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BAB III 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT NOLLOTH DAN UPACARA  ADAT 

KEMATIAN ALAWAU AMANO 

 

Propinsi Maluku terkenal dengan sebutan seribu pulau, yang mana banyak 

sekali terdapat gugusan pulau besar maupun pulau kecil yang berada di dalamnya. 

Pulau-pulau tergolong dalam pulau besar antara lain, seperti Pulau Ambon, Pulau 

Seram, Kepulauan Banda, dan Pulau-Pulau Lease, yang mana pada kepulauan Lease 

ini terdiri juga atas beberapa pulau, seperti pulau Haruku, pulau Saparuak dan pulau 

Nusalaut. Secara keseluruhan desa-desa yang ada di dalamnya masih berbentuk negeri 

adat. Kecamatan Saparua ini yang termasuk dalam kesatauan pulau-pulau Lease di 

Propinsi Maluku, juga terdiri atas tujuh belas desa atau negeri adat, yaitu Haria, Porto, 

Saparua-Tiow, Paperu, Booi, Kulur, Pia, Sirisori Sarane, Sirisori Salam, Ullath, Ouw, 

Tuhaha, Kampung Mahu, Ihammahu, Iha, Nolloth dan Itawaka. 

3.1 Sekilas Mengenai Negeri Nolloth 

3.1.1 Latar Belakang Sejarah Negeri Nolloth
1
 

Negeri Nolloth adalah salah satu desa yang terletak di jasirah Hatawano 

sebelah Utara Pulau Saparua. Datuk-datuk yang mendirikan negeri Nolloth berasal 

dari Seram Barat di daerah Ahiolo atau disebut juga Yapia Batai kira-kira 5 (lima) 

kilometer dari desa Rambatu, di Seram Barat. Mereka bermukim di suatu desa kecil 

yang bernama Luma Palatale, namun karena sering terjadi peperangan dan merasa 

tidak aman, maka masyarakat bermusyawarah untuk pindah dari Ahiolo ke suatu 

                                                 
1
 Hasil wawancara dengan Bpk D. Patty, Bpk P. Huliselan pada tanggal 8 Agustus 2012 
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tempat yang mereka merasa lebih aman. Berdasarkan hasil musyawarah itulah mereka 

kemudian pergi mencari tempat yang aman untuk mereka tempati, dan oleh kekuatan 

air mereka berpisah dari daerah Ahiolo dan terdampar di pantai Tinual Saparua. 

Setelah itu mereka menuju tempat yang telah mereka lihat sebelumnya dari pulau 

Seram dan mereka menamai tempat itu Aman Nollo Marahutu. Aman yang berarti 

daerah atau wilayah, Nollo yang berarti “lihat dari jauh” sedangkan Marahutu artinya 

“tempat tinggi”. Aman Nollo terdiri dari dua buah soa atau uku (kampung) yaitu : 

1.  Uku Lua terdiri dari mata rumah Luhulima, Metekohy, Sopacua, 

Siahay, Leleuly 

2. Uku lima terdiri dari mata rumah Huliselan, Mallessy, Selanno, 

Matatula, Pasalbessy, Silahoy, Ninkeula, Sipalsulta, Peimahul, 

Leatemia.
2
 

Kelompok yang mendiami Uku Lua bertempat di Hatarena, sedangkan 

kelompok Uku Lima bertempat di Nollo. Pada tahun 1552 terjadi kesepakatan antara 

kelompok suku Uku Lua dan kelompok Uku Lima untuk bergabung. Baru pada tahun 

1553 kesepakatan itu tersusun, sehingga kelompok Uku Lua kemudian bergabung 

dalam suatu pemerintahan di bawah pemerintahan raja Huliselan dan bertempat 

tinggal di Air Ratu. Pada tahun 1655 negeri Nolloth berpindah dari Air Ratu ke 

tanjung Hatawano sampai sekarang ini. Mereka kemudian menamai negeri mereka 

dengan nama “Nollo Tanjung Hatawano” disingkat “Nolloth” dengan nama teon 

                                                 
2
 Hasi wawancara dengan Bpk P. Huliselan pada tgl 8 Agustus 2012 
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negerinya “Titasomi Louhata Kekerisa” yang artinya “perintah bawah datang, 

berkumpul di tempat rata dan perhatikan musuh”.
3
 

 

III.2 Demografi Negeri Nolloth 

3.2.1 Letak Geografis 

Secara geografis Negeri Nolloth terletak antara 32-34 Lintang Selatan dan 

128,40-128,43 Bujur Timur dengan luas wilayah 16 hektar, mencakup luas pada 

daratan dan lautannya. Desa Nolloth terletak di Pulau Saparua, jasirah Hatawano. 

Jasirah Hatawano terdiri dari enam desa berturut-turut, yang memanjang dari selatan 

ke utara sebagai berikut : Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Iha, Nolloth, Itawaka. Dari enam 

desa itu, lima diantaranya adalah desa kristen, sedangkan Iha adalah desa Islam.
4
  

Negeri Nolloth termasuk dalam kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 

Masyarakat Nolloth menggunakan jasa angkutan laut untuk menghubungkan mereka 

ke Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan ke kota Masohi sebagai Ibukota 

Kabupaten Maluku Tengah serta menggunakan jasa angkutan darat untuk 

menghubungkan mereka ke kota Saparua sebagai ibukota Kecamatan yang berjarak 

tempuh 8 Km dan negeri lainnya di pulau Saparua. Negeri Nolloth memilki batas – 

batas wilayah sebagai berikut :
5
  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tuhaha dan Selat Seram 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Itawaka 

                                                 
3
 Hasil wawancara dengan Bpk D. Patty pada tgl 8 Agustus 2012 

4
 Hasil wawancara dengan Bpk M. Metekohy pada tgl 10 Agutsus 2012 

5
 Hasi wawancara dengan Bpk A. Ninkeula pada tanggal 11 Agustus 2012 
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Amahial dan Negeri 

Iha 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Seram 

 

