.20 

Meskipun setiap elemen mempunyai struktur dan pengorganisasian tersendiri, 

namun ketiganya merupakan manifestasi bentuk kesatuan relasi yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya dalam menciptakan kesejahteraan bagi 

komunitas di Abubu. Wujud nyata dari hubungan yang utama tampak dalam berbagai 

sosialisasi kebersamaan antara ketiga lembaga ini ialah untuk melaksanakan berbagai 

program pembangunan negeri seperti: pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 

dan keagamaan, dalam hal ini gedung sekolah dan gedung gereja.21 Memang tidak 

dapat  dipungkiri bahwa dalam usaha untuk membangun hubungan yang baik di antara 

berbagai elemen tersebut, terkadang terhalang oleh berbagai kepentingan (interes) 

yang muncul baik di antara setiap individu maupun setiap organisasi sehingga 

mengakibatkan konflik diantara ketiga elemen tersebut.  

Ketika ada masalah/konflik di antara warga yang kaitannya dengan masalah 

agama maka urusannya ke Pendeta dan staf majelis jemaat. Demikian halnya dengan 

urusan pemerintahan yang ditangani oleh raja sebagai pucuk pimpinan. Juga dengan 

                                                 
20Wawancara dengan, Bpk. Richard A. Manusama sebagai Raja Negeri Abubu, 08 Agustus 

2012. 
21Wawancara dengan Bpk. Pdt. M. Porwaila, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Abubu, 10 

Agustus 2012. 
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masalah adat yang akan diselesaikan atau ditangani oleh Upu atau juga Kepala-Kepala 

Soa dari masing-masing soa. Biasanya “Baileo” dipakai sebagai tempat musyawarah 

adat sebab dianggap sebagai tempat yang sakral dimana ada kaitannya dengan roh-roh 

para leluhur. Berbagai persoalan-persoalan yang dapat membuat terjadinya masalah 

antar sesama warga bagaimanapun juga diupayakan untuk diselesaikan secara baik 

dengan kekeluargaan, sehingga terciptanya harmonisasi di dalam struktur sosial dan 

ketrentaman hidup yang terpelihara di dalam negeri.22 

Pengaruh dari pemerintah negeri dan gereja bagi masyarakat lebih mudah 

diidentifikasi, karena hal itu sangat nyata dalam berbagai pembentukan panitia kerja 

dan identitas dalam setiap kesempatan implementasi tugas seperti mobilisasi tenaga 

kerja dalam hubungan dengan berbagai program pembangunan. Peranan lembaga 

agama (Gereja) hanya berhubungan dengan kehidupan religiusitas masyarakat, 

sedangkan peranan pemerintah negeri hampir meliputi seluruh aspek kehidupan sosial 

masyarakat. Kenyataan ini dapat disaksikan dari berbagai aktifitas masyarakat, 

termasuk lembaga adat dan lembaga pendidikan yang sangat terikat dengan 

keputusan-keputusan yang diumumkan oleh pemerintah negeri.   

Bagi orang Abubu, ketiga lembaga ini secara ideal memiliki peran sosial yang 

penting dan saling menopang antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dalam 

kehidupan warga. Ketiga lembaga ini memiliki jalur koordinasi dan tidak memiliki 

garis komando, artinya bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan menguasai atau 

memonopoli dalam pengambilan semua keputusan tetapi sebaliknya lembaga-lembaga 

ini independent dan memiliki otoritas terhadap lembaganya masing-masing.  
                                                 

22Wawancara dengan Bpk. P. Manusama sebagai Tokoh Masyarakat, 09 Agustus 2012. 
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1.7.1 Peranan Raja Dalam Kehidupan Sosial Warga 

 Dalam sistem pemerintahan negeri di Maluku, jabatan Raja menunjuk kepada 

legetimasi adat yang dimiliki oleh seseorang sebagai penguasa atas suatu wilayah 

negeri. Jabatan ini dikenal pada akhir masa-masa Portugis atau awal kolonialisasi 

Belanda. Sebetulnya Raja dalam struktur pemerintahan adat identik dengan apa yang 

sebelumnya dikenal dengan Upu, Latu, dan lain-lain. Raja23 merupakan perkembangan 

baru dalam struktur pemerintahan adat negeri. Raja berfungsi sebagai pimpinan utama 

dalam negeri, dibantu oleh para Kepala Soa. Komposisi Raja dan Kepala Soa disebut 

Saniri Negeri.24 

 Jika ditinjau dari perkembangan pemerintahan Raja mulai dari zaman Belanda, 

dapat dikatakan penuh dengan dilema. Raja sebagai pemimpin masyarakat sepertinya 

kehilangan legetimasi. Hal ini disebabkan oleh campur tangan kolonial (melalui 

residen-residen) dalam menentukan Raja di suatu negeri. Tradisi pengangkatan Raja 

dari keturunan Raja dalam suatu negeri oleh anggota Saniri Negeri berubah. Sebab 

residen Belanda mempunyai hak veto untuk menolak, mengangkat, ataupun 

membatalkannya.25 

                                                 
23Istilah ini diperkirakan berasal dari bahasa Sansekerta. Istilah setempat untuk jabatan ini 

tetap ialah Raja.  
24Elifas T. Maspaitella, Tiga Batu Tungku: Analisis Antropologi dan Refleksi Teologis 

Terhadap Kerjasama Antarinstitusi Sosial di Ema Pulau Ambon, (Tesis Magister pada UKSW, 2001), 
35. 

25Richard Chauvel, “Ambon: Not A Revolution But Counterrevolution”, dalam Audrey R. 
Kahin, Regional Dynamic of Indonesian Revolution, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), 
239; Jhony Chr. Ruhulessin, Mencari Makna Cinta Kemanusiaan Bersama: Suatu Analisis Politik 
Lokal Secara Multidimensional Pada Sejarah Ambon Pada Tahun 1945 Hingga 1950 Serta 
Implikasinya Bagi Artikulasi Iman Kristen Dalam Konteks Pluralisme Masyarakat di Maluku, (Tesis 
Magister pada UKSW, 1993), 63. 
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 Berdasarkan sistem pemerintahan adat, Raja memiliki peran vital dalam 

kehidupan masyarakat di negeri itu, sebab Raja adalah penguasa tunggal dan sekaligus 

bertindak selaku ketua persekutuan adat,26 sebagaimana juga yang terdapat di negeri 

Abubu.  Secara internal, Raja selaku penguasa memiliki kekuasaan dan otoritas mutlak 

untuk memimpin anggota masyarakat negeri melalui institusi pemerintahan negeri 

berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma adat yang telah berlaku sejak dahulu. 

Sedangkan secara eksternal, Raja dapat menjalin hubungan dengan pemerintah daerah 

(Pemda) dan pemimpin-pemimpin negeri lainnya, atas nama masyarakat negeri. Di 

samping itu, Raja sebagai ketua persekutuan adat memiliki otoritas dan legetimasi dari 

anggota masyarakat negeri untuk menyelenggarakan berbagai upacara-upacara adat, 

sebab Raja berdiri atas nama para leluhur yang menemukan dan membentuk negeri, 

serta menyelenggarakan upacara-upacara adat yang menjamin eksistensi anggota 

negeri dan berbagai malapetaka dan bencana, berdasarkan relasi dengan para leluhur 

negeri. Dalam hal ini kehadiran Raja sangat diperlukan, khususnya dalam pelaksanaan 

upacara-upacara adat.  

 Bertolak dari sistem pemerintahan negeri yang didasarkan pada sistem 

pemerintahan adat sebagaimana yang telah diberlakukan di Abubu, maka proses 

pengangkatan Raja didasarkan pada aspek keturunan, dimana untuk menjadi seorang 

Raja, maka orang tersebut harus berasal dari “keturunan Raja”, sebab menurut catatan 

sejarah, mereka ini merupakan orang yang pertama membangun negeri, serta 

                                                 
26Stephanus P. Likumahua, Analisis Sosio-Budaya Terhadap Upacara Cuci Negeri Di Soya 

Dalam Upaya Berteologi Secara Kontekstual, (Tesis Magister pada UKSW, 2000), 108. 
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mengembangkan berbagai nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi. 

 Di samping itu, Raja merupakan salah satu elemen penting dalam perubahan 

sosial masyarakat negeri. Sebagai pemimpin negeri-negeri/Raja merupakan orang 

yang pertama mendapat pengaruh dari “luar” melalui berbagai interaksi dan kontak-

kontak sosial dengan para pemimpin negeri lain, para pendatang maupun bangsa lain. 

Akibat dari berbagai reaksi dan kontak-kontak sosial yang terjadi, maka terjadi pula 

perubahan dalam sikap dan perilaku Raja yang berpengaruh dalam memimpin, 

pengambilan keputusan dan kebijakan kepada masyarakatnya, yang pada akhirnya 

dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat.27 

 Kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejak kedatangan bangsa-bangsa asing 

untuk menjajah negeri-negeri di pulau Ambon, maka figur Raja sebagai pemimpin 

negeri terkadang dipergunakan oleh penguasa-penguasa asing atau para kolonial 

sebagai peran kunci dalam tranformasi nilai-nilai dari kebudayaan yang mereka bawa 

“budaya barat” kepada masyarakat negeri, sehingga mengakibatkan terjadinya 

perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Dari cerita-cerita rakyat yang dikisahkan, 

menyatakan bahwa orang Abubu sejak dulu telah beragama Kristen. Pertanyaan yang 

kemudian dimunculkan terkait apakah hanya satu agama ini saja yang ada dan 

berkembang dalam masyarakat, jawaban yang diperoleh ialah tidak jelas. Alasannya 

karena banyak orang tua yang telah meninggal dan tidak meninggalkan gambaran 

tentang catatan sejarah yang menuturkan hal itu secara pasti. Namun, sama halnya 

dengan beberapa negeri lain di pulau Ambon, maka kekristenan yang masuk di negeri 
                                                 

27Wawancara dengan Bpk. Amus Soumeru sebagai Tokoh Masyarakat, 12 Agustus 2012. 
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Abubu yang mengkristenkan para penduduk yang masih menganut agama asli 

(tradisional) juga ialah karena dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda melalui 

pekabar injil mereka, dengan tujuan pendekatan utama ialah kepada Raja.28 

 Sehingga peranan Raja sebagai elemen kunci dalam masyarakat menjadi 

dominan untuk membawa perubahan sosial yang mengarah kepada kesejahteraan 

warga masyarakatnya. 

 

1.7.2 Peranan Gereja Dalam Kehidupan Sosial Warga 

 Gereja sebagai suatu elemen penting dengan memiliki organisasi yang 

struktural di negeri Abubu dilihat pula sebagai bagian dari elemen penting yang 

memainkan peranan yang penting pula dalam kehidupan sosial seluruh warga. Selaku 

organisasi gereja memiliki perangkat organisasi yang disebut “Majelis Jemaat” terdiri 

dari pendeta, para penatua, para diaken, tuagama (kostor) dan para pegawai yang 

diangkat berdasarkan keputusan sidang jemaat untuk membantu tugas-tugas 

administrasi gereja. Perangkat organisasi (majelis jemaat) direkrut dari anggota-

anggota jemaat yang tinggal pada sektor dan unit, serta yang bersangkutan memiliki 

potensi intelektual yang memadai dan memiliki dedikasi dan loyalitas dalam setiap 

kegiatan pelayanan.  

 Penduduk Abubu dalam sistem organisasi pelayanan Gereja dikenal 

pembagian peran dan fungsi dari anggota majelis jemaat, sebagaimana diatur dalam 

“tata tertib dan peraturan-peraturan pokok GPM”. Di samping itu perangkat organisasi 

Gereja (Majelis Jemaat) memiliki struktur yang terdiri dari: ketua, wakil ketua, 

                                                 
28Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2012. 
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sekretaris, bendahara dan ketua-ketua juga anggota-anggota seksi, seperti seksi 

Organisasi dan Kerumah-tanggaan, seksi Pelayanan dan Pembangunan Jemaat, seksi 

Kerohanian dan Keesaan dan seksi Finansial dan Ekonomi.29  

 Menyangkut struktur organisasi Gereja pada jemaat GPM Abubu dapat 

digambarkan dalam bagan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Seksi Organisasi dan Kerumahtanggaan 
2. Seksi Pelayanan dan Pembangunan Jemaat 
3. Seksi Kerohanian dan Keesaan 
4. Seksi Finansial dan Keesaan 

 
 Bentuk 2. Bagan Struktur Organisasi Gereja (Jemaat GPM Abubu)30 

 
 Struktur organisasi Gereja yang terdapat di Abubu, umumnya dipergunakan 

oleh Gereja-Gereja di seluruh Maluku yang berada di bawah koordinasi Sinode Gereja 

                                                 
29Wawancara dengan Bpk. Pdt. M. Porwaila, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Abubu, 10 

Agustus 2012. 
30Sumber Data Jemaat GPM Abubu 2012/2015. 
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Protestan Maluku, struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan 

persidangan sinode.31  

 Selain memiliki perangkat organisasi, Gereja juga memiliki wilayah pelayanan 

yang umumnya disebut “jemaat” yang berbeda dengan wilayah administrasi 

pemerintahan negeri.32 Di Abubu hanya terdapat satu gedung Gereja paten yang sering 

digunakan oleh jemaat untuk melakukan berbagai ritual pelayanan di dalamnya. 