3.2.2 Iklim  

Keadaan iklim negeri Nolloth sama dengan yang umumnya berlaku di daerah 

Maluku, yakni beriklim tropis. Dengan keadaan atau kondisi iklim yang demikian 

maka negeri Nolloth dipengaruhi oleh dua musim barat atau utara yang berlangsung 

dari bulan Desember  - Maret dan musim timur atau tenggara yang berlangsung dari 

bulan Mei - Oktober. Kedua musim ini silih berganti yang diselinggi oleh musim 

transisi yang terjadi pada bulan April (Peralihan Musim Barat ke Musim Timur) dan 

bulan November (Peralihan  Musim Timur ke Musim Barat).
6
  

 

3.2.3 Alat Transportasi dan Komunikasi 

Pada umumnya alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Nolloth 

untuk menghubungkan mereka ke kota kecamatan dengan menggunakan transportasi 

darat yaitu kendaraan beroda empat dan beroda dua dengan waktu tempuh 20-25 

menit, sedangkan alat transportasi laut yang menghubungkan masyarakat setempat 

dengan kota kabupaten dan kota provinsi adalah kapal motor, speed boat, dan kapal 

cepat.
7
 

                                                 
6
 Hasil wawancara dengan Sekertaris negeri Nolloth D. Patty pada 5 Agustus 2012  

7
 Hasil wawancara dengan Bpk Y. Metekohy pada tanggal 10 Agustus 2012 



45 

 

Alat komunikasi di negeri ini sudah mulai berkembang ini terlihat dengan 

banyak masyarakat yang sudah menggunakan telepon genggam sebagai alat 

komunikasi yang praktis, selain bisa berhubungan secara cepat, telepon genggam juga 

bisa dengan dibawa ke mana-mana. Menurut hasil pengamatan penulis terlihat hampir 

sebagian masyarakat yang menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi di 

mulai dari orang dewasa sampai kepada anak-anak.
8
 

 

3.2.4 Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk negeri Nolloth secara keseluruhan 

terdiri atas 634 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 3115, yang terdiri dari laki 

– laki 1542 orang dan perempuan 1573 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat jumlah 

penduduk Negeri Nolloth berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin pada tabel 1 di 

bawah: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Negeri Nolloth berdasarkan 

Tingkat Umur dan Jenis Kelamin 

Tingkat Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0-7 

8-15 

16-23 

24-31 

32-39 

40-49 

49-56 

272 

278 

208 

196 

183 

169 

157 

267 

271 

199 

190 

182 

167 

148 

539 

549 

407 

386 

365 

336 

305 

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan pengamatan penulis pada tanggal 10 Agustus 2012 
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57 keatas 79 149 228 

Total 1542 1573 3115 

 

Sumber: Data Kantor Negeri Nolloth tahun 2012. 

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dengan tingkat umur 

0-7 tahun merupakan angka tertinggi yakni 549 jiwa dan tingkat umur 57 tahun ke atas 

merupakan angka terkecil yaitu 228 jiwa.  

 

3.2.5 Mata Pencaharian 

Letak geografis turut berpengaruh terhadap orientasi ekonomi dan mata 

pencaharian masyarakat Nolloth. Kedudukan negeri yang membentang horizontal 

sepanjang pesisir pantai/laut, serta kekayaan hutan yang melimpah menyebabkan mata 

pencaharian masyarakatnya adalah nelayan sekaligus petani, selain sebagian kecil 

pemburu hewan liar di hutan. Sebagai komunitas nelayan, masyarakat negeri Nolloth 

ada memiliki kapal motor penangkap ikan. Dari hasil survey, terdapat sedikitnya 9 

buah kapal motor penangkap ikan milik anggota masyarakat, belum lagi ditambah 

sejumlah kapal motor milik orang luar (swasta) dan bantuan Departemen Perikanan  

dan Kelautan Provinsi Maluku yang dioperasikan oleh masyarakat Nolloth.
9
 

Untuk lebih jelas, dapat dilihat komposisi masyarakat dilihat dari mata 

pencaharian pada tabel ke 2 di bawah ini : 

 

 

                                                 
9
 Hasil wawancara dengan Bpk. Y. Selanno pada tanggal 12 Agustus 2012 
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Tabel.2. Komposisi Masyarakat Nolloth dilihat dari Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian Jumlah 

Petani 

Nelayan 

Pegawai Negeri Sipil 

Pegwai Swasta 

Pedagang 

Wiraswasta 

Pengemudi Roda 4 

Pengemudi Roda 2 

Pensiunan 

353 

90 

57 

1 

86 

34 

9 

24 

11 

Total 665 

Sumber: Data Kantor Negeri Nolloth 2012. 

 

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa berdasarkan usia produktif  masyarakat 

Negeri Nolloth yang berjumlah 665 orang (17-56 tahun), maka masyarakat yang 

menekuni profesi yang lain, yakni 353 orang. Itu berarti penduduk setempat sangat 

tergantung pada alam. Perlu juga ditegaskan bahwa rata-rata anak dari setiap keluarga 

petani, menekuni profesi sebagai petani pula.   

 

3.2.6 Pendidikan  

Pendidikan di Negeri Nolloth secara kuantitas dapat dikatakan sudah cukup 

maju, yakni terdapatnya sarana-sarana penunjang pendidikan, di antaranya, satu 

gedung Taman Kanak-Kanak Lahairoy Nolloth yang dikelola oleh Yayasan J. B. 

Sitanala, tiga gedung SD (Sekolah Dasar), masing-masing SD Negeri 1, SD Negeri 2, 

SD Inpres. Sedangkan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di desa tetangga, yakni desa 
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Ihamahu yang letaknya sekitar 200 meter dari pusat desa Nolloth. Sedangkan untuk 

SMU (Sekolah Mengeah Umum) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), terdapat di 

desa Tuhaha dan Saparua masing-masing berjarak 2 kilomter dan 7 kilometer.
10

 

Tingkat pendidikan penduduk Negeri Nolloth secara keseluruhan, dapat dilihat pada 

tabel 4 di bawah ini: 

Tabel.3. Komposisi Penduduk Negeri Nolloth berdasarkan Tingkat 

Pendidikan. 

Tingkat 

Pendidkan 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

SD 

SLTP 

SMU/SMK 

PT 

528 

191 

242 

23 

429 

120 

122 

38 

957 

311 

364 

61 

Total 984 709 1693 

Sumber: Data Kantor Negeri Nolloth tahun 2012. 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukan bahwa penduduk Negeri Nolloth yang 

memiliki tingkat pendidikan SD ada pada tingkat pertama tetapi pada umumnya 

didominasi oleh orang tua. Sedangkan tingkat pendidikan SMU/SMK berada pada 

urutan kedua, menurut pengamatan penulis, rata-rata penduduk usia 6-18 tahun berada 

pada bangku pendidikan, terlihat pula pada waktu anak-anak lulus SMU/SMK, yakni 

setiap orang tua mendorong anak-anaknya untuk sekolah dan keinginan anak-anak 

untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di kota Ambon. Kenyataan ini 

                                                 
10

 Hasi wawancara dengan Bpk S. Leleuly pada tanggal 13 Agustus 2012 
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menggambarkan bahwa generasi muda Negeri Nolloth zaman sekarang, sangat 

antusias untuk mengubah nasib mereka. Maksudnya bahwa apabila kebanyakan orang 

tua mereka tidak bersekolah dan hanya lulusan SD, SLTP, SMU/SMK saja, maka para 

generasi muda ini ingin lebih dari itu. Para orang tua dan anak-anak juga memahami 

bahwa pendidikan merupakan hal penting, sekaligus kebutuhan manusia yang tidak 

bisa diabaikan. Pemahaman ini beranjak dari pemahaman bahwa dewasa ini terjadi 

perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai lini kehidupan yang membuat dan 

memaksakan adanya kesiapan, kualitas dan kecerdasan manusia untuk mengimbangi, 

dan hal ini hanya dicapai melalui pendidikan. 

Begitu pentingnya pendidikan bagi masyarakat Nolloth sehingga anak-anak 

mereka yang memerlukan studi pada perguruan tinggi baik di Ambon, Papua, Manado 

bahkan di Pulau Jawa. 

 

3.2.7 Tingkat Kesehatan 

Berkaitan dengan kesehatan, di Negeri Nolloth tidak terdapat Puskesmas hanya 

memiliki sebuah balai kesehatan yang dipakai untuk pelayanan kesehatan apabila ada 

penyuluhan dan pengobatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan tingkat Kecamatan 

atau Kabupaten, misalnya penyuluhan program Keluarga Berencana (KB).
11

 

Penduduk negeri Nolloth juga sering mengalami kesulitan dengan air minum 

sebab penyedian air minum sering terjadi kemacetan karena air yang disalurkan 

melalui saluran pipa serta jumlah pemakaian air oleh masyarakat sering tidak 

seimbang dengan ketersedian air yang disalurkan oleh pemerintah desa karena sistem 

                                                 
11

 Hasi wawancara dengan Bpk D. Patty & Ibu  M. Huliselan pada tanggal 14 Agustus 2012 
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penyaluran air dibatasi dengan waktu yang berjalan yakni dari jam 06.00 - 09.00 pagi 

dan itupun harus melalui sistem antri oleh masyarakat.
12

.  

Sementara itu, kesadaran penduduk Negeri Nolloth pada aspek lain dari 

kesehatan sangat memprihatinkan. Pemeliharaan ternak seperti anjing, ayam, itik oleh 

penduduk tidak dikandangkan. Hal ini sangat berbahaya apabila ada penyakit yang 

bisa ditularkan oleh tubuh maupun kotoran ternak tersebut. Selain itu kurangnya 

sarana WC/jamban dan tempat sampah yang memadai bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat memanfaatkan pantai sebagai tempat membuang hajat serta sampah 

lainnya. Penyebaran bakteri dari kotoran-kotoran tersebut dapat menyebabkan 

penyakit.
13

 

3.2.8 Sistem Pemerintahan 

Masyarakat desa Nolloth merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat 

adat yang terdapat di Propinsi Maluku, khususnya negeri-negeri adat di pulau Lease. 

Dalam sistem pemerintahan desa di negeri Nolloth, masih terjadi koneksitas yang 

sangat erat antara pemerintahan desa dan pemerintahan adat. Di mana, dalam 

strukturnya kepala desa merangkap juga sebagai kepala adat yang memerintah dan 

bertanggung jawab, baik selaku kepala pemerintahan desa dalam struktur 

kelembagaan terendah atau terbawah dalam hirarki positifitas hukum yang berlaku. 

Selain itu kepala desa juga bertanggung jawab sebagai kepala adat atau kepala negeri 

                                                 
12

 Berdasarkan pengamatan penulis pada saat penilitian & wawancara dengan Bpk D. Patty, 

Ibu Y. Nikeula tanggal 4 Agustus 2012 di Nolloth. 
13

 Hasil wawancara dengan Bpk D. Patty, Bpk A. Ninkeula pada tanggal 15 Agustus 2012 
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yang lebih dikenal dengan sebutan raja, yang memegang, kekuasaan tertinggi di dalam 

wilayah negeri adat Nolloth.
14

 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pemerintahan desa, tetap memiliki 

batasan tersendiri, walaupun adanya hubungan yang sangat kuat antara keduanya.  

Struktur pemerintahan desa Nolloth tetap sama dengan desa-desa yang lain, 

yang mengacu pada peraturan yang digariskan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah. Sedangkan pada struktur pranata adatnya, terdiri dari kepala negeri 

atau raja, yang dibantu oleh sekertaris negeri dan kepala Soa yang juga mempunyai 

anggotanya, yang dikenal dengan anak-anak Soa. Di bawah kepala Soa diduduki oleh 

Kewang yaitu penjaga peraturan tiap-tiap soa.
15

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam skema berikut ini:  

Gambar 1 

Struktur Pemerintahan Adat Negeri Nolloth 
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 Hasi wawancara dengan Bpk P. Huliselan & Bpk. D. Patty pada tanggal 16 Agustus 2012 
15

 Hasil wawancara dengan Bpk P. Huliselan & Bpk D. Patty pada tanggal 16 Agustus 2012 