Dalam sistem organisasi Gereja dikenal pembagian wilayah pelayanan yang 

ditetapkan berdasarkan hasil keputusan sidang sinode GPM yang terdiri dari Sektor 

dan Unit.33 Sedangkan pembagian batas-batas wilayah dalam sektor dan unit 

ditetapkan dalam keputusan sidang jemaat setempat. Pada wilayah jemaat GPM 

Abubu, wilayah pelayanan Gereja diklasifikasikan dalam empat sektor dan delapan 

unit.34 Selain itu jemaat Abubu dengan penyebaran empat sektor dan delapan unit itu 

terbagi dengan komposisi jemaat yang cukup merata.35 

 Di samping klasifikasi jemaat yang sudah disebutkan di atas, dalam sistem 

pelayanan gereja di Abubu terbagi dalam bermacam-macam wadah pelayanan yang 

                                                 
31Sidang sinode merupakan sidang tertinggi dalam sistem organisasi GPM, dimana pada sidang 

ini hadir para wakil dari jemaat-jemaat untuk merumuskan berbagai kebijakan pengembangan Gereja 
dalam wilayah pelayanan GPM. Sidang sinode ini dilaksanakan lima tahun sekali. Di samping sidang 
sinode dikenal sidang klasis yang berada di bawah sidang sinode, yang dilaksanakan setahun sekali. Di 
bawah sidang sinode terdapat sidang jemaat yang juga dilaksanakan setahun sekali. Hal ini didasarkan 
pada hirarki kepemimpinan dalam Gereja yang menganut sistem “presbiterial sinodal” yang 
dimodifikasi berdasarkan situasi dan kondisi Gereja selaku Gereja kepulauan. Lihat juga Data Jemaat 
GPM Abubu 2012/2015. 

32Wilayah administrasi pemerintahan negeri terdiri dari beberapa wilayah pelayanan Gereja 
dari tujuh negeri yang ada di Kecamatan Nusalaut yakni: Jemaat Titawai, Abubu, Akoon, Amet, Sila 
dan Leinitu. Lihat juga Data Statistik Desa/Negeri 2011/2012. 

33Sektor merupakan penggabungan dari beberapa unit, dan Unit merupakan penggabungan dari 
beberapa keluarga. Penggabungan dari beberapa sektor akan membentuk sebuah Jemaat.  

34Sumber Data Hasil Kunjungan Pastoral Jemaat Tahun 2012. 
35Dikaitkan dengan keputusan Peraturan Pokok GPM No.3 mengenai Jemaat pasal 28, ayat (2), 

bahwa jumlah KK dalam satu unit sekurang-kurangnya 15 dan sebanyak-banyaknya 25. 
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berada di bawah koordinasi Gereja setempat seperti: Wadah Pelayanan Wanita 

(Pelwata), Wadah Pelayanan Pria (Pelpri), Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku 

(AMGPM), Sekolah Minggu dan Tunas Pekabaran Injil (SMTPI) dan beberapa jenis 

lainnya. Berbagai wadah pelayanan tersebut, memiliki perangkat organisasi yang 

disebut “komisi pengurus wadah pelayan” yang mengkoordinir berbagai aktifitas dan 

kegiatan masing-masing wadah yang dilakukan setiap minggu. 

 Aktifitas dan kegiatan pelayanan ibadah pada masing-masing wadah dilakukan 

secara bergilir setiap minggu berdasarkan keputusan sidang jemaat. Tempat aktifitas 

dan kegiatan pelayan ibadah dari wadah-wadah tersebut dilaksanakan di dalam jemaat, 

sektor dan unit dari jemaat setempat, namun tidak tertutup kemungkinan adanya 

aktifitas dan kegiatan pelayanan yang dilakukan di luar jemaat atas seijin pimpinan 

majelis jemaat. Sedangkan pada hari-hari dan jadwal tertentu dilakukan ruling ibadah 

ke jemaat-jemaat lainnya.36 

 Dalam sistem pelayanan Gereja di sektor-sektor dan unit-unit di jemaat GPM 

Abubu, terdapat anggota majelis jemaat yang menjadi koordinator pelayanan dan 

bertindak sebagai wakil Gereja di sektor dan unit. Kedudukan anggota majelis dalam 

sektor dan unit-unit dimana ia tinggal, dapat dikatakan sebagai penasehat dan anggota 

yang dihormati dalam setiap koordinasi pelayan Gereja yang berlokasi di sektornya. 

Langkah lain yang ditempuh gereja sebagai bagian dari peningkatan kualitas 

pelayanan dan pengembangan mutu pelayan di dalam jemaat ialah mengadakan ruling 

pelayan dari majelis jemaat secara bergilir dengan waktu yang ditentukan. Terkait 

dengan aspek spiritualitas dan religius, anggota jemaat GPM Abubu memiliki antusias 
                                                 

36Wawancara dengan Bpk. Jemie Lohy sebagai Fikaris di Jemaat Abubu, 13 Agustus 2012.  
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dan partisipasi yang tinggi, ini terlihat dari jumlah kehadiran anggota jemaat dalam 

aktifitas dan kegiatan pelayanan baik itu ibadah minggu di Gereja maupun pada 

wadah-wadah pelayanan serta dalam melakukan tugas-tugas pelayanan.  

 Telah menjadi suatu tradisi bagi anggota jemaat GPM Abubu, bahwa 

panggilan untuk melaksanakan aktifitas dan kegiatan pelayanan ibadah di Gereja 

maupun dalam wadah-wadah pelayanan akan ditandai dengan bunyi lonceng sebanyak 

tiga kali. Dentangan bunyi-bunyi lonceng ini merupakan tanda bagi setiap anggota 

jemaat bahwa aktifitas dan kegiatan pelayan ibadah akan segera dilaksanakan. Dalam 

setiap aktifitas dan kegiatan pelayanan ibadah yang dilakukan baik di gedung Gereja 

maupun di rumah-rumah penduduk, biasanya disampaikan pula informasi-informasi 

menyangkut berbagai aktifitas dan kegiatan Gerejawi yang akan dilaksanakan 

berikutnya dan informasi yang berasal dari pemerintah dan lembaga pendidikan. 

Sedangkan dalam hubungan dengan program fisikal gereja, warga Abubu menunjukan 

antusias yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dalam berbagai kegiatan pembersihan 

dan pengecatan dinding-dinding pada bangunan gereja, pembuatan pagar gereja, 

bahkan pembangunan gereja dan pastori bagi pendeta jemaat, dan lain-lain. Menurut 

mereka, jika mereka terlibat dalam berbagai aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh gereja, maka dalam hal ini menunjukan bahwa mereka pun telah melayani Allah 

dalam kehidupan mereka.37 

 Berbagai aktifitas dan pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka 

membangun pelayanan seperti pembangunan gedung gereja, pastori, dan kegiatan-

kegiatan lainnya turut didorong oleh masyarakat lewat sumbangan-sumbangan yang 
                                                 

37Wawancara dengan Ibu Min Karual sebagai Anggota Jemaat Abubu, 14 Agustus 2012. 
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diberikan secara sukarela. Bukti konkrit yang dapat dilihat yakni ketika adanya musim 

panen cengkih, pala, buah-buahan lainnya dan ubi-ubian, maka biasanya mereka 

menyumbangkan dalam bentuk uang kepada gereja.  

 Selain keterlibatan Gereja dalam persoalan internalnya selaku organisasi, 

Gereja juga terlibat dalam persoalan eksternal yakni persoalan yang berhubungan 

dengan eksistensinya dalam wilayah pemerintahan negeri Abubu. Keterlibatan gereja 

dalam persoalan eksternal menyangkut berbagai kegiatan-kegiatan adat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah negeri menunjukan bahwa ada relasi antara 

pemerintah dan gereja ketika diperhadapkan dengan persoalan yang dihadapi oleh 

warga, misalnya dalam kegiatan-kegiatan negeri atau upacara-upacara adat, gereja 

diberikan posisi penting yakni membuka dan menutup pelaksanaan kegiatan tersebut 

dengan “doa” yang dibawakan oleh pendeta serta diberikannya kesempatan dalam 

menyampaikan kata-kata sambutan bersama-sama dengan Raja dan Kepala Soa.38 

 

1.7.3 Peranan Lembaga Pendidikan Dalam Lingkup Penduduk Setempat 

 Lembaga Pendidikan sebagai salah satu sarana pembentuk pengetahuan, moral, 

sikap dan perilaku dari warga memang menjadi faktor penting yang memainkan peran 

dalam masyarakat. Lembaga pendidikan di Abubu memprioritaskan pendidikan dini 

yang modern yang bertujuan mengembangkan mentalitas, pengetahuan, dan kreatifitas 

dari warga sekolah untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan diri tidak hanya 

                                                 
38Wawancara dengan Bpk. Pdt. M. Porwaila, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Abubu, 10 

Agustus 2012. 
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dengan lingkungan sekitar tetapi juga dalam kondisi perkembangan masa kini yang 

disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat secara tranformatif.39 

 Keberadaan pendidikan di negeri Abubu dapat dikatakan minim. Ini terbukti 

baik dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas maupun 

fluktuasi penerimaan dan kelulusan murid. Hanya terdapat satu SD dan satu SMP yang 

aktif dalam pengoperasiannya menjalankan proses pendidikan. Kondisi bangunan 

sekolah baik SD maupun SMP cukup baik, hanya saja prasarana proses pendidikan 

belum memadai, seperti: kurangnya buku-buku cetak dan computer; dan terbatasnya 

tenaga guru mata pelajaran misalnya: untuk bahasa inggris, dan computer pula. 

Sementara ini SMK yang gedung permanennya sudah ada sedang diupayakan untuk 

dibuka agar memperlancar proses pendidikan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi 

ke sekolah kejuruan. 

 

1.8 Sejarah Pusat Pulau dan Keberadaannya 

Berdasarkan hasil penelitian dan dari data wawancara penulis dengan Raja dan 

Tua-Tua Adat40 (para pemuka adat negeri Abubu), maka diperoleh sejumlah informasi 

menyangkut sejarah terbentuknya ‘Pusat Pulau’ di Pulau Nusalaut. Adapun gambaran 

sejarahnya diuraikan sebagai berikut:   

 

                                                 
39Wawancara dengan Ibu T. Manusama sebagai Guru/Pengajar di salah satu lembaga 

pendidika yang ada di Abubu, 14 Agustus 2012. 
40Wawancara dengan Raja (Bpk. Richard A. Manusama) dan Tua-Tua Adat (Bpk. Bois 

Lekahena, Bpk. Ica Aunalal, Bpk. Ica Lessil, Bpk. Kace Lekahena, Bpk. Acia Lekahena, Bpk. Edo 
Wattimena, dan Bpk. Emu Picanussa, tanggal 08 – 11 Agustus 2012. 
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Menurut cerita orang Abubu, Nusalaut sebagai pulau yang berdiri sendiri 

memiliki satu lokasi yang sudah ada sejak dulu dari masa para leluhur hingga kini 

yang selalu disakralkan, itulah ‘Pusat Pulau.’ Dalam bahasa tradisional setempat 

‘Pusat Pulau’ disebut dengan istilah ‘Maanusa’ (yang merupakan istilah tradisional 

dari masyarakat setempat). Tempat ini merupakan suatu tempat yang sering dijadikan 

oleh masyarakat tujuh negeri termasuk orang Abubu sebagai tempat musyawarah, 

tempat bakudapa (bertemu) dalam membangun persekutuan, yang telah ada sejak 

dahulu kala. Ia merupakan warisan para leluhur (orang tatua atau tete nene moyang) 

dari generasi ke generasi yang tetap dijaga.41 Oleh sebagian besar warga setempat, 

tempat ini menjadi salah satu tempat yang sarat akan nilai sejarah, yang 

terimplementasi dalam tradisi atau kebiasaan yang mereka miliki. Nilai-nilai itu 

memberi makna sosial yang bermanfaat bagi banyak warga secara keseluruhan. 

Lebih lanjut, data yang diperoleh menyangkut awal mula adanya ‘Pusat Pulau’ 

dijelaskan dalam beberapa macam versi. Diperoleh keterangan bahwa semula ada dua 

tempat ‘Pusat Pulau’. ‘Pusat Pulau’ di tempat sekarang adalah tempat kedua yang 

dipindahkan dari tempat pertama yang berada di sekitar lokasi itu juga.42 Situs yang 

pertama berbentuk seperti sumur, terletak kurang lebih lima puluh meter dari tempat 

yang sekarang.43 Sedangkan situs yang sekarang ada dalam bentuk sepenggal lokasi 

tanah agak miring, berbentuk lingkaran, dan di bagian tengahnya terdapat kolam air 

tanah. Alasan mengapa berpindah dari lokasi yang pertama ke lokasi yang kedua, juga 

                                                 
41Wawancara dengan Raja Abubu: Bpk. Richard A. Manusama, 08 Agustus 2012. 
42Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat sekaligus sebagai salah satu 

Informan Kunci yang mengetahui secara baik sejarah tentang ‘Pusat Pulau’, 11 Agustus 2012. 
43Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2012. 
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mengapa bentuknya demikian, penulis tidak memperoleh jawaban yang dapat 

menjelaskannya. Para Tua-Tua Adat hanya mengatakan bahwa ‘Pusat Pulau’ 

berbentuk seperti itu sudah sejak dulu.44 Di tempat ini dan di sekitar lokasinya nampak 

bersih, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Akan tetapi, walaupun lokasi situs  

yang kini ada merupakan tempat yang kedua, namun tidak mengurangi fungsi, nilai 

ataupun maknanya bagi seluruh masyarakat negeri. Berikut ini adalah lokasi ‘Pusat 

Pulau’ di tempat yang sekarang yang ada di pulau Nusalaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada waktu dulu, ‘Pusat Pulau’ dilihat sebagai suatu tempat yang sangat 

memiliki pengaruh bagi segenap komunitas dari ketujuh negeri, yang kemudian telah 

menjadi bagian penting dan sulit dipisahkan dari keberadaan warga. Tempat ini sangat 

fungsional bagi masyarakat. Berbagai aktifitas atau kegiatan warga banyak diadakan 

di sini, misalnya: bakudapa (bertemunya) para Kapitan (para sesepuh negeri), 

                                                 
44Wawancara dengan Bpk. Ica Lessil dan Bpk. Kace Lekahena sebagai Tua Adat, 10 Agustus 