Latupati 

Saniri Negeri Tuan Negeri Raja 

Tuan Tanah Kepala Soa Kewang 

Anak Soa 
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Gambar 1. Bagan Sistem Pemerinatahan Adat Negeri Nolloth 

 

Latupati: adalah dewan rajapulau Saparua, yakni badan kerapatan adat antara 

raja dan seluruh pulau Saparua. Tugas utama lembaga ini adalah mengadakan 

pertemuan apabila ada keretakan antara negeri (kampong atau desa) mengenai batas-

batas tanah atau hal-hal lain yang dianggap sangat penting. Para raja tidak boleh 

memaksakan kehendaknya sendiri dan harus mengambil keputusan atas dasar asas 

kebersamaan dengan cara damai.
16

 

Raja: pucuk pimpinan pemerintahan negeri (pimpinan masyarakat adat) yang 

memiliki tugas utama adalah menjalankan roda pemerintahan negeri, memimpin 

pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, melaksanakan 

siding pemerintahan negeri, menyusun program pembangunan negeri.
17

  

Saniri: terdiri dari dua bagian, (yaitu Saniri Besar dan Saniri Negeri). Saniri 

Besar; Lembaga Musyawarah Adat Negeri, terdiri dari staf pemerintahan negeri, para 

tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugas utamanya adalah sewaktu-waktu 

mengadakan pertemuan atau persidangan adat lengkap jika dianggap perlu dengan 

para anggotanya (tokoh adat dan tokoh masyarakat). sedangkan Saniri Negeri; Badan 

musyawarah adat tingkat negeri yang terdiri atas perutusan setia Soa yang duduk 

daqlam pemerintahan negeri. Tuga utamanya adala:  

a. Membentu menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintah negeri. 

                                                 
16

 Hasil wawancara dengan Bpk D. Patty pada tanggal 16 Agustus 2012 
17

 Hasil wawancara dengan Bpk P. Huliselan pada tanggal 16 Agustus 2012 

Masyarakat 
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b. Hadir dalam siding-sidang pemerintahan negeri. 

c. Membantu kepala soa dalam melaksanakan pekerjaan negeri yang 

ditugaskan Soa.
18

 

Tuan Negeri: pemangku adat, Tuan Negeri juga merupakan mitra kerja dari 

Raja, Tuan Negeri ditunjukan berdasarkan istilah secara turun-temurun berdasarkan 

perjanjian adat yang telah ada sejak dulu. Tuan Negeri di negeri Nolloth berasal dari 

marga Amanupunyo. Tugas utamanya ialah penggung jawab acara adat di negeri, 

seperti penutupan rumah adat (Baileo), Adat Bayar Arta Negeri, sampai pada 

pelantikan raja di dalam rumah adat (Baileo).
19

  

Kewang: semacam polisi hutan, yang bertugas mengawasi daerah petuanan 

sasi. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pada aturan sasi selama masa tutup 

sasi berlangsung diproses dan ditindak oleh kewang, yang kemudian dilaporkan 

kepada kepala desa atau raja. Kepungurusan kewang terdiri dari fakter yaitu kepala 

kewang yang berkedudukan di negeri, dan dua kewang besar yaitu ukuluwa dan 

ukuliwa. Ukuluwa terdiri atas 2 komponen masyarakat adat, sedangkan ukulima terdiri 

dari 5 komponen masyaraka adat. Ukuluwa dan ukulima ditetapkan berdasarkan garis 

keturunan yang tela ada sejak jaman dahulu. Jumlah kewang saat ini di negeri Nolloth 

berjumlah 30 orang yang diambil dari 8 anak soa, yaitu dari tiap kepala soa. Kewang 

atau polisi hutan ini dalam menjalankan tugasnya mendapatakan kontribusi atau 

imbalan kerja berupa gaji yang diperoleh melalui denda sanksi dan beberapa persen 

dari hasil panen pada saat buka sasi. Secara umum, kewang merupakan lembaga adat 

                                                 
18

 Hasil wawancara dengan Bpk A. Ninkeula pada tanggal 16 Agustus 2012 
19

 Hasil wawancara dengan Bpk M. Metekohy pada tanggal 16 Agustus 2012 
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yang dikuasakan sebagai pengelola sumber daya alam dan ekonomi masyarakat, 

sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan aturan-aturan atau displin adat dalam 

masyarakat. tugas-tugasnya adalah:  

a. Menyelenggarakan sidang adat sekali semingu (pada hari jumat malam) 

b. Mengatur kehidupan perekonomiam masyarakat 

c. Mengamankan peraturan sasi 

d. Memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan sasi 

e. Meninjau batas-batas tanah dengan desa atau negeri tetangga 

f. Menjaga serta melindungi semua sumber daya alam, baik di laut maupun di 

darat 

g. Melaporkan hal-hal yang tidak dapat terselesaikan pada siding adat 

(Kewang) kepada raja dan meminta agar disidangkan dalam sidang Saniri 

Besar.
20

 

Tuan Tanah: kuasa pengatur hak-hak tanah petuanan negeri. Tugas 

uatamanya adalah mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah dengan desa-desa 

tetangga yang menyangkut batas-batas tanah serta sengketa tanah yang terjadi dalam 

masyarakat.
21

 

Kepala Soa: pemimpin tiap Soa yang dipilih oleh masing-masing Soa untuk 

duduk dalam staf pemerintahan negeri. Tugas-tugasnya adalah:  

a. Membantu menjalankan tugas pemerintahan negeri apabila raja tidak 

berada di tempat 

                                                 
20

 Hasil wawancara dengan Bpk A. Ninkeula pada tgl 15 Agustus 2012 
21

 Hasil wawancara dengan Bpk D. Patty pada tgl 15 Agustus 2012 
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b. Memimpin pekerjaan negeri yang dilaksanakan oleh Soa 

c. Sebagai wakil Soa yang dudk dalam badan pemerintahan negeri 

d. Menangani acara-acar adat perkawinan dan kematian 

Soa: kumpulan beberapa marga (clan) yang menjalankan tugas: 

a. Melaksanakan pekerjaan negeri bila ada titah atau perintah dari raja 

melalui kepala Soa masing-masing 

b. Membntu kepala Soa menangani dan mempersiapkan semua keperluan 

bagi keluarga anggota Soa dalam upacara-upacara perkawinan dan 

kematian.
22

 