2012. 
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beribadah, upacara atau ritual adat, dan tindakan-tindakan lain yang menyangkut 

kebersamaan tujuh negeri yang seringkali terjadi disini. Sehingga tempat ini begitu 

memberi makna dalam terciptanya ikatan kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa saling 

megasihi antara penduduk dari satu negeri dengan negeri yang lainnya. Hal ini antara 

lain terbukti ketika ada situasi konflik yang muncul berkaitan dengan salah satu atau 

pun beberapa di antara pemangku adat yang bergelar Kapitan (para sesepuh negeri) 

dari tujuh negeri pada masa itu, akan bertemu langsung di tempat ini dan 

bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang harus diambil sebagai langkah 

penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, dapat terlihat 

bahwa pada masa dulu harmonisasi relasi kekeluargaan dari masyarakat tujuh negeri 

sangat kuat terbangun.45  

 Persekutuan yang dibangun oleh warga tujuh negeri di ‘Pusat Pulau’ sejak 

tiadanya para leluhur (tete nene moyang/orang tatua) pernah terjadi hingga penelitian 

ini berlangsung ialah sebanyak dua kali yaitu: Pertama, ketika akan diadakannya sasi 

Pulau, kurang lebih pada 15 tahun lalu. Kedua, melalui persekutuan ibadah kring yang 

dilakukan pada oktober 2011, di mana Raja-Raja (sebagai para sesepuh negeri) dari 

tujuh negeri bersama warga masyarakatnya datang ke tempat ini selain untuk 

beribadah tetapi juga untuk bersosialisasi, bermusyarah, dan membangun keakraban 

bersama diantara satu negeri dengan negeri lainnya. Ketika kegiatan ini berlangsung, 

animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi begitu kuat. Tidak pandang umur baik itu 

anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, hingga lansia pun turut serta dalam 

kegiatan ini, walaupun mesti menempuh perjalanan yang cukup jauh dari masing-
                                                 

45Wawancara dengan Bpk. Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 13 Agustus 2012. 
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masing negeri. Bagi mereka tidak penting soal jarak dan waktu yang cukup lama harus 

dilakukan, tetapi ada kepuasaan tersendiri yang dirasakan ketika telah sampai di 

tempat ini karena secara langsung mereka bisa mengunjungi dan melihat satu-satunya 

peninggalan para leluhur yang sarat dengan nilai dan makna sejarah.46 

Ditemui bahwa orang Abubu sendiri belum semuanya yang sudah sampai di 

lokasi ini. Terbukti dari minimnya pengetahuan dari mereka yang tidak begitu 

mengetahui dan menguasai lokasi tersebut secara tepat. Orang-orang yang ingin untuk 

pergi ke tempat ini kebanyakan dengan alasan tertentu. Mereka tidak hanya sekedar 

datang melihat, tetapi juga dengan membawa maksud-maksud tertentu seperti: 

meneliti, mengambil foto, dan melakukan berbagai ritual adat lainnya entah itu yang 

bersifat pribadi ataupun kelompok.47 

Adapun letak dari lokasi ‘Pusat Pulau’ ini ialah diatas gunung, ditengah hutan,  

Terlihat bahwa cukup sulit dijangkau dari desa/negeri-negeri yang ada di pulau 

tersebut. Jika lokasinya ditelusuri berdasarkan posisinya di pulau ini, maka dapat 

dilihat bahwa sepertinya ‘Pusat Pulau’ terletak di bagian tengah pulau.48 Beberapa 

Tua-Tua Adat49 mengasumsikan ada kemungkinan bahwa ‘Pusat Pulau’ terletak di 

petuanan negeri Abubu, akan tetapi hal ini belum dapat dibuktikan secara pasti, hanya 

didukung oleh fakta bahwa negeri yang paling dekat ketika melakukan perjalanan ke 

lokasi ini adalah negeri Abubu. Untuk sampai ke tempat ini, warga harus 

                                                 
46Wawancara dengan Bpk. Atang Lalopua sebagai Tokoh Masyarakat, 13 Agustus 2012. 
47Wawancara dengan Bpk. Piet Peilouw sebagai Tokoh Masyarakat, 14 Agustus 2012. 
48Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena sebagai Tua Adat juga salah satu Juru Kunci Jalan, 

13 Agustus 2012. 
49Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal, Bpk. Bois Lekahena, Bpk. Acia Lekahena dan Bpk. 

Ica Lessil sebagai Tua-Tua Adat, 08 – 11 Agustus 2012. 



33 
 

menempuhnya dengan cara berjalan kaki selama kurang lebih tiga sampai empat jam. 

Orang Abubu yang ingin pergi ke tempat ini pun harus diantar oleh Juru Kunci Jalan, 

ia beperan sebagai pengantar dan pengarah jalan. Sebab tidak semua warga atau 

penduduk asli setempat yang mengetahui secara benar lokasi tersebut. Kebanyakan 

dari mereka menganggap, bahwa apabila tidak diantar oleh Juru Kunci Jalan, maka 

ada kemungkinan mereka akan salah jalan, kesasar (tersesat), atau bahkan bisa berkali-

kali melewati jalan yang sudah dilalui sebelumnya. Hal ini membuat sehingga tidak 

semua orang dapat pergi kesana, apalagi orang-orang yang bukan asli anak negeri 

(penduduk setempat).50  

Dari hasil tinjauan penulis secara langsung ketika melakukan perjalanan dari 

desa/negeri Abubu ke ‘Pusat Pulau’ ini, memang cukuplah sulit karena harus 

menelusuri tanjakan hutan dan menempuh perjalanan selama delapan sampai sepuluh 

jam (untuk pergi dan pulang) sebagaimana sudah disebutkan di atas.51 Apabila ada 

orang yang ingin pergi ke tempat ini maka mereka harus diantar oleh Juru Kunci Jalan 

selain untuk menghindari salah jalan (kesasar) tetapi juga untuk memimpin ritual 

khusus (seperti: ritual adat, doa dan peribadahan lain yang dilakukan).  

Pada lokasi ini ditemui bahwa terdapat juga masing-masing jalan dari masing-

masing negeri (yang disebut sebagai tujuh pintu masuk) ke ‘Pusat Pulau’. Jalan-jalan 

ini adalah jalan-jalan yang biasanya digunakan para penduduk dari tujuh negeri untuk 

pergi ke tempat ini. Dengan adanya jalan yang disebut pintu masuk ini membuat 

                                                 
50Wawancara dengan Bpk. Amus Soumeru sebagai Tokoh Masyarakat, 14 Agustus 2012. 
51Dialami langsung oleh penulis ketika meninjau lokasi ‘Pusat Pulau’, 04 Januari 2012. 
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‘Pusat Pulau’ bagi warga seluruh negeri sering disebut juga sebagai ‘Pusat’52 dari 

seluruh Pulau Nusalaut. ‘Pusat’ dalam arti tempat ini menjadi pusat bakudapa 

(bertemunya) penduduk-penduduk pulau.53 

Adapun di lokasi ini terdapat beberapa jenis unsur-unsur alamiah seperti: batu-

batu, pasir, tanah dan air tanah. Dan benda-benda hasil pemberian manusia seperti: 

kain berang merah, tajela54  berisi uang logam, cincin, anting, giwang, dan tusuk 

konde. Dapat dilihat pada foto-foto berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52‘Pusat’ dalam arti Tempat utama sebagai pusat persekutuan dari seluruh penduduk di pulau 

ini. 
53Wawancara dengan Bpk. Frans Tijahahu sebagai Tokoh Masyarakat, 11 Agustus 2012. 
54Tajela adalah tempat seperti wadah dengan mempunyai tutup, yang digunakan sebagai 

tempat menampung benda-benda pemberian warga seperti: uang logam, cincin, anting, giwang, tusuk 
konde, dan lain-lain). Wawancara dengan Bpk. Nus Lalopua sebagai Juru Kunci Jalan, 08 Agustus 
2012. 
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Benda-benda ini terletak pada posisinya masing-masing sebagaimana sejak 

dulu telah diatur. Untuk posisi tajela letaknya dibagian tengah berada tepat diatas 

kolam air tanah yang dialas dengan sepotong papan kayu dan ditutupi oleh kain berang 

merah besar yang dilipat beberapa kali. Sedangkan, benda-benda hasil pemberian 

manusia ditampung/ditaruh di dalam tajela tersebut. Untuk kain-kain berang merah 

dalam potongan kecil diletakkan secara bertumpuk di bagian samping dekat kolam 

berbentuk lingkaran besar di lokasi ‘Pusat Pulau’ ini.55 

Berbagai macam unsur dan benda yang ada di tempat ini, bagi kebanyakan 

orang dianggap mempunyai nilai kekhususan. Warga menganggap semua itu memiliki 

kesakralan yang tinggi. Semua benda yang ada di tempat ini dipercayai mengandung 

kekuatan magis, sebab merupakan sarana berdiam dan hadirnya roh para leluhur yang 

secara tidak langsung mampu memberi kekuatan dan menjaga generasi-generasi 

seterusnya (anak cucu-cece). Selain kepercayaan mereka kepada Tuhan sebagai 

Pencipta, Penguasa dan Penyelamat manusia, mereka juga mempercayai kekuatan roh 

para leluhur yang ada di lokasi tersebut sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang pernah 

hidup.56 

 

3.9 Pusat Pulau Bagi Orang Abubu 

Dari data penelitian yang diperoleh penulis, ditemukan bahwa orang Abubu 

memahami ‘Pusat Pulau’ secara beda-beda. Hal ini terlihat dari beragam pemahaman 

mereka tentangnya. Bertolak dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 

                                                 
55Merupakan hasil pengamatan penulis ketika meninjau lokasi ‘Pusat Pulau’, 04 Januari 2012. 
56Wawancara dengan Bpk. Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 13 Agustus 2012. 
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berdasar pada hasil wawancara dengan beberapa Tua-Tua Adat maka diperoleh 

pemahaman-pemahaman sebagai berikut :  

‘Pusat Pulau’ itu adalah tempat musyawarah, menjadi warisan dan 

peninggalan dari para leluhur (orang tatua/tete nene moyang) yang diwariskan 

dan harus dilestarikan.57  

 

Ada juga yang mengatakan bahwa: 

‘Pusat Pulau’ itu kemungkinan berada di petuanan negeri Abubu. Dikatakan 

sebagai ‘Pusat’ karena tempat itu menjadi ‘Pusat’ bakudapa (bertemu), pusat 

persekutuan dan musyawarah masyarakat dari seluruh negeri di pulau 

Nusalaut.58 

 

Ada juga yang mengatakan: 

‘Pusat Pulau’ itu artinya tempat persekutuan anak-anak Nusalaut. ‘Pusat 

Pulau’ ada dua tempat. Ada indikasi yang diperoleh dari cerita orang tua dulu 

bahwa, tempat yang pertama itu kemungkinannya adalah tempat penyembahan 

berhala. Sedangkan, tempat yang kedua adalah tempat persekutuan dan 

beribadah kepada Tuhan. Di tempat yang kedua ini, penyembahan berhala 

tidak ada lagi sebab hanya menjadi tempat untuk beribadah bersama.59 

 

Ada juga yang mengatakan: 

‘Pusat Pulau’ dipahami sebagai tempat musyawarah tujuh negeri dalam 

membangun persekutuan. Tempat ini ada di petuanan Abubu dan sangat sakral. 

Dikatakan sakral karena di tempat ini tidak boleh melakukan hal-hal yang 

salah, tidak boleh datang dengan membawa maksud yang jahat, tidak boleh 

                                                 
57Wawancara dengan Bpk. Nus Lalopua sebagai Juru Kunci Jalan, 11 Agustus 2012. 
58Wawancara dengan Bpk. Emu Picanussa sebagai Tua Adat, 12 Agustus 2012. 
59Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat sekaligus sebagai salah satu 

Informan Kunci yang mengetahui secara baik sejarah tentang ‘Pusat Pulau’, 11 Agustus 2012. 
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mengambil benda-benda yang di ada di tempat ini dengan sembarangan atau 

tanpa izin. Oleh karena itu, ada orang-orang tertentu biasanya yang pakai 

tempat ini dan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk maksud-maksud yang 

tidak baik seperti: membalas hati sakit kepada orang lain, memakainya sebagai 

pelindung diri, atau pula pegangan untuk merantau ke luar daerah bahkan ke 

luar negeri. Akan tetapi mesti diingat bahwa harus ada tebusan sebagai bahan 

ganti (misalnya: ambil satu benda harus mengembalikannya dengan menambah 

satu benda lagi yang sama). Jika lupa mengembalikannya, sesuatu benda yang 

diambil itu dapat hilang sendiri dan resiko lain yang bisa saja dialami oleh 

orang yang mengambilnya itu pun akan buruk hingga berujung pada kematian. 

Apabila digunakan untuk tujuan buruk maka dampak atau akibatnya pun juga 

akan buruk.60 

 

Ada juga yang mengatakan: 

‘Pusat Pulau’ bukanlah tempat yang bermasalah, tatapi merupakan tempat 

yang membawa kebaikan, kenapa? Karena tempat ini merupakan tempat 

musyawarah dan tempat kumpul bersama tujuh negeri. ‘Pusat Pulau’ 

mempunyai nama dalam bahasa tradisional yakni: “Maanusa” yang artinya 

‘Pusat Pulau’. ‘Pusat Pulau’ bisa dikatakan sebagai suatu tempat yang sakral 

sebab tempat itu adalah tempat persekutuan, bukan karena di situ ada kekuatan 

baru. Jika ditelusuri kekuatan itu berlaku bagi individu-individu yang 

mempercayainya.61 

 

Ada juga yang mengatakan: 

‘Pusat Pulau’ artinya di ‘Pusat’ itu katong bakudapa (kita bertemu). Dari tujuh 

negeri dapat bertemu di situ. Yang dipercayai berkhasiat di situ adalah tanah 

                                                 
60Wawancara dengan Bpk. Frans Lekahena sebagai Tokoh Masyarakat, 12 Agustus 2012. 
61Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena sebagai Tua Adat juga salah satu Juru Kunci Jalan, 

13 Agustus 2012. 
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dan air. Emas dan uang yang sekarang ada itu adalah bahan gantian yang 

dianggap bernilai.62 

 

Ada juga yang mengatakan: 

‘Pusat Pulau’ bukan tempat untuk jahat. Intinya, itu adalah tempat yang baik. 

Akan tetapi, ada orang-orang tertentu yang sering mempergunakannya untuk 

hal-hal yang tidak baik. Orang tatua (para leluhur) meninggalkannya itu dalam 

arti sebagai tempat musyawarah, tempat beribadah, atau tempat persekutuan 

seluruh negeri/tujuh negeri (Titawai, Abubu, Akoon, Ameth, Nalahia, Sila dan 

Leinitu) yang ada di pulau Nusalaut ini. Pakai ‘Pusat Pulau’ atau ‘Pulu’ itu 

ada caranya, juga ada sangsinya. Dari pengalaman yang sering ditemui 

sangsinya itu bisa berupa tantangan atau bahkan kematian.63 

 

 Pandangan warga terhadap ‘Pusat Pulau’ ini secara langsung dapat 

menggambarkan pemahaman mereka terhadapnya. Kebanyakan warga memaknainya 

sebagai tempat musyawarah, namun ada juga yang masih mengganggapnya sebagai 

tempat berdiamnya roh leluhur sekaligus terdapat kekuatan-kekuatan supernatural.64 

 Dalam pandangan komunitas negeri-negeri di pulau tersebut, upacara ritual 

sangat diperlukan untuk memelihara hubungan keseimbangan antara leluhur dan 

penduduk, sebagai bagian dari generasi yang kini hidup. Ritual mampu berfungsi 

untuk menyatukan kembali penduduk setempat dengan leluhur dalam ikatan sebagai 

satu keturunan. Pandangan-pandangan akan pentingnya ritual sebagai bagian dari 

tradisi atau kebudayaan yang ada dalam lingkup sosial juga dimiliki oleh orang 

Abubu. Secara tak langsung, ketika mereka melalukan berbagai kegiatan berupa aksi 

                                                 
62Wawancara dengan Bpk. Frans Tijahahu sebagai Tua Adat, 11 Agustus 2012. 
63Wawancara dengan Bpk. Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 13 Agustus 2012. 
64Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena & Bpk. Ica Aunalal, 09 – 11  Agustus 2012.  
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ritual di tempat-tempat khusus dan pada waktu tertentu, maka hal itu memberi suatu 

makna khusus juga bagi mereka.65 

Terkait dengan ‘Pusat Pulau’, orang Abubu juga memiliki ritual-ritual khusus, 

yang biasanya dilakukan sebagai awal proses penyerahan diri untuk disertai oleh roh 

para leluhur. Hal ini nampak dalam kebiasaan yang mereka lakukan sebelum pergi ke 

‘Pusat Pulau’ ini sebagai sebuah situs yang dianggap sakral. Setiap orang yang hendak 

pergi ke sana harus melalukan ritual-ritual khusus sebagai bagian dari prasyaratnya. 

Perjalanan yang hendak dilakukan mesti didoakan, agar dapat dituntun leluhur untuk 

sampai ke tempat tujuan. Biasanya ada doa awal sebagai bentuk landasan penyerahan 

diri. Ada juga ritual lain yang dipimpin oleh Tua Adat atau Juru Kunci Jalan sebagai 

bagian dari penyapaan kepada Tuhan dan roh-roh leluhur, dengan tujuan untuk 

meminta ijin untuk memasuki lokasi itu. Ada juga doa akhir ketika sudah kembali dari 

sana, sebab sudah dituntun dan dijaga. Orang-orang yang memasuki lokasi itu tanpa 

permisi, dengan maksud yang tidak benar, atau dengan sengaja ingin merusak, 

diyakini akan mengalami musibah dalam hidupnya, seperti: kesurupan (takanal) atau 

hilang jalan (kesasar), dan lain-lain.66 Dikisahkan oleh beberapa Tua-Tua Adat negeri 

Abubu bahwa pernah terjadi pencarian kepada beberapa orang yang hendak pergi ke 

‘Pusat Pulau’ karena mereka hilang di tengah hutan dan tidak lagi mengetahui jalan 

pulang ke negeri.67 Menurut warga setempat hal itu terjadi karena orang-orang 

tersebut melanggar pantangan-pantangan di lokasi sekitar itu jalan menuju tempat 

                                                 
65Ibid. 
66Wawancara dengan Tua-Tua Adat, Juru Kunci Jalan dan Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat, 

08 – 14 Agustus 2012. 
67Wawancara dengan Bpk. Bois Lekahena dan Bpk. Ica Aunalal, 09 – 11 Agustus 2012. 
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tersebut. Ada pula yang beranggapan bahwa ada kemungkinan mereka pergi dengan 

maksud yang tidak baik.68 Sebaliknya, jika orang tersebut datang dengan maksud dan 

tujuan yang baik maka dengan sendirinya ia akan menemukan jalan masuk ke lokasi 

tersebut. 

Selain itu, di ‘Pusat Pulau’ ini juga terdapat banyak unsur-unsur atau benda-

benda69 yang dianggap menjadi media kehadiran roh-roh leluhur dan memiliki 

kekuatan supranatural, yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan pelindung diri 

mereka, selain kepercayaan kepada Tuhan sebagai Pencipta dan Penyelamat. Roh-roh 

tersebut dipercayai hadir ke dalam benda-benda yang ada di sana. Orang Abubu sering 

membicarakannya dan mengenalnya. Bahkan ada pula yang menyimpan atau 

menggunakan benda-benda yang diambil dari tempat itu.70 Hal seperti inilah yang 

kemudian menjadikan situs ‘Pusat Pulau’ sakral dan istimewa. 

Karena tidak adanya larangan yang ditetapkan terkait klasifikasi warga yang 

berhak pergi ke lokasi itu, maka setiap orang memiliki kebebasan yang sama baik itu 

orang muda71 ataupun orang tua. Keyakinan akan adanya keistimewaan dari ‘Pusat 

Pulau’ terlihat jelas dari maksud dan tujuan setiap orang yang ingin pergi ke sana. 

Kebanyakan dari mereka yang datang adalah dengan maksud dan tujuan yang 

terencana. Tidak hanya datang melihat atau berziarah saja, namun ada juga yang 

                                                 
68Wawancara dengan Bpk. Nus Lalopua sebagai Juru Kunci Jalan, 09 Desember 2011. 
69Lihat halaman 70 dan lampiran. 
70Wawancara dengan Bpk. Amus Soumeru, 14 Agustus 2012. 
71Orang muda: Anak-anak, remaja, pemuda dan pemudi. 
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datang dengan membawa maksud tertentu (berdoa dan bersembahyang) atau berniat 

mengambil benda-benda72 dari tempat itu. 

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap saat warga sering pergi ke 

tempat ini dan melakukan tindakan-tindakan berbau ritual sebagai bentuk 

penghormatan mereka terhadap Tuhan juga para leluhur yang dipercayai tinggal dan 

berdiam dilokasi tersebut. Bagi warga, kebiasaan mengunjungi dan melakukan 

berbagai ritual itu terbentuk sudah sejak lama dan telah mendarah daging dalam 

kehidupan penduduk setempat. Sehingga mereka menganggapnya sebagai hal yang 

biasa-biasa saja. 

 

3.10 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pusat Pulau Menjadi Sakral Bagi Orang 

Abubu 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa faktor yang 

menyebabkan ‘Pusat Pulau’ menjadi sakral dalam pandangan orang Abubu.73 Sebagai 

warisan para leluhur, tempat ini dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari identitas 

diri seluruh penduduk pulau Nusalaut.74 Beberapa faktor itu antara lain: Faktor Sejarah 

dan Budaya, Faktor Kekeluargaan (solidaritas) dan Faktor Kepercayaan (Religi).. 

Dapat dijelaskan sebagai berikut :  

                                                 
72Benda-benda yang ada di ‘Pusat Pulau’ dibagi dalam dua kategori yaitu: Unsur-unsur alam 

seperti batu, pasir, dan air kolam yang diyakini berkhasiat. Dan benda-benda hasil pemberian manusia 
seperti kain berang merah, cincin, gelang, giwang, anting, tusuk konde, dan keping uang-uang logam 
jaman dulu dan sekarang. Untuk cincin, gelang, giwang, dan anting ada dua jenis yaitu: emas asli dan 
perak. 

73Wawancara dengan Bpk. Yeye Parihala sebagai Tokoh Masyarakat, tanggal 15 Agustus 
2012. 

74Wawancara dengan Raja-Raja tujuh negeri pulau Nusalaut (Titawai, Abubu, Akoon, Ameth, 
Nalahia, Sila dan Leinitu), tanggal 13  – 15 Agustus 2012. 
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3.10.1 Faktor Sejarah dan Budaya 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Raja Abubu, maka diperoleh 

data bahwa pada dasarnya orang Abubu bisa dikatakan sebagai kelompok manusia 

atau komunitas yang memiliki sejarah dan budaya yang cukup berbeda dari komunitas 

lainnya. Orang Abubu mempunyai sejarah yang berkembang dalam konteks 

kehidupan pulau. Sejarah bagi mereka merupakan kejadian-kejadian yang pernah 

terjadi masa lalu yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Sejarah 

mempelajari dan memberi makna terhadap berbagai tindakan bertahan hidup yang 

berhubungan dengan kemanusiaan di masa lalu yakni: menggambarkan bagaimana 

pola hidup sebagai penduduk di pulau ini, bagaimana hubungan antara warga satu 

desa/negeri dengan warga negeri lainnya, bagaimana sistem kepemimpinnya, dan lain-

lain.75 Begitu pula dengan budaya, yang telah menjadi suatu tindakan dan merupakan 

kebiasaan yang sukar untuk dirubah. Pengetahuan terhadap sejarah dan budaya bagi 

orang Abubu meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang terjadi di masa 

lampau (apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur), serta pengetahuan akan cara 

berpikir dari manusia pada masa itu. Dalam faktor ini teridentifikasi faktor lain seperti 

pengalaman. Terlihat dari adanya pengalaman warga di tempat inilah yang mendorong 

warga berpikir bahwa tempat ini sakral. 

Sejarah menjelaskan tentang alam berpikir saat manusia itu hidup, bagaimana 

terbentuknya kesatuan sosial, bagaimana terbentuknya budaya masyarakat, adat 

istiadat, norma sosial dan tata krama dalam masyarakat dan pola hidupnya juga 

dinamika perubahannya. Budaya juga dapat menjelaskan apa makna dari suatu simbol 
                                                 

75Wawancara dengan Raja Abubu (Bpk. Richard A. Manusama), tanggal 08 Agustus 2012. 
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yang mewakili suatu lembaga sosial yang ada di dalamnya. Sejarah dan budaya telah 

dilihat sebagai bagian dari pengalaman hidup warga yang terimplikasi dalam hidup 

mereka. Maka melaluinya, membuat komunitas ini akan mengerti bahwa dengan 

mengetahui masa lampau, orang akan mampu memahami masa kini. Dengan 

memahami keadaan masa kini, maka orang akan melakukan apa yang pernah terjadi di 

masa dulu dan dapat merencanakan apa yang akan dilalukan untuk masa yang akan 

datang.76 

‘Pusat Pulau’ dalam pandangan hidup orang Abubu terkait dengan konteks 

hidup mereka, yang meliputi konteks sejarah dan budaya sebagai bagian dari realita 

sosial yang dipengaruhi oleh fakta sejarah yang terjadi pada masa dulu. Berdasarkan 

wawancara dengan Raja-Raja77 tujuh negeri diperoleh informasi, bahwa ada 

kemungkinan orang-orang yang hidup bersama di pulau ini memiliki cerita-cerita 

hidup atau sejarah yang sama. Contoh konkritnya, terlihat dari adanya tempat yang 

dinamakan ‘Pusat Pulau’ itu adalah bagian dari keputusan bersama para Kapitan untuk 

menentukan satu tempat/lokasi yang nantinya akan terus dijadikan sebagai tempat 

bakudapa (bertemu) dan tempat musyawarah. Tujuh Kapitan (sesepuh negeri) yang 

pada saat itu turut menentukan tempat tersebut adalah orang-orang yang mewakili 

seluruh penduduk dari masing-masing negerinya.78 Mereka datang ke tempat itu 

dengan membawa aspirasi-aspirasi dari warga, pokok-pokok persoalan yang sedang 

dihadapi, pergumulan-pergumulan dan sebagainya dengan harapan akan dibicarakan, 

                                                 
76Ibid. 
77Bpk. Pice Patty (Raja/Pejabat Titaway); Bpk. Richard A. Manusama (Raja Abubu), Raja 

Negeri Akoon; Bpk. Wem Parinussa (Raja Negeri Ameth); Bpk. Oce Leiwakabessy (Raja Negeri 
Nalahia); Bpk. Enang Soselisa (Raja Negeri Sila), dan Bpk. Debi Tanasale (Raja Negeri Leinitu). 

78Ibid. 
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dimusyawarahkan, atau diselesaikan di tempat ini.79 Berdasarkan hal itu, maka terlihat 

bahwa sebenarnya seluruh komunitas di pulau Nusalaut  mempunyai hubungan 

dengan tempat yang disebut ‘Pusat Pulau’ ini.  