Di Maluku selain sebagian besar wilayah pedesaan masih menjaalani 

kehidupan negeri dan pranata adatnya yangkental, antara negeri-negeri adat satu 

dengan yang lain, yang masih tinggal dalam suatu wilayah pulau, atau yang tinggal 

dalam ruang lingkup kecamatan membentuk suatu persekutuan adat yang besar, 

biasanya yang tergabung dalam organisasi adat ini ialah para raja atau pemimpin 

negeri adat yang dikenal dengan Latupatti, sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

struktur skema di atas. Contohnya Negeri adat Nolloth yang bernaung di bawah 

kecamatan Saparua, secara otomatis raja negeri Nolloth termasuk dalam Latupatti di 

Pulau Saparua atau pulaun Lease. Sedangkan dalam cakupan yang lebih besar para 

Latupatti di propinsi Maluku bernama Majelis Latupatti.
23
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 Hasil wawancara dengan Bpk P. Huliselan pada tgl 16 Agustus 2012 
23

 Hasil wawancara dengan Bpk A. Ninkeula pada tgl 16 Agustus 2012 
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3.3 Kehidupan Sosial dan Budaya 

Secara historis negeri Nolloth juga memiliki hubungan keterikatan adat yang 

erat dengan negeri adat Haruku-Samet. Yang mana ikatan adat ini dikenal dengan 

sebutan pela. Budaya pela merupakan salah satu relasi antara dua atau lebih negeri 

adat, yang mengikatkan diri pada satu janji bahwa telah terbina hubungan 

persaudaraan di antara mereka. Relasi atau hubungan pela ini juga dapat dikategorikan 

sebagai suatu organisasi adat. Budaya pela ini telah berlangsung dari duluh anatara 

negeri adat Nolloth dengan negeri adat Haruku-Samet, yang diawali dengan perjanjian 

antara nenek moyang kedua negeri tersebut, yang hingga kini masih dipegang bahkan 

telah mendarah daging dari generasi ke generasi. Secara normatif perjanjian budaya 

pela ini secara tidak langsung telah menjadi hukum bagi kedua negeri adat ini.  

 

3.4 Sistem Adat 

 Dalam perkembangan dunia yang telah semakin modern tidak mampu 

menutupi kenyataan bahwa di banyak tempat, ada masyarakat 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 Nolloth, yang secara khusus 

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

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

bentuk persekutuan adat yaitu sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki 

keterkaitan bersama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku turun 
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temurun. Di samping itu, di Nolloth 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 Nolloth, maka diperoleh sejumlah 

informasi sebagai pemahaman orang-orang Nolloth tentang Adat. Adat adalah sesuatu 

yang mengikat sebagai kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan oleh para leluhur 

dan telah ada sejak dulu.
24

 Di samping 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 

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 

                                                 
24

Wawancara dengan Bpk. J. Pasalbessy sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2012.  
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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.
25

 

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 

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. 

                                                 
25

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

pelaksanaan adat, yakni yang datangnya dari para leluhur.
26

 

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

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, 

antara lain: upacara pelantikan Raja dan staf pemerintahan negeri, upacara cuci negeri, 

upacara pembayaran kain berkat, pela
27

 gandong dan sasi.
28

 

 

3.5 Peranan Lembaga Pemerintah, Lembaga Agama, dan Lembaga Adat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama diperoleh data bahwasannya elemen penting yang berlaku di Nolloth 

                                                 
26

Wawancara dengan Bpk.Agus Ninkeulal sebagai Tua Adat, 09 Agustus 2011. 
27

Pela 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.  
28

Sasi 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 D. Patty sebagai Sekertaris Negeri Nolloth, 08 Agustus 2012. 
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yang bertindak sebagai super dan infra struktur dari kehidupan sosial dan politik 

dalam negeri. Tiga elemen atau yang sering disebut oleh masyaraka Maluku sebagai 

Tiga Batu Tungku tersebut adalah Pemeritah Negeri (Raja), Lembaga Agama (Gereja), 

dan Lembaga Adat.
29

 

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 Nolloth. 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.
30

 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 

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 di mana ada kaitannya dengan roh-roh 

                                                 
29

Wawancara dengan, Bpk. D. Patty sebagai Sekertaris Negeri Nolloth, 08 Agustus 2012. 
30

Wawancara dengan Ibu. Pdt. M. Hattu, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Nollth, 10 

Agustus 2012. 
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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.
31

 

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 Nolloth, 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.  
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Wawancara dengan Bpk. Z. Ninkeula sebagai Tokoh Masyarakat, 09 Agustus 2012. 
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3.5.1 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. Raja
32

 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.
33

 

 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.
34

 

                                                 
32

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

tetap ialah Raja.  
33

Elifas T. Maspaitella, Tiga Batu Tungku: Analisis Antropologi dan Refleksi Teologis 

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

35. 
34

Richard 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,
35

 sebagaimana juga yang terdapat di negeri 

Nolloth.  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 Nolloth, maka proses 

pengangkatan Raja didasarkan pada aspek keturunan, di mana 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 

                                                 
35

Stephanus 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/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.
36

 

 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 Nolloth 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 
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Wawancara dengan Bpk. Max Metekohy sebagai Tokoh Masyarakat, 12 Agustus 2012. 
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Nolloth 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.
37

 

 Sehingga peranan Raja sebagai elemen kunci dalam masyarakat menjadi 

dominan untuk membawa perubahan sosial yang mengarah kepada kesejahteraan 

warga masyarakatnya. 