Pemaknaan terhadapnya sejarah terbentuk melalui proses dan waktu yang 

panjang bagi warga Abubu. Jalannya hidup bagi komunitas ini dimaknai sebagai 

proses yang terus bergerak dan memberi makna lewat peristiwa-peristiwa atau 

tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu moment tertentu yang biasanya dilakukan 

oleh para leluhur dan penduduk setempat. Proses itu bagi warga dipahami sebagai 

dinamika sosial karena terjadi melalui berbagai peristiwa baik dalam sejarah maupun 

budaya yang memperhadapkan mereka dengan kenyataan hidup sebagai penduduk 

pulau anyo-anyo (pulau terapung).80 

Orang Abubu adalah bagian dari salah satu kelompok komunitas yang begitu 

menghargai para leluhur bahkan takut kepada mereka, termasuk dengan peninggalan 

yang mereka wariskan, dalam hal ini peninggalan berupa ‘Pusat Pulau’ sebagai suatu 

warisan para leluhur bagi warga setempat. Takut dalam pengertian begitu 

menghormati keberadaan para leluhur dan peninggalan yang diwariskan tersebut.81 

Oleh karena hal itu adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, maka sukar untuk 

dirubah. Pemahaman-pemahaman ini telah dimiliki oleh setiap orang Abubu (anak-

anak maupun orang dewasa) dan mengakar dalam kehidupan mereka. Walaupun 

mereka dikatakan telah maju dalam pendidikan dan modern dalam mengikuti 

                                                 
79Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat sekaligus sebagai salah satu 

Informan Kunci yang mengetahui secara baik sejarah tentang ‘Pusat Pulau’, 11 Agustus 2012. 
80Wawancara dengan Bpk. Apris Picanusa sebagai Tua Adat, tanggal 14 Agustus 2012. 
81Wawancara dengan Bpk. Atang Lalopua dan Bpk. Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 13 

Agustus 2012. 
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perkembangan dunia dan iptek, tetapi dasar pemahaman mereka terhadap ‘Pusat 

Pulau’ ini tidak pernah berubah.82 

Untuk mempertahankan ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan para leluhur dalam 

konteks orang Abubu, maka ada upaya-upaya yang dilakukan warga seperti: 

mengkisahkan kembali cerita-cerita ini kepada generasi-generasi berikutnya, 

memperkenalkan mereka dengan tempat/lokasi itu agar terus bisa diketahui, juga 

menetapkan hari-hari dalam waktu tertentu untuk melakukan ritual-ritual ibadah 

ataupun adat di sana. Dalam proses ini setiap orang boleh mempelajari, meninjau, dan 

meminta pejelasan lewat cerita-cerita dari orang-orang tua yang masih hidup dalam 

negeri untuk mengetahui tentang tempat tersebut dan mereka pun dengan senang hati 

bersedia untuk memberi pengetahuan itu. Berbagai upaya ini dilakukan sebagai bentuk 

pewarisan dan pelestarian ‘Pusat Pulau’ yang telah dianggap warga sebagai warisan 

sejarah dan budaya yang sakral dengan keberadaannya. Selain ‘Pusat Pulau’ sebagai 

warisan sejarah dan budaya, ia juga telah bagian dari keberadaan masyarakat negeri 

yang sangat penting.83 Dengan demikian, penulis menemukan bahwa salah faktor yang 

tetap melanggenggan konsep sakralnya ‘Pusat Pulau’ adalah faktor sejarah dan budaya 

seperti yang telah dijelaskan di atas. 

 

 

 

 

                                                 
82Wawancara dengan Bpk. Etus Manusama sebagai Tokoh Masyarakat, 15 Agustus 2012. 
83Wawancara dengan Bpk. P. Manusama sebagai Tokoh Masyarakat dan Bpk. Kace Lekahena, 

tanggal 09 - 10 Agustus 2012. 
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3.10.2 Faktor Solidaritas 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tua-Tua Adat dan 

Juru Kunci Jalan diperoleh data bahwa faktor kedua yang membuat ‘Pusat Pulau’ 

dalam pandangan warga selalu sakral ialah karena faktor solidaritas (mengarah kepada 

hubungan sosial) yang selalu tercipta di tempat ini. Dengan adanya ‘Pusat Pulau’ 

sebagai tempat musyawarah dalam membangun persekutuan bagi masyarakat, maka 

tempat ini pula menjadi sarana terciptanya hubungan kekeluargaan dan interaksi yang 

baik di antara sesama warga. Tidak hanya bagi orang Abubu tetapi juga menghimpun 

masyarakat dari enam negeri lainnya. Walaupun warga datang dari berbagai latar 

belakang yang berbeda, namun ketika sampai di tempat ini perbedaan itu seakan-akan 

hilang begitu saja. Mereka menganggap bahwa semuanya adalah orang bersaudara 

yang menjadi bagian satu dengan yang lainnya. Proses interaksi ini teraplikasi dengan 

adanya nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama, solidaritas dan 

persatuan yang terbentuk disini lewat berbagai ritual yang dilakukan.84  

 Pelaksanaan berbagai kegiatan ritual baik itu oleh pribadi, kelompok tertentu, 

hingga masyarakat secara umum di tempat ini menandakan bahwa orang Abubu begitu 

menghargai, mengingat dan mengenang kembali pola hidup dalam kebersamaan lewat 

persekutuan yang dibangun oleh orang tatua/tete nene moyang (para leluhur) yang 

telah membentuknya sejak dulu. Oleh karena bagi penduduk sekarang, disadari bahwa 

mereka ada di negeri ini tidak terlepas dari peran dan kehadiran para leluhur yang 

hidup sebelum mereka. ‘Pusat Pulau’ ini juga menanamkan makna hubungan eratnya 

                                                 
84Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal sebagai Tua Adat sekaligus sebagai salah satu 

Informan Kunci yang mengetahui secara baik sejarah tentang ‘Pusat Pulau’, 11 Agustus 2012. 
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kebersamaan di antara seluruh masyarakat tujuh negeri sebagai orang basodara 

(bersaudara) yang bagaimana pun dan sampai kapan pun harus tetap dijaga dan 

dipelihara supaya ia tidak hilang begitu saja.85 

 Dari sisi masyarakat, ‘Pusat Pulau’ memiliki nilai sosial yang tinggi karena 

kebersamaan dalam persekutuan yang sering dibangun di sini melibatkan peran serta 

tidak hanya dari satu negeri melainkan seluruh negeri, bahkan juga diikuti oleh orang-

orang yang datang dari luar daerah sampai luar negeri, dari berbagai kalangan yang 

adalah warga asli negeri-negeri Nusalaut. Yang nampak adalah nilai kebersamaan, 

persekutuan, kekeluargaan serta rasa solidaritas, dengan tidak memandang asal, status, 

dan perbedaan dalam masyarakat.86 Masyarakat memaknainya sebagai tempat 

musyawarah dalam membangun persekutuan bersama masyarakat tujuh negeri. 

 Berlangsungnya ritual ibadah ataupun ritual adat lainnya yang dilakukan di 

‘Pusat Pulau’ ini, oleh warga hanyalah merupakan simbol penyatuan masyarakat ke 

dalam musyawarah bersama. Ritual itu hanya menjadi simbol bermakna yang 

lewatnya warga dapat diakomodir sedemikian rupa sehingga ada dalam kebersamaan 

yang kemungkinannya belum dapat terselenggara di dalam desa/negeri-negeri sepulau. 

Pola ritual itu dijalankan untuk meneguhkan dedikasi kesadaran moral bersama.87 

Olehnya, sangatlah penting bagi masyarakat untuk kemudian melestarikan ‘Pusat 

Pulau’ dan mempertahankan ritual-ritual seperti yang dijelaskan di atas untuk tetap 

dijaga, dilaksanakan, dan dilestarikan. Dengan demikian, melalui adanya tempat ini, 

maka kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama, solidaritas dan persatuan dari 

                                                 
85Wawancara dengan Edo Wattimena sebagai Tua Adat, 13 Agustus 2012. 
86Ibid. 
87Hasil wawancara dengan Bpk. John Peilow sebagai Tokoh Masyarakat, 09 Agustus 2012. 
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sesama warga dapat tetap terbina. Hal ini dilihat sangat baik karena secara tidak 

langsung keseimbangan sosial dalam masyarakat dapat selalu tercipta. 

 

3.10.3 Faktor Religi 

Faktor ketiga adalah faktor Religi. Berbicara mengenai religi berarti 

menyentuh ranah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan 

adikodrati di atas manusia; dan kepercayaan (animisme dan dinamisme). Bertolak dari 

hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa warga mengklasifikasi faktor 

religi/kepercayaan dalam dua sisi. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan sebagai 

Pencipta dan Penyelamat.88 Kedua, kepercayaan kepada roh leluhur yang memiliki 

kekuatan-kekuatan supernatural lebih dari manusia.89  

Kepercayaan kepada Tuhan dijelaskan sebagai berikut: jika pengaruh 

tradisi/kebiasaan dalam adat dikaitkan dengan agama, tampaknya ada pertentangan 

untuk memberi pesan religius keagamaan yang dikaitkan dalam pemahaman dan 

tradisi penduduk setempat. Perjumpaan antara agama dengan kebiasaan/tradisi bagi 

warga Abubu ataupun penduduk pulau setempat dapat mengambil banyak bentuk, di 

dalamnya bisa terjadi benturan, tetapi juga mampu menghadirkan akomodasi. Artinya 

ada pertemuan tapi saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan, sehingga substansi 

seperti kepercayaan terhadap leluhur tetap dijaga.90 

                                                 
88Bandingkan dengan ajaran Agama Kristen. 
89Wawancara dengan Raja Abubu (Bpk. Richard A. Manusama); Bpk. Ica Aunalal dan Bpk. 

Bois Lekahena sebagai Tua-Tua Adat, 08 – 09 Agustus 2012. 
90Wawancara dengan Bpk. Pdt. M. Porwaila, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di Abubu, 10 

Agustus 2012. 
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Dari hasil wawancara ditemui bahwa hal yang sama memang dilihat terjadi. 

Dalam aspek keagamaan, orang Abubu menampilkan suatu bentuk tata kehidupan 

yang harmonis baik itu secara individual maupun secara kolektif. Mereka sangat 

menggantungkan hidup lewat kepercayaan yang seutuhnya kepada Tuhan. Dalam 

setiap kerja dan upaya mereka, Tuhanlah yang menjadi sandaran. Mereka sadar bahwa 

keberhasilan dalam hidup hanya akan dapat diperoleh jika ada campur tangan Tuhan, 

dan hal itu adalah pasti. Bentuk konkrit dari kepercayaan mereka ini nampak juga 

dalam pola peribadatan mereka dalam komunitas. Sebagai manusia-manusia beragama 

terkhususnya agama Kristen, mereka selalu berusaha menjalin hubungan yang baik 

antara sesama umat dan nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis 

ibadah mereka lakukan dari hari minggu sampai sabtu. Anak, remaja, pemuda/i, orang 

tua, dan lansia tidak pernah luput dan selalu bergabung dalam melakukan ibadah 

sesuai dengan jenisnya, entah itu di rumah-rumah penduduk ataupun di gedung 

gereja.91 

Selain kepercayaan kepada Tuhan yang nyata dalam norma-norma ibadah yang 

sangat penting dijaga dalam kehidupan mereka, juga dijelaskan kepercayaan kepada 

roh-roh leluhur yang nayata dalam norma-norma adat yang masih tetap terpelihara. 

Norma-norma adat menjadi salah satu bagian penting yang dipantangkan dalam bagi 

warga. Mereka berkeyakinan bahwa pelanggaran terhadap adat akan berakibat buruk 

bagi kehidupan baik secara individu maupun kelompok sebagai suatu kesatuan. 

Melalui pelaksanaan norma-norma adat dalam berbagai upacara ritual dan pelestarian 

                                                 
91Wawancara dengan Bpk. Jemie Lohy sebagai Fikariat di jemaat Abubu, 15 Agustus 2012 dan 

Ibu T. Manusama sebagai Tokoh Masyarakat, 14 Agustus 2012. 
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terhadap tempat-tempat bersejarah warisan para leluhur memperlihatkan sikap dan 

tindakan warga terhadap para leluhur, yang begitu ‘disegani’ dan ‘dihormati’ dalam 

kehidupan sosial dan budaya masyarakat.92 

Berdasarkan hasil penelitian dalam realitas orang Abubu, maka ditemukan 

bahwa faktor religi juga sangat mempengaruhi pandangan dan pemahaman mereka  

terhadap ‘Pusat Pulau’. Mereka percaya bahwa selain Tuhan, ada pola hidup yang baik 

dan bisa mereka contohi dari para leluhur. Ada anggapan bahwa Tuhan hadir dan 

berkarya dalam negeri bahkan pulau Nusalaut secara menyeluruh ialah pun lewat apa 

yang pernah leluhur lakukan untuk menciptakan kehidupan bersama dalam seluruh 

komunitas. Sebab itu, ada unsur kepercayaan kepada leluhur karena mereka juga 

berjasa bagi penduduk dalam menata kehidupan negeri bahkan semua orang di pulau 

ini dengan berbagai kebijakan, norma dan nilai-nilai sosial yang dikemas sebagai 

peraturan yang harus ditaati. Dengan kata lain, menghormati warisan para leluhur baik 

itu lewat adat, ataupun warisan budaya dan peninggalan lainnya mampu membuat 

warga saling menghormati, saling memiliki dan menyayangi satu dengan yang lain.93 

Keyakinan yang diwariskan oleh para leluhur ini dipengaruhi oleh fakta-fakta 

yang pernah dan bahkan sering terjadi dalam lingkungan kehidupan orang Abubu. Hal 

ini mengakibatkan timbulnya kepercayaan mereka, khususnya terhadap orang-orang 

yang meyakini ‘Pusat Pulau’ dan pernah mengambil suatu barang dari tempat ini, 

bahwa tempat ini memiliki nilai sejarah sarat makna yang ditinggalkan para leluhur 

bagi masyarakat seluruh negeri. Jika mereka mengambil salah satu benda dari tempat 

                                                 
92Wawancara dengan Ibu. Min Karual sebagai Tokoh Masyarakat, 15 Agustus 2012. 
93Wawancara dengan Bpk. Poli Soumeru sebagai Tokoh Masyarakat, 16 Agustus 2012. 
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ini dan lupa atau tidak mengembalikannya, maka mereka akan mendapat tantangan, 

sakit, penderitan, anak yang meninggal atau bahkan sampai kepada kematian mereka 

sendiri, diyakini bahwa itu adalah bagian dari pengaruh dari sanksi teguran dari para 

leluhur. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat-pendapat dari Tua-Tua Adat seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Bois Lekahena dan Bapak Ica Aunalal bahwa, apabila 

terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang mengambil 

dan menggunakan apapun yang diambil dari tempat ini, maka harus dikembalikan 

juga, jika tidak roh para leluhur akan marah. Dan jika terjadi penyimpangan atau 

pelanggaran, maka untuk memulihkannya mesti dilakukan doa atau ritual adat lainnya 

dalam rangka meminta maaf kepada para leluhur dan mengembalikkan citra makna 

dari ‘Pusat Pulau’ sebagai tempat bermakna bagi masyarakat.94 

Ketika penulis menyimak apa yang terjadi dengan pemahaman warga yang 

memandang ‘Pusat Pulau’ memiliki nilai kesakralan, penulis menemukan bahwa ada 

pengaruh keyakinan warga terhadap tempat itu, sehingga mempengaruhi pemahaman 

mereka terhadapnya. Keyakinan menjadi seperangkat nilai yang mengitari kehidupan 

setiap individu dalam masyarakat. Nilai yang dianut oleh penduduk memiliki 

pengaruh dalam diri setiap orang. Hal ini dilihat pada bagaimana setiap nilai dari 

keyakinan itu memberikan peranan terhadap setiap individu di dalam kehidupan 

bersama orang Abubu. Sistem kepercayaan yang dimiliki oleh setiap warga ini telah 

menjadi kebiasaan yang akan diturunkan kepada setiap generasi. Di sinilah sistem 

kepercayaan dianut ini pun akan menjadi acuan, baik untuk kehidupan sekarang 

                                                 
94Wawancara dengan Bpk. Ica Aunalal dan Bpk. Bois Lekahena sebagai Tua Adat sekaligus 

Informan Kunci, tanggal 08 – 09 Agustus 2012. 
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maupun untuk kehidupan generasi yang akan datang, dan yang akan diturunkan 

berdasarkan pengalaman baik secara pribadi maupun dalam kehidupan komunitas itu 

sendiri dan pengalaman tersebut akan memberikan warna tersendiri bagi generasi 

baru. 