 

3.5.2 Peranan Gereja Dalam Kehidupan Sosial Warga 

 Gereja sebagai suatu elemen penting dengan memiliki organisasi yang 

struktural di negeri Nolloth 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 Nolloth 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, 
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Wawancara dengan Bpk. Edwin Metekohy 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.
38

  

 Menyangkut struktur organisasi Gereja pada jemaat GPM Nolloth dapat 

digambarkan dalam bagan di bawah ini:  

 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Dalam Gereja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Seksi Organisasi dan Kerumahtanggaan 

2. Seksi Pelayanan dan Pembangunan Jemaat 

3. Seksi Kerohanian dan Keesaan 

4. Seksi Finansial dan Keesaan 

 

 Bentuk 1. Bagan Struktur Organisasi Gereja (Jemaat GPM Nolloth)
39
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Wawancara dengan Ibu. Pdt. M. Hattu, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Nolloth, 10 

Agustus 2012. 
39

Sumber Data Jemaat GPM Nolloth 2012/2015. 

SIDANG JEMAAT 

BADAN PEKERJA HARIAN 
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 Struktur organisasi Gereja yang terdapat di Nolloth, umumnya dipergunakan 

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

Protestan Maluku, struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan 

persidangan sinode.
40

  

 Selain memiliki perangkat organisasi, Gereja juga memiliki wilayah pelayanan 

yang umumnya disebut “jemaat” yang berbeda dengan wilayah administrasi 

pemerintahan negeri. Di Nolloth 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.
41

 Sedangkan pembagian batas-batas wilayah dalam sektor dan unit 

ditetapkan dalam keputusan sidang jemaat setempat. Pada wilayah jemaat GPM 

Nolloth, wilayah pelayanan Gereja diklasifikasikan dalam delapan sektor sektor dan 

enam belas unit.
42

 Selain itu jemaat Nolloth dengan penyebaran delapan sektor dan 

enam belas unit itu terbagi dengan komposisi jemaat yang cukup merata.
43

 

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

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

                                                 
40

Sidang sinode merupakan sidang tertinggi dalam sistem organisasi GPM, di mana 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 Nolloth 2012/2015. 
41

Sektor merupakan penggabungan dari beberapa unit, dan Unit merupakan penggabungan dari 

beberapa keluarga. Penggabungan dari beberapa sektor akan membentuk sebuah Jemaat.  
42

Sumber Data Hasil Kunjungan Pastoral Jemaat Tahun 2012. 
43

Dikaitkan 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 seizin pimpinan 

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

ke jemaat-jemaat lainnya.
44

 

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

Nolloth, 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 Nolloth memiliki 

                                                 
44

Wawancara dengan Nn. Tasya Tamaela sebagai Vikaris di Jemaat Nolloth, 13 Agustus 2012.  
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antusias 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 Nolloth, 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 Nolloth 

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.
45

 

 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 
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Wawancara dengan Ibu Yos Ninkeula sebagai Anggota Jemaat Nolloth, 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 Nolloth. 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 

masyarakat, 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.
46

  

3.5.3 Peranan Lembaga Pendidikan Dalam Lingkup Penduduk 

Setempat 

 Lembaga Pendidikan sebagai salah satu sarana pembentuk pengetahuan, moral, 

sikap dan perilaku dari masyarakat memang menjadi faktor penting yang memainkan 

peran dalam masyarakat. Lembaga pendidikan di Nolloth memprioritaskan pendidikan 

dini yang modern yang bertujuan mengembangkan mentalitas, pengetahuan, dan 

kreatifitas dari warga sekolah untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan diri 
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Wawancara dengan Ibu. Pdt. M. Hattu, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Nolloth, 10 

Agustus 2012. 
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tidak hanya dengan lingkungan sekitar tetapi juga dalam kondisi perkembangan masa 

kini yang disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat secara tranformatif.
47

 

 Keberadaan pendidikan di negeri Nolloth dapat dikatakan sudah sangat 

memadai. Ini terbukti dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai, yakni terdapat satu TK, tiga buah SD yang aktif dalam pengoperasiannya 

menjalankan proses pendidikan. Kondisi bangunan sekolah baik TK maupun SD 

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.  

 

3.6 Upacara Adat Kematian “Alawau Amano” 

3.6.1 Mengenal Sejarah Upacara Adat Kematian “Alawau Amano” 

Orang Nolloth pada umunya tidak mengetahui dengan jelas dan pasti sejarah 

dan asal usul terbentuknya ritus ini. Namun menurut tua-tua adat negeri Nolloth, ritus 

ini sudah ada sejak dahulu kala ketika para leluhur masih berada di hutan pada tahun 

1550.
48

 Masyarakat Maluku yang saat itu telah mengalami pengaruh barat sejak paruh 

pertama abad ke-16 dan dijajah Belanda tahun 1605-1949 dengan beberapa selang 

waktu yang singkat, banyak desa telah menjadi Kristen sekurang-kurangnya selama 

300 tahun.
49

 Hal ini dimungkinkan sebab masyarakat Nolloth juga termasuk salah satu 

desa yang saat itu telah di Kristenkan. Disimpulkan demikian, karena dalam 

                                                 
47

Wawancara dengan Ibu A. Kabina sebagai Guru/Pengajar di salah satu lembaga pendidikan 

yang ada di Nolloth, 14 Agustus 2012. 
48

 Hasil wawancara dengan Bpk. J. Pasalbessy pada tgl 14 Agustus 2012 
49

 Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 106 
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pelaksanaan adat negeri Nolloth semua prosesi umumnya diawali dan diakhiri dengan 

doa, hal ini diyakini muncul sebagai pengaruh Kekristenan. 

Ketika masyarakat Nolloth pada waktu dulu masih hidup di hutan, jika ada 

warga masyarakat yang meninggal dibunyikan bamboo dengan cara ditiup untuk 

memanggil warga yang lain agar berkumpul untuk melayani jenasah mulai dari 

membuat peti jenasah, menggali lobang kubur, memandikan jenasah sampai pada 

proses pemakamannya. Pada saat berkumpul, setiap orang datang membawa alat kerja 

masing-masing seperti parang, cangkul, gergaji dan lain-lain.
50

 

Dengan adanya kebiasaan hidup seperti ini, maka orang tua-tua pada zaman itu 

kemudian melakukan suatu aktivitas yang merupakan bentuk ucapan terima kasih dari 

pihak keluarga yang berduka kepada masyarakat yang turut membantu proses 

kedukaan. 