Pernyataan di atas, diperkuat dengan asumsi Raja-Raja95 dari negeri lain bahwa 

manusia Maluku (termasuk komunitas adat negeri Abubu) percaya kepada leluhur 

sebagai orang tua yang menurunkan kebijakan-kebijakan berupa tata tertib atau adat 

untuk menata kehidupan secara selaras, serasi dan harmoni.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95Raja-Raja Enam Negeri Pulau Nusalaut: Bpk. Pice Patty (Raja/Pejabat Titaway); Raja Negeri 

Akoon; Bpk. Wem Parinussa (Raja Negeri Ameth); Bpk. Oce Leiwakabessy (Raja Negeri Nalahia); 
Bpk. Enang Soselisa (Raja Negeri Sila), dan Bpk. Debi Tanasale (Raja Negeri Leinitu). 

96Ibid. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 

IV.1 Sakralnya Pusat Pulau Dalam Pemahaman Orang Abubu 

Dari hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III sebagai 

Pendekatan Lapangan, diketahui bahwa orang Abubu memandang ‘Pusat Pulau’ 

sebagai suatu tempat yang sakral. Sakralnya tempat ini bagi mereka nampak dalam 

pemahaman, sikap dan tindakan mereka terhadapnya. Pandangan ini telah mendasar 

dan berkembang bagi orang Abubu sejak dahulu kala, sehingga selalu dipertahankan 

bahkan diteruskan bagi keturunan-keturunan selanjutnya dari masa dulu hingga 

sekarang.  

Sebagai suatu komunitas yang memiliki sejarah dan budaya, orang Abubu juga 

memiliki tempat dan benda-benda tertentu sebagai warisan leluhur yang selalu dijaga 

dan dilestarikan. Warisan-warisan sejarah dan budaya yang dimiliki tidak hanya 

nampak dalam alat-alat tradisional, bahasa, adat, dan lain-lainnya tetapi juga dikenal 

dalam bentuk tempat/lokasi sejarah yang telah dianggap penting dan menjadi bagian 

dari keberadaan warga setempat. Itulah ‘Pusat Pulau’. Tempat ini bagi orang Abubu 

mempunyai kekhasan tersendiri bahkan bisa dikatakan cukup diidealkan dengan 

asumsi bahwa ada banyak unsur-unsur dan benda-benda di tempat ini yang menjadi 

daya tarik bagi warga untuk selalu pergi ke sana, melakukan berbagai tindakan ritual, 

acara-acara adat, ibadah, atau sekedar hanya datang melihat saja. Eliade dalam 

konsepnya tentang yang sakral mengemukakan bahwa ritual juga memainkan peranan 
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penting dalam mengikat kembali para penganut kepada keaslian kosmos yang sakral. 

Suatu tempat disucikan dengan kegiatan upacara ritual. 

Berdasarkan data lapangan yang ditampilkan pada Bab III, telihat bahwa 

tempat/lokasi yang dinamakan ‘Pusat Pulau’ ini ternyata berada jauh dari pemukiman 

warga dan terletak di tengah hutan. Walaupun keberadaannya yang seperti itu, 

kebanyakan warga mengetahui posisi secara baik. Tempat ini dianggap sakral bagi 

warga sekitar dengan alasan utamanya, karena tempat ini merupakan warisan para 

leluhur yang ditinggalkan bagi generasi selanjutnya. Apapun yang ada di sini, oleh 

warga dianggap suci dan tidak boleh sembarangan disentuh, diambil, apalagi dirusaki 

atau dihilangkan. Selain itu, tempat/lokasi ini memiliki nilai dan makna sejarah yang 

sungguh luar biasa bagi setiap penduduk, tidak hanya orang Abubu tetapi juga seluruh 

komunitas pulau setempat. Keberadaannya bagi warga sangat berpengaruh baik itu 

dalam pembentukan relasi yang harmoni di antara warga, tetapi juga kehidupan 

bersosial dari setiap individu dalam bermasyarakat. Seperti data lapangan yang telah 

dijelaskan dalam bab sebelumnya, ‘Pusat Pulau’ secara fungsional sangat bermanfaat. 

Ada pengaruh positif dari keberadaannya, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang 

memanfaatkannya untuk hal-hal yang menyimpang. Sejak dulu para leluhur (tete nene 

moyang) dan warga sekitarnya sering menjadikan ‘Pusat Pulau’ ini sebagai media 

pertemuan untuk membicarakan banyak hal termasuk juga menyelesaikan persoalan-

persoalan yang terjadi di dalam desa/negeri-negeri setempat.  

Terlepas dari pengaruh keberadaanya, di tempat ini juga banyak terdapat 

unsur-unsur alam atau benda-benda peninggalan leluhur yang oleh warga dianggap 
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sakral. Unsur-unsur seperti tanah, batu, air kolam, pohon yang ada di sini diyakini 

berkhasiat jika dipergunakan oleh warga. Lebih heran lagi, banyak warga yang 

menjelaskan bahwa keberadaan sepenggal kolam kecil lengkap dengan air yang ada di 

tengahnya, yang tidak pernah habis jika diambil atau kering akibat teriknya cuaca 

panas matahari adalah sesuatu yang mustahil dan sungguh luar biasa mengagumkan. 

Selain itu, benda-benda peninggalan leluhur dan pemberian orang-orang tertentu yang 

ada di sekitar tempat/lokasi itu dianggap, pertama, sebagai simbol keberadaan para 

leluhur yang pernah ada juga kedua, simbol kehadiran roh-roh leluhur dan kekuatan-

kekuatan supernatural yang berasal dari dunia lain di luar kekuatan manusia. Dengan 

demikian, tidak mengherankan jika orang Abubu atau warga setempat kemudian 

memandang dan memahami ‘Pusat Pulau’ ini sebagai sesuatu yang sakral.  

Sebagaimana terlihat dalam Bab II sebagai Pendekatan Teoritis, dalam 

pandangan Durkheim, konsep tentang yang suci (sakral) dihubungkan dengan suatu 

dunia yang dipercayai sebagai yang terpisah atau berbeda dari yang tidak suci 

(profan). Ide tentang yang suci menurutnya, harus mencerminkan atau berhubungan 

dengan sesuatu yang riil (tak sekadar ilusi atau imajinasi). Berdasarkan perspektif 

teoritisnya ini, maka bagi Durkheim, ide mengenai yang suci (sakral) muncul dari 

kehidupan kelompok dan sebenarnya mewakili kenyataan dari kelompok itu dalam 

bentuk simbol. Simbol-simbol yang bermakna biasa muncul dari klan-klan yang 

mewakili suatu kelompok masyarakat. Durkheim berdasarkan analisisnya pada suku 

Arunta, penduduk asli Australia, ia membahasakan yang skaral itu dengan istilah 

totem. Dalam totemisme, kelompok manusia itu mengasosiasikan dirinya dengan salah 
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satu binatang atau tumbuhan sebagai totem. Mereka menganggap semua simbol totem 

itu sakral, sehingga tidak boleh disentuh atau dimakan. Totem itu bisa dalam bentuk 

sebagai binatang dan bisa juga tumbuhan dari suatu tempat tertentu, dan mereka 

percaya bahwa benda totem itu mewujudkan prinsip yang suci. Kekuatan totem 

dianggap oleh penganutnya sebagai suatu kekuatan tertinggi dan sumber segala 

kekuatan yang mengatur gerak alam semesta (termasuk tingkah laku anggota klan). 

Kekuatan ini bersifat misterius dan supranatural, namun termanifestasi dalam wujud 

fisik. 

Realita yang ditunjukan oleh orang Abubu dengan pemahaman tentang 

skaralnya ‘Pusat Pulau’ bagi mereka jika kemudian ditelusuri, maka konsep sakral 

yang diungkapkan itu adalah bagian dari pengalaman komunitas setempat dengan 

tempat/lokasi tersebut. Bagaimana individu-individu menjadi sadar dengan adanya 

sejarah, manfaat, pengaruh-pengaruh lain, bahkan kekuatan atau hal-hal yang bersifat 

supernatural dari tempat ini, sebetulnya didasarkan pada satu bentuk interaksi dan 

saling merangsang dari warga dalam hal-hal tertentu. Individu-individu yang datang 

berkumpul di tempat ini, dan ikut dalam kesempatan upacara (ritus) yang dilakukan 

selalu berinteraksi sambil memusatkan perhatian pada satu objek yang sama, mereka 

memunculkan suatu peningkatan emosional secara bertahap yang menjadi kuat dalam 

diri setiap orang, karena kesadaran bahwa yang lain pun sedang ikut dalam 

pengalaman yang sama. Tindakan setiap orang berkontribusi terhadap pengalaman 

bersama itu, sehingga pengalaman kolektif itu diakui secara keseluruhan. Hasil akhir 

dari proses saling merangsang secara kolektif ini, adalah terciptanya suatu situasi 



57 
 

emosional, yang lewatnya individu-individu kehilangan individualitasnya dan 

terhanyut dalam suatu jenis keadaan yang secara emosional ‘tinggi’. Oleh sebab itu, 

hal ini diakui warga sebagai yang suci (sakral) karena berbeda dari kesempatan-

kesempatan yang biasa (profan). Perasaan setiap anggota komunitas ini, lantas 

diperkuat oleh interaksi antar sesama yang sering terjadi secara intensif dan terbangun 

di tempat ini.  

 Menurut Durkheim, segala keinginan dan segala sesuatu yang bertujuan untuk 

kepentingan kolektif, semua itu adalah sakral. Itu berarti semua unsur upacara 

dipandang sakral. Upacara atau ritus hanya bisa berjalan apabila memiliki sifat sakral. 

Berdasarkan teori Durkheim, upacara (ritus) itu tidak akan dijalankan lagi apabila 

dipandang sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena bagi Durkehim, 

bukan binatangnya, bukan orangnya, bukan juga bendanya yang sakral, melainkan 

“prinsip” yang ada di dalamnya itulah yang dipandang sakral. Prinsip inilah yang 

sebenarnya fungsional di dalam masyarakat. Jika teori Durkheim ini dipakai untuk 

menganalisis pemahaman orang Abubu tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’, maka 

dikatakan kontekstual. Hal ini terjadi pula dalam kehidupan orang Abubu. ‘Pusat 

Pulau’ bagi mereka sakral karena tempat ini fungsional bagi kepentingan banyak 

orang. Mereka telah menganggapnya sebagai bagian penting bagi warga setempat. 

Dalam perspektif penulis, pemahaman orang Abubu tentang sakralnya ‘Pusat 

Pulau’ dapat dikategorikan sebagai sebuah fakta sosial yang hadir sebagai suatu 

kenyataan hidup komunitas ini. Dalam arti, pemahaman ini berasal dari para leluhur 

(orang tatua tete nene moyang) yang menggambarkan tentang kenyataan dari pola 
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hidup mereka di masa dulu, atau realitas yang sudah ada sejak lama. Uraian-uraian 

pada bab sebelumnya telah memperlihatkan hal ini; realitas keberadaan ‘Pusat Pulau’ 

yang pada masa dulu sering dipakai dan dijadikan sebagai tempat musyawarah para 

leluhur kemudian dimaknai kembali oleh orang Abubu sebagai komunitas yang telah 

ada di masa selanjutnya, yang memandang tempat ini sebagai yang sakral. ‘Pusat 

Pulau’ dengan keberadaannya kemudian berfungsi sebagai pemaknaan kembali 

identitas sekaligus merupakan simbol pengikat komunitas di Abubu secara khusus dan 

di pulau Nusalaut secara umum dalam membangun interaksi dan solidaritas sosial 

dengan hidup berkekeluargaan antara satu dengan yang lainnya sebagai orang 

bersaudara.  

Bagi orang Abubu, leluhur merupakan sumber kebaikan tertinggi, yang 

daripadanya mengalir kebajikan-kebajikan atau seperangkat keputusan atau aturan 

yang membingkai tatanan kehidupan bersama penduduk dalam suatu totalitas yang 

harmonis dan utuh. Segala ketetapan yang diberikan dan ditinggakan oleh leluhur 

merupakan suatu kebijaksanaan, sebuah keutamaan untuk mengadakan peraturan 

dalam berbagai tindakan yang menyangkut kebajikan bersama. Dalam hal ini, ‘Pusat 

Pulau’ dengan segala keberadaanya mempunyai kekuatan dan pengaruh yang sangat 

mengikat karena ia berasal atau bersumber dari para leluhur, oleh karena itu ia sakral 

dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan sangsi. 