3.6.2 Pelaksanaan upacara adat kematian “alawau amano” 

“Alawau Amano” adalah serangkaian upacara adat yang dilaksanakan dalam 

masyarakat Nolloth ketika ada kematian dan biasanya dilaksanakan setelah ibadah 

syukur pemakaman.
51

 Bagi orang Nolloth “Alawau Amano” merupakan upacara 

pengasihan (terima kasih) dari keluarga yang berduka kepada negeri. Pengasihan atau 

terima kasih terwujud dalam tiga ritus yang dilaksanakan yaitu ritus alawau amano, 

ritus dulang tarbai dan ritus buang putih hitam. Tiga ritus yang dilaksanakan memiliki 

kaitan atau hubungan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Upacara 
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 Hasil wawancara dengan Bpk. Z. Metekohy, pada tgl 16 Agustus 2012 
51

 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy pada tgl 9 Agustus 2012 
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alawau amano akan di pimpin oleh kepala adat yang mewakili keluarga untuk 

menyampaikan terima kasih dengan menggunakan bahasa tanah atau bahasa daerah.
52

 

a. Ritus Alawau Amano  

Ritus Alawau Amano adalah ritus yang dilakukan dalam bentuk pengucapan 

terima kasih kepada masyarakat yang datang untuk membantu keluarga duka. Ritus ini 

biasanya dipahami oleh masyarakat Nolloth sebagai “Ucapan terima kasih kepada 

negeri”.
53

 Dalam hal ini penyampaian terima kasih ditujukan kepada semua orang 

yang telah membantu pelaksanaan mulai kematian hingga pada saat pemakaman dan 

juga masyarakat yang datang melayat baik itu yang ada di dalam negeri Nolloth 

sendiri maupun dari luar negeri Nolloth.  

Proses ritus alawau amano ini tergambar sebagai berikut :
54

 

Setelah ibadah syukur pemakaman, kepala adat negeri Nolloth yang bertindak 

sebagai juru bicara, berdiri di depan pintu rumah duka sambil memegang bahan-bahan 

yang disiapkan yakni di tangan kanan memegang satu botol sopi dan di tangan kiri 

memegang tempat sirih yang di dalamnya berisi kapur, sirih pinang, tembakau serta 

sejumlah uang dan memulai berbicara dengan bahasa adat. Bahasa adat atau bahasa 

tanah yang dipakai sebagai berikut : 

Upu wo basudarao ! 

Ritus alawao amano tine upu wo basudaro. Bukan asa ena jadi, 

hena masa hena le ami etulu wehe nyia. Jadi lememina hau sae-

                                                 
52

 Hasil wawancara dengan Bpk E. Metekohy pada tgl 10 Agustus 2012 
53

 Hasul wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy padatgl 8 Agustus 2012 
54

 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy & Bpk E. Metekohy pada tgl 8 & 10 Agustus 

2012, serta hasil pengamatan penulis pada upacara kematian dari keluarga Leleuly pada tgl 16 Agustus 

2012 
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ke lua tua maksud adat alawao amino tine upu wo basudarao 

mina-mina otala horomate ponu-ponu wo upu aman Titasomi 

upu sela maratoma tua pasakeo-pasakeo otusi loloni le, upu 

jou, upu saniri, upu marinyo. Ortalo hormate ponu-ponu wo 

upu pendeta’ina pendeta ake nyong vikaris, watahena leputil 

aman lalon, tua pasakeo-pasakeo otusi lolomi le upu penatau, 

upu syamas, upu togamao. Otara hormate ponu-ponu, upu-

upu,ina-ina wata aman tatangga ana Leilisa Beinusa, ana uku 

lima hala siwa kemai ana norita amapati. Otalo hornate ponu-

ponu wa ana Titasomi louhata ana Kakelisa nia ponia anao, 

ana intang para mata, mai manawal mai lewutol, tutupa ponu-

ponu wata lotomina nala helemuli. 

Upu wo basudarao ! 

Kina-kina oras … … … kakai-kakai ke lonceng e missal rionyo, 

tehalo rinyonyo, upu wo basudarao ono e kabar, ana hio taa no 

tyi, ile mata nitu. Kalau henemasa hena kala, upu wo tawa mae 

tua lopul sindail, tummano sinatail, tua sisakuwo, ainemelen 

iyoso sile nitanatal. Mar skarang ile nusu peremponang-

peremponang iyoso nitanatal tulu tu umel tua bakubur dengan 

segala marapil. Pengasihan sal luma mata lua … … … 

barangkali wallo taputi sae he, hual lasaeke luma amallo 

balsaeke, nauilo batsaeke, tabaku batsaeke, e pala kata sepala, 

elai kata selai, kalau boleh upu wo ni tarimalo tua segala 

marapil, supaya maksud alawao amanno iti e keha wata 

dunyua, u nusu tua megao ake dunyao tua no ti akhert tau no ti 

hormate. Sesudah sopakokoku sopi disiram yang pertama 

kepada juru bicara.  

Ucapan sebelum minum 

Upu wo basudarao : hau manuku. Lememina hau use e galas 
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arako tau no tin e upu wa basudarao, hau lepa : upu wo 

basudarao mau salamat. 

Ucapan dalam bahasa tanah diatas dapat diartikan sebagai berikut :
55

 

“Yang saya hormati Bapak Raja Negeri Nolloth bersama semua 

perangkat pemerintahan, Bapak-bapak Kepala Soa. Bapak-

bapak Saniri dan Marinyo. 

Yang terhormat Bapak Pendeta. Bapak-bapak Penatua, Syamas 

dan Bapak-bapak Tuagama. 

Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari negeri tetangga, 

baik yang datang dari Itawaka maupun yang datng dari 

Ihamahu. 

Yang terhormat semua masyarakat Nolloth, baik laki-laki dan 

perempuan yang duduk dari depan sampai ke belakang. Bapak, 

Ibu saudara-saudara semua. Kira-kira jam … … … lonceng 

gereja babunyi tipa muhabeth berbunyi saudara-saudara 

mendengar bahwa anak yang bernama … … … telah meninggal 

dunia saudara-saudara sekalian. Kalau pada waktu dulu ketika 

kita punya orang tiba-tiba di hutan, setelah mendengar kabar 

orang meninggal mereka datang dengan parang lapa, kapak, 

gergaji. Kemudian mereka tebang kayu dibuat sualap, kemudian 

kayu sualap itu dijadikan papan dan papan itulah dibuat peti 

mayat bagi orang yang meninggal itu. 