Penduduk Abubu adalah komunitas yang hidup dalam suatu wilayah yang 

kental akan sejarah dan budaya atau mereka hidup berdasarkan pada tatanan nilai 

budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tatanan nilai budaya itu mengambil 
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bentuk dalam adat, tradisi atau kebiasaan juga berkaitan dengan religi yang mereka 

percaya sebagai warisan leluhur yang telah mendasar dan mengukuhkan persatuan 

semua penduduk. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih berkuasa 

atas dirinya, dan suatu kekuatan itu bersifat sakral. Pengakuan terhadap kuasa Tuhan 

hadir dalam setiap pandangan mereka, akan tetapi kekuatan lain selain itu ialah 

kekuatan yang berasal dari roh para leluhur sebagai bagian dari kehidupan yang 

pernah ada sebelum mereka ada sebagaimana yang dikenal lewat adanya ‘Pusat 

Pulau’. Bagi mereka, segala unsur yang ada di tempat ini baik itu berupa tanah, air, 

batu, ataupun berupa benda-benda yang ditinggalkan para leluhur memiliki kekuatan-

kekuatan supernatural dan diyakini menjadi media kehadiran roh-roh leluhur. Selain 

itu juga, pemaknaan terhadap benda-benda yang ada di tempat ini dan sekitarnya 

(seperti: kain berang, cincin, anting, giwang, uang logam, tajela dan kain berang 

merah) hanyalah simbol yang dipakai sebagai sarana dimana lewatnya roh para leluhur 

(orang tatua) tinggal berdiam. Dalam penjelasannya tentang yang sakral, Eliade 

memberi contoh tentang orang yang menyembah pohon atau batu karena hierofani 

(hierofani merupakan manifestasi dari yang suci dalam dunia sekuler) merupakan 

perwujudan dari yang sakral. Ia bukan pohon atau batu belaka, tetapi sudah menunjuk 

kepada sesuatu yang sakral atau yang mahalain. Dengan hadirnya yang sakral, setiap 

benda telah menjadi sesuatu yang lain, walaupun benda itu tetap nampak seperti 

bentuknya dan tetap berada di tengah-tengah alam. Sedangkan, dalam pandangan 

dunia profan sebuah batu atau pohon dianggap sakral tidak lebih dari batu biasa dan 

tidak istimewa. Tetapi bagi mereka yang melihat kehadiran yang sakral di dalamnya, 
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maka dengan seketika batu atau pohon itu akan berubah menjadi suatu kenyataan yang 

supranatural. Yang sakral bisa disamakan dengan kekuatan atau sesuatu yang 

supernatural. Karena yang sakral itu adalah yang ilahi, abadi, dan tidak pernah mati. 

Yang sakral merupakan suatu relaitas yang bukan dari dunia sehingga sama sekali 

berbeda jika dibandingkan dengan yang profan.  

Seandainya jika ada di antara warga ada yang mempercayainya dan 

menggunakannya untuk hal-hal tertentu, maka itu hanya akan berlaku untuknya. 

Benda-benda itu dianggap sebagai media kehadiran roh-roh para leluhur yang diyakini 

dapat menjaganya dari hal-hal buruk di manapun orang itu berada. Akan tetapi konsep 

ini hanya ada pada beberapa orang saja, dan untuk warga lain tidak demikian. Dalam 

diri masing-masing individu, kekuatan-kekuatan itu mempunyai suatu “kategori” 

tertentu yang menjadi prinsip ketika akan hadir dalam wujud kekuatan. Prinsip ini 

diumpamakan sama seperti suatu tenaga yang menyusup ke dalam diri masing-masing 

inidividu, yang pada waktunya (secara otomatis) akan berpengaruh. Di luar manusia 

kekuatan ini memainkan peranan sebagai prinsip utama, menjadi jaminan bagi 

ketenangan hidup secara universal, seperti yang dijelaskan di atas. Dalam diri manusia 

ia menimbulkan karakter moral. Dan hal ini yang mampu medorong mereka 

selanjutnya untuk mengadakan ritual-ritual tertentu, yang kemudian dianggap hanya 

sebagai peniruan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur di masa dulu. 

Hal serupa pula yang dilakukan mereka terhadap benda-benda yang ada di lokasi 

‘Pusat Pulau’ ini, ketika mereka mengambil salah satu di antaranya, mereka meyakini 

akan ada dorongan “kekuatan” lain yang berasal dari roh-roh leluhur yang ada dalam 
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benda yang diambil itu. Orang itu merasa ada pengaruh dari kekuatan tersebut karena 

ikatan darah sebagai anak generasi asli dari negeri, sehingga jika diperlukan para 

leluhur akan hadir membantu. Kewajiban ini kemudian dipegang teguh dalam 

pemahaman mereka. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi alasan-alasan 

warga mensakralkan ‘Pusat Pulau’. 

Menurut teori Eliade yang sakral itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

Tuhan, para dewa/dewi, roh-roh halus dan roh-roh orang mati. Yang sakral adalah 

wilayah supernatural, hal-hal yang luar biasa dan mengesankan. Sedangkan, yang 

profan adalah yang berkaitan dengan hubungan sosial, yaitu hubungan antara individu 

dengan individu, antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan 

masyarakat. Yang profan merupakan arena urusan manusia. Bagi Eliade perjumpaan 

dengan yang sakral ialah ketika orang-orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang 

bersifat di luar duniawi, bersifat transenden dan suci. Ketika ia berbicara tentang yang 

sakral, maka perhatian utamanya adalah dengan yang supernatural. Sebagaimana yang 

dijelaskan di atas, hal yang sama juga terjadi dalam komunitas Abubu terhadap ‘Pusat 

Pulau’. Pengakuan akan adanya kekuatan-kekuatan supernatural dan pengaruh dari 

roh-roh leluhur dalam hidup penduduk itulah yang menjadikan tempat ini sakral dalam 

pemahaman mereka. 

Dari pemahaman orang Abubu tentang ‘Pusat Pulau’ ini maupun kaitannya 

dengan sejarah dapat diketahui bahwa realitas kebersamaan baik antara sesama orang 

Abubu dengan negeri-negeri lainnya yang ada di pulau Nusalaut, dimulai ketika 

terjadi perjumpaan antara Kapitan-Kapitan (sesepuh negeri) dari negeri-negeri 



62 
 

setempat yang bertemu langsung di tempat ini. Bagi penulis, saat itu kemungkinan 

mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam 

menentukan dan memutuskan suatu tindakan sebagai kebijakan yang mesti diambil 

dalam rangka mengembangkan masyarakat dan menyikapi berbagai persoalan yang 

dihadapi di dalam negeri. Pemahaman ini harus dipahami sebagai upaya 

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial  mereka. Di sini suatu tatanan kehidupan 

yang bermoral dan bersosial dimulai. Hal ini mejelaskan tentang pandangan terhadap 

dunia mereka, bagaimana segala sesuatu itu telah ada dan dibentuk sejak awal oleh 

para leluhur dapat menimbulkan keselarasan dan keseimbangan dalam pola hidup 

berkekeluargaan juga keutuhan yang membingkai eksistensi mereka sebagai suatu 

totalitas komunitas sosial. Nilai dan makna sosial yang terbangun di tempat ini jugalah 

yang membuat warga mamandangnya sakral. Disakralkan bagi mereka dalam arti 

tempat ini menjadi pemula berkembangnya kesolidaritas sosial yang mulai ada. 

Kebersamaan dan kekeluargaan dibentuk. Tempat bermusyawarah. Tempat 

membangun keharmonisan sebagaimana yang pernah dipakai oleh para leluhur dimasa 

dulu. Warga menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan semua yang ada di 

tempat ini adalah sesuatu yang sakral dan pemahaman tersebut berlaku hingga kini. 

Biasanya warga yang hidup diluar tanah leluhur, yang dalam konteks orang 

Abubu ini (misalnya orang-orang yang ada di Negera Belanda), mereka juga telah 

mewarisi nilai-nilai yang dibangun di tanah adat Abubu. Dengan proses pembentukan 

yang terjadi selama mereka atau orang tua mereka pernah ada di tanah Abubu ini 

membuat mereka memiliki ikatan yang sangat kuat secara batin. Dengan begitu secara 
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tidak langsung dimanapun mereka pergi, nilai-nilai atau kekuatan yang ada dari 

Nusalaut (Abubu) sebagai tanah adat selalu melekat kuat dalam kehidupan  mereka. 

Dalam kesempatan yang mereka punya, mereka selalu memanfaatkannya untuk 

pulang ke negeri ataupun ingin pergi ke ‘Pusat Pulau’. 

Ketika terjadi pengingkaran terhadap janji pulang dan pergi tempat ini, maka 

baik mereka ataupun masyarakat percaya bahwa akan ada konsekuensinya. Hal inilah 

yang membuat sehingga ada orang Abubu yang hidup di tanah luar, takut mengatakan 

untuk pulang ke negeri, walaupun tidak ada waktu yang pasti mengenai kapan sangsi 

itu akan diterima. Warga sering mengklasifikasikan dampak dari sangsi itu, misalnya 

mereka yakin akan mendapat musibah, mengalami sakit dan penderitaan bahkan 

kematian. Oleh sebab itu, dikalangan masyarakat asli negeri sendiri dalam prakteknya 

tidak pernah berani berbicara atau berjanji untuk pulang ke negeri apalagi untuk pergi 

ke ‘Pusat Pulau.’ 

Penulis menyimak bahwa dalam kehidupan bersama warga di Abubu telah 

mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial itu menjadi nampak ketika komunitas 

ini mulai menyadari bahwa mereka tidak hidup hanya sendiri tetapi juga dengan orang 

lain. Kepekaan terhadap lingkungan mulai muncul saat tiap orang mulai menyadari 

bahwa dirinya adalah bagian dari penduduk. Kemudian, jika ada persoalan yang 

muncul di antara warga, maka secara tidak langsung juga telah menjadi bagian dari 

masalah mereka yang harus diselesaikan. Berbagai upaya akan dilakukan secara 

bersama demi terselesainya persoalan tersebut. Durkheim mengatakan bahwa 

perubahan sosial telah menghilangkan batas-batas tradisional yang memberi arti dan 



64 
 

kemantapan bagi kehidupan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini, 

merupakan suatu proses bagi masyarakat untuk berubah, entah lebih baik atau lebih 

buruk. Kenyataan yang sama dihadapi juga warga setempat saat berada di ‘Pusat 

Pulau’. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan sebagai orang bersaudara dirasakan 

tercipta di tempat ini. Entah kenapa setiap kali mereka datang ke tempat ini seakan-

akan hati dan pikiran menjadi tenang. Suatu pemaknaan realitas diri sebagai generasi 

seterusnya (anak cucu-cece) yang ada sekarang, tidak terlepas dari keberadaan dan 

pengaruh orang tatua/para leluhur yang hidup di masa lalu dan membentuk berbagai 

pola hidup yang dirasakan sampai sekarang. 

Bagi penulis, penemuan pemahaman tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’ bagi 

orang Abubu berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada daerah-

daerah tertentu konsep terhadap yang suci atau yang sakral ternyata masih tetap 

dimiliki. Ada banyak objek-objek tradisional yang oleh komunitas itu masih dijadikan 

sebagai simbol-simbol kepercayaan kepada yang dianggap mereka suci (sakral). Sama 

halnya dengan temuan penulis pada orang Abubu yang terlihat masih mensakralkan 

suatu tempat yang memiliki nilai dan makna sosial yang cukup tinggi bagi mereka. 

Dengan demikian, berarti penelitian ini mendukung ‘teori sakral’ sebagaimana yang 

pernah diungkapkan oleh Durkheim dan Eliade. Jika ide tentang yang suci menurut 

Durkheim harus mencerminkan atau berhubungan dengan sesuatu yang riil (tak 

sekadar ilusi atau imajinasi) dan ide mengenai yang suci muncul dari kehidupan 

kelompok yang  sebenarnya mewakili kenyataan kelompok itu dalam bentuk simbol. 

Berbeda dengan Dukheim, bagi Eliade ketika berbicara tentang yang sakral maka 
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perhatian utamanya adalah dengan yang supernatural. Menurutnya, dalam perjumpaan 

dengan yang sakral, orang-orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat di 

luar duniawi (Otherworldly); mereka merasa bahwa mereka bersentuhan dengan 

sebuah realitas yang tidak seperti realitas lain yang pernah mereka kenal, suatu 

eksistensi yang sangat berbeda, bersifat transenden dan suci. Namun, bedanya di sini 

yaitu sakral dalam pemahaman orang Abubu menunjuk kepada tempat peninggalan 

leluhur yang memiliki nilai dan makna sosial karena bermanfaat. Tempat 

musyawarah, yang mampu melanggengkan hubungan kebersamaan, kerukunan, 

toleransi, kerjasama, solidaritas dan persatuan di antara warga.  

 

IV.2 Pusat Pulau Sebagai Tempat Musyawarah 

Musyawarah dalam konsep orang Abubu adalah salah satu cara yang biasanya 

dipakai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul baik itu pribadi, 

keluarga, maupun dalam kelompok. Dalam lingkup kecil, musyawarah yang dilakukan 

bisa terjadi secara pribadi di keluarga, namun juga di dalam komunitas secara umum. 

Jika persoalan itu menyangkut keberadaan hidup orang banyak biasanya akan 

ditindaklanjuti oleh pemerintah negeri di Baileo. Akan tetapi jika persoalan tersebut 

telah berkaitan dengan budaya, janji dan sumpah adat lainnya yang menyangkut pulau 

Nusalaut ini terkadang tempat yang dipakai untuk musyawarah atau bersosialisasi 

untuk mengambil keputusan ialah di ‘Pusat Pulau’. Warga setempat melakukan yang 

demikian sebagai bentuk pengulangan dari tindakan yang pernah dilakukan pula oleh 

orang tatua/tete nenek moyang (para leluhur) di masa dulu. Dalam konteks sekarang, 
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hal ini pula penah terjadi beberapa kali di sana. Pertama, ketika akan dilakukannya 

sasi pulau (kira-kira pada 10-15 tahun yang lalu). Kedua, saat dilakukannya kegiatan 

ibadah kring masyarakat tujuh negeri yang ada di Pulau Nusalaut, pada bulan Oktober 

2011. 

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, bagi orang Abubu, ‘Pusat Pulau’ 

mesti dilihat sebagai warisan para leluhur (entah itu dari negeri Abubu dan enam 

negeri lainnya) yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebab bagi mereka tempat itu bukan 

ada karena mereka, melainkan sejak dulu telah dibuat oleh para leluhur sebagai tempat 

untuk mengatur kehidupan masyarakat sepulau yang harus dipertahankan. Tempat itu 

ada untuk menjadi tanda bagi generasi selanjutnya bahwa para leluhur membangun 

dan meninggalkan budaya yakni budaya musyawarah, sebab para leluhur tidak 

menginginkan terjadi pertengkaran dan pertikaian baik di dalam satu negeri maupun 

semua negeri-negeri yang ada di pulau ini, yang mampu membuat sehingga 

masyarakat pulau dapat terhindar dari kehancuran. Menurut Durkheim, masyarakat 

merupakan suatu kenyataan objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang 

merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu 

penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan 

antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-

cirinya sendiri. 

Orang Abubu adalah komunitas tradisional yang taat terhadap tradisi yang 

telah diwariskan secara turun-temurun dan merupakan warga yang begitu 

menghormati warisan leluhur itu. Pengaruh pemahaman yang masuk dari luar karena 
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pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih modern tak mampu 

mengubah atau menghilangkan pemahaman mereka tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’. 

Pada kenyataan bahwa perkembangan modernisasi lainnya komunitas setempat akan 

menunjukan penerimaan dan adaptasi, tetapi jika perkembangan itu berkaitan 

perubahan konsep yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman mereka 

terhadapnya sama sekali kurang dipedulikan. 

Komunitas ini memiliki ciri-ciri khusus yang menampilkan karakteristik 

tersendiri. Keterpisahannya dari negeri-negeri lain lebih menegaskan bahwa dalam 

beberapa hal mereka berbeda. Dalam hal-hal tertentu yang menyangkut rahasia budaya 

sebagai aset negeri khususnya tentang ‘Pusat Pulau,’ mereka kurang terlalu terbuka 

terhadap orang dari luar (pendatang) atau yang bukan asli anak negeri dari pulau ini. 

Ketertutupan mereka terhadap pendatang yang ingin mencari tahu soal tempat ini 

menjadi bagian dari rasa penghargaan dan penjagaan terhadapnya sebagai tempat atau 

warisan budaya para leluhur. Hal ini disebabkan karena ada tradisi-tradisi tertentu 

yang hanya boleh diketahui oleh masyarakat negeri dan terlarang untuk masyarakat 

luar, meskipun di dalam tradisi tersebut terdapat norma-norma yang menjadi dasar 

keteraturan kehidupan sosial mereka dan norma-norma ini yang kemudiaan menyatu 

dengan kehidupan mereka sehari-hari.  

Konteks negeri Abubu dan pulau Nusalaut adalah sebagai negeri adat, tanah 

leluhur, tempat datuk-datuk dan nenek moyang (orang tatua), sehingga apabila sudah 

berjanji ingin pulang dan pergi ke ‘Pusat Pulau’ maka hal itu harus dilakukan. Hal ini 

dikarenakan keberadaan Abubu dan ‘Pusat Pulau’ di tanah negeri sebagai tanah 
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pusaka bagi orang Abubu. Dalam prespektif penulis, warga setempatlah yang 

membuat negeri Abubu ini bahkan ‘Pusat Pulau’ menjadi sakral adalah karena 

masyarakat sendirilah yang menurunkan dan membuat aturan-aturan yang diharapkan 

dapat menjamin masa depan warga dari negeri ini maupun penduduk pulau Nusalaut 

secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Beaurdeu bahwa 

masyarakat terbentuk dari habitus individu. Maksudnya adalah bahwa terciptanya 

masyarakat berangkat dari kebiasaan atau kehidupan setiap individu. Kehidupan 

individu memberikan bentuk dan corak kelompok itu, yang kemudian akan disepakati 

untuk menjadi nilai acuan bersama.  

Fakta sejarah yang terjadi pada zaman dahulu inilah yang mempengaruhi 

pemahaman warga dan pemahaman tersebut masih dipegang dan diyakini sampai saat 

ini. Pemahaman akan sakralnya ‘Pusat Pulau’ ini diperkuat dengan kejadian-kejadian 

nyata dari berbagai macam pengalaman yang pernah dialami oleh orang Abubu. 

Pengalaman manusia merupakan rentetan waktu yang memberikan makna tersendiri 

dalam diri setiap orang.  

 

IV.3 Refleksi Terhadap Pusat Pulau 

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh 

mulia. Identitas yang dimilikinya ini, membuatnya berbeda dari setiap makhluk 

ciptaan lainnya. Ketika terbentuk menjadi suatu kelompok komunitas yang hidup 

secara bersama dalam suatu lingkungan, maka akan terbentuk juga dasar-dasar 

pemahaman tertentu terkait dengan sikap dan pola hidup yang disesuaikan dengan 
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konteks bermasyarakat di mana mereka ada. Dalam kebersamaan itu, muncul berbagai 

macam tradisi/kebiasaan, aturan-aturan, norma, adat atau perintah-perintah sebagai 

kesepakatan bersama terkait dengan pengembangan warga kearah hidup yang lebih 

baik. Jika dianggap sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat, hal ini terjadi dari 

masa ke masa dan akan berlangsung seterusnya.  

Dalam kehidupan orang Maluku dan orang Abubu secara khusus,  hal yang 

sama seperti yang diungkapkan di atas ada dalam komunitas ini. Hubungan 

kekeluargaan dan persaudaraan yang terbentuk dilihat sebagai kesepakatan bersama 

warga atas dasar-dasar sosial yang mesti dipegang. Ketika telah terbentuk sebagai 

tradisi atau kebiasaan dan terikat oleh norma atau aturan-aturan yang berlaku dan yang 

diakui kedudukannya dalam komunitas tersebut, maka akan terus dijaga dan 

dilestarikan. Hubungan yang terbentuk dan dilindungi oleh pengakuan dalam tradisi 

atau kebiasaan warga setempat telah menjadi bagian dari orang Abubu yang nampak 

dalam pelestarian peninggalan para leluhur seperti pada ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan 

leluhur yang lewatnya integrasi dan solidaritas sosial dalam kehidupan bersama di 

antara warga dapat tetap terjaga.  

Hubungan kekerabatan dalam kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama, 

solidaritas dan persatuan di tempat ini telah dibentuk oleh para leluhur (orang tatua 

tete nene moyang) dalam ikatan yang begitu kuat. Ikatan hubungan ini hanya terjadi 

diantara orang Abubu atau dengan penduduk dari enam negeri lainnya di pulau 

Nusalaut. Hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kuat ini mampu 

terjaga dengan adanya pelestarian akan ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan sejarah dan 
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budaya yang memiliki nilai dan makna sosial. Sebagai salah satu warisan budaya yang 

dinilai penting bagi warga setempat, yang mampu mengikat kebersamaan dalam 

pergaulan hidup, membuat mereka selalu melestarikan dan menjaganya dari 

pengahancuran dan kepunahan serta selalu diwariskan kepada generasi seterusnya 

untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Pola pertahanan dan 

pelestarian dari tempat ini, nampak dalam pandangan atau pemahaman orang Abubu 

yang melihatnya sebagai tempat sakral. Hal ini menjadikan tempat ini dan 

keberadaannya sebagai sesuatu yang khas bagi semua penduduk pulau, yang membuat 

mereka berbeda dari orang Maluku lainnya.  

 ‘Pusat Pulau’ pada dasarnya difungsikan sebagai tempat persekutuan, dan juga 

sebagai tempat bermusyawarah para leluhur dari tujuh negeri dalam mengambil 

keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan kehidupan warga. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa sebesar apapun perbedaan-perbedaan dari seluruh komunitas 

dari tujuh negeri di pulau ini yang disebabkan karena berbagai latar belakang yang 

berbeda (warna kulit, suku, ras, status sosial, pendidikan, bahkan agama sekalipun) 

tidak lalu mejadi faktor pembeda dan pemisah dalam tiap komunitas. Tempat ini ada 

sebagai media yang dapat menjadi wadah pemersatu warga untuk selalu membangun 

solidaritas sosial dalam keakraban dan persekutuan bersama. Bukan sebagai tempat 

yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nafsu dan keinginan-keinginan sesaat tiap 

orang atau menggunakan unsur-unsur atau benda-benda yang diyakini memiliki 

kekuatan-kekuatan untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, ‘Pusat Pulau’ 

sebagai tempat bersejarah warisan leluhur itu semestinya dipahami dalam sebagai 
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yang sakral oleh karena, tempat itu merupakan fungsional dalam pembentukan 

kebersamaan warga dalam menciptakan harmonisasi kehidupan semua mereka. Tidak 

hanya bagi orang Abubu tetapi juga penduduk setempat. 

 Pemahaman ini kemudian terus dipertahankan dan diteruskan kepada anak 

cucu generasi selanjutnya. Pergi ke tempat ini untuk melihat, melakukan berbagai 

ritual upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya, kemudian menjadi suatu kebiasaan bagi 

komunitas setempat yang mengandung nilai dan maka yang memberikan kekuatan 

kepada tiap warga untuk lebih memahami dan mengungkapkan kepercayaan kepada 

leluhur yang tercermin dalam perasaan cinta, menghargai dan menghormati para 

leluhur. Sikap-sikap ini kemudian membentuk sikap dan pemahaman komunitas ini 

dalam kehidupan sosial untuk lebih saling menghargai dan menghormati antar sesama 

manusia.  

 ‘Pusat Pulau’ dalam pemahaman orang Abubu sebagai suatu tempat yang 

sakral, karena ada keyakinan bahwa di sana tempat leluhur pernah berkarya dan 

menetap. Kepercayaan terhadap roh leluhur ini merupakan prinsip unik yang tertanam 

dalam setiap individu. Pandangan ini akan ada, karena klan atau komunitas tertentu 

termasuk individu memikirkannya. Roh leluhur hanyalah entitas yang dibentuk dalam 

jiwa individu. Sebab itu, Roh leluhur atau Tuhan tertinggi sesungguhnya merupakan 

aspek prinsip bersama warga yang khas. Durkheim ketika merumuskan gagasannya 

mengenai agama, ia mengatakan bahwa agama merupakan serangkaian keyakinan dan 

praktek yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang terlarang, keyakinan 

dan praktek yang menyatukan suatu komunitas moral. Demikian halnya dengan 
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pelestarian ‘Pusat Pulau’ dengan nilai-nilai sakralnya bagi orang Abubu, karena 

melaluinya warga dapat dikumpulkan pada satu tempat, disentuh kembali dengan 

ritual-ritual yang dilakukan, menyatukan dari kepentingan-kepentingan individu dan 

sebagai wadah membangun kembali hubungan antara sesama warga.  

 Antara dunia sakral dan profan tidak dapat dilepaspisahkan dalam kelompok 

komunitas yang beragam. Sakral (secred) merupakan hal-hal yang terlarang dan 

ditujukan kepada sesuatu yang tunggal, di mana mereka memberi kesetiaan dan 

tunduk kepadanya. Dalam kehidupan orang Abubu, ada hal-hal tertentu yang selalu 

mengaitkan yang sakral dan profan, salah satu contoh, misalnya jika ada warga yang 

pergi ke ‘Pusat Pulau’ dan sebelum masuk ke lokasi/tempat itu, maka yang pertama 

kali harus dilakukan adalah memanjatkan doa dan meminta ijin kepada roh-roh yang 

ada di sana baik dengan berbicara sendiri atau dipimpin oleh Juru Kunci Jalan atau 

Tua-Tua Adat dengan percaya bahwa kata-kata mereka dapat didengar oleh  roh-roh 

leluhur yang tidak kelihatan itu. Hal ini seringkali dilakukan untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan, misalnya: konsekuensi jika tidak meminta ijin terlebih 

dahulu maka warga bisa hilang jalan, mengalami kesurupan (kemasukan roh halus), 

dan lain-lain. Oleh karena itu, keterkaitan antara sakral dan profan selalu terjadi baik 

dalam komunitas beragama maupun komunitas tradisional. 

 Pandangan dan pemahaman komunitas ini terhadap ‘Pusat Pulau’ merupakan 

unsur warisan kebudayaan yang cukup penting bagi orang Abubu bahkan masyarakat 

sekitar yang diwujud-nyatakan lewat keberadaan unsur-unsur dan benda-benda yang 

ada di tempat itu, yang memiliki nilai-nilai, aturan-aturan serta norma-norma yang 
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berlaku dan mengatur masyarakat adalah bertujuan untuk mencari hubungan baik 

antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan leluhur maupun manusia dengan 

sesamanya. Nilai-nilai itu juga turut mewarnai dan memberi ciri yang unik bagi tiap 

orang dalam pola-pola interaksi antar sesamanya, sehingga komunitas ini mampu 

memelihara dan memupuk pola-pola interaksi yang baik dan harmonis. Sehingga 

‘Pusat Pulau’ kemudian menjadi media bagi orang Abubu untuk memaknai arti 

kebersamaan dalam kehidupan sosial maupun religiusitas dalam prespektif saling 

melengkapi dalam berbagai perbedaan. Berbagai unsur dan benda yang ada di tempat 

ini menjadi wadah bagi warga untuk mengakomodir berbagai kekuatan dan kekuasaan 

sehingga tercipta suatu keseimbangan antara mereka dengan kepercayaannya. Artinya 

bahwa, unsur-unsur ini dan relegi bertemu bukan untuk dipertentangkan akan tetapi 

bertemu untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.  

 Nilai-nilai ini diatas, menurut penulis, dapat menjadi nilai sosial dan modal 

kultural bagi pengembangan integrasi dan solidaritas sosial tidak hanya bagi orang 

Abubu tetapi juga untuk warga tujuh negeri. Lebih lanjut dapat menjadi contoh 

warisan sejarah dan budaya, sosial dan religi sebagai cermin pembangun persekutuan 

bagi masyarakat Maluku secara umum yang kontekstual, relevan dan berakar dalam 

budaya sendiri. Sehingga ada banyak hal positif yang dapat dipelajari dari keberadaan 

‘Pusat Pulau’ dan pelestariannya yang tetap dijaga, yaitu supaya dapat menjadi salah 

satu wadah yang turut berperan dan ikut mempersatukan berbagai perbedaan dari 

penduduk pulau Nusalaut. 

 