Tetapi pada waktu sekarang ini pekerjaan seperti itu semuanya 

melalui organisasi muhabeth yang kerja peti mati, muhabeth 

yang gali kolam, sehingga yang meninggal itu dikuburkan 

dengan selamat. Dengan demikian dari keluarga … … … 

mereka tidak sempat memberikan sesuatu sebagai imbalan , 
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 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy & Bpk E. Metekohy pada tgl 8 & 10 Agustus 

2012 
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hanya sopi satu botol dan tempat sirih satu buah yang 

didalamnya ada pinang, sirih, kapur dan tembakau. Pengasihan 

ini cukup atau tidak cukup, kalau boleh Bapa-bapa dan saudara-

saudara terima dengan segenap hati dan tidak ada sesuatu yang 

menjadi beban bagi kami keluarga. Akhirnya semua mau hanyut 

dengan arus laut, dan semuanya juga mau masuk dengan 

matahari”. 

Setelah pembicaraan dari juru bicara terhadap maksud ritus di atas, maka sopi 

dituangkan lebih dulu ke gelas kepada juru bicara. Sebelum sopi itu di minum, juru 

bicara mengatakan :
56

  

“Lememina hau una huku wese galas arako eti mena-mena hau 

palae upu wo basudarao pung salamat” 

Ucapan dalam bahasa tanah diatas dapat diartikan sebagai berikut :
57

 

“Saya juru bicara minum lebih awal. Tetapi sebelum saya 

minum sopi ini, saya mengucapkan bagi saudara-saudara, 

semua punya selamat ”. 

Setelah berbicara, juru bicara kemudian meminum sopi yang dipegangnya dan 

setelah itu, bahan-bahan yang lain dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Ajakan 

dari juru bicara kepada masyarakat untuk minum, memperlihatkan adanya persekutuan 

yang terbangun antar keluarga yang berduka dengan masyarakat yang hadir.  

Ritus alawau amano dimaknai oleh orang Nolloth sebagai suatu bentuk 

ungkapan terima kasih kepada masayrakat yang telah membantu proses pemakaman 
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 Hasil wawancara dengan Bpk E. Metekohy & Bpk J. Pasalbessy pada tgl 8 & 10 Agustus 

seta hasil pengamatan penulis pada upacara kematian dari keluarga Leleuly pada tgl 16 Agustus 2012 
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 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy & Bpk E. Metekohy pada tgl 8 & 10 Agustus 

2012 
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yakni di mulai dengan membuat tenda, pembuatanpeti dan penggalian kubur, pendeta 

yang melayani ibadah pemakaman serta masyarakat yang turut menghadiri ibadah 

pemakaman. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, tidak ada perubahan 

yang mencolok dari proses ritus alawau amano hanya saja jika dulu rtus ini biasanya 

dilakukan di hutan karena leluhur masih menetap di hutan. Simbol-simbol yang juga 

digunakan dalam ritus ini memiliki makna yang sangat mendasar. Sopi, kapur, sirih 

pinang, tembakau serta uang adalah ungkapan untuk membangun suatu ikatan 

persekutuan. 

 

 

Gambar 3 

Materi yang dipakai dalam ritus alawau amano 

 

Simbol-simbol ini membangun makna realitas hidup manusia sebagai makhluk 

individu sekaligus makhluk sosial. Penggunaan sumber-sumber ini berkaitan dengan 

latar belakang sejarah kehidupan manusia, seperti penggunaan tempat sirih dan sopi 

yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu yang datang. 
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b. Ritus Dulang Tarbai 

Rutis dulang tarbai adalah salah satu bentuk ritus ucapan terima kasih dari 

pihak keluarga yang berduka kepada pelayan jenasah yang memandikan jenasah. 

Adapun persiapan penguburan jenasah dimulai dengan proses pemandian jenasah yang 

diatur sebagai berikut : Jika yang meninggal adalah anak kecil, maka yang 

dipersiapkan untuk melayani jenasah hanyalah empat orang, dengan tugas : satu orang 

dibagian kepala, dua orang dibagian dada dan tangan kiri kanan, satu orang di bagian 

pusar/kemaluan dan kaki. Sedangkan untuk jenasah orang dewasa pembagiannya 

adalah satu orang dibagian kepala, satu orang di dada dan tangan kanan, satu orang di 

dada dan tangan kiri, satu orang di kaki kiri, satu orang di kaki kanan dan satunya lagi 

dibagian pusar/kemaluan yang disebut oki.
58

 

Untuk pemilihan para pelayan jenasah, dipercayakan kepada tuan kerja jika 

yang meninggal adalah laki-laki, maka tuan kerja harus menyiapkan dan memilih 

enam orang laki-laki dari keluarga dekat. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah 

perempuan maka tuan kerja menyiapkan dan  memilih enam orang perempuan dari 

keluarg dekat.
59

 

Pada saat membersihan jenasah, para pelayan tidak menggunakan sabun dan 

handuk tetapi, menggunakan air dan dua atau tiga potong kain putih. Air dan kain itu 

diantar tuan kerja kepada enam orang tersebut. Proses membersihkan/memandikan 

                                                 
58

 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy & Bpk E. Metekohy pada tgl 9 Agustus 2012 
59

 Hasil wawancara dengan Bpk J. Pasalbessy & Bpk E. Metekohy pada tgl 9 Agustus 2012 
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jenasah tidak memiliki aturan baku. Proses ini dilakukan tergantung dari siapa yang 

mengaturnya (tuan kerja).
60

 

Prinsipnya adalah bahwa bagaimana cara memandikan mayat tidaklah perlu 

dipersoalkan, yang penting cara yang dipakai tersebut tidak mempengaruhi prosesi 

pemandian serta yang terpenting adalah proses ini dapat berjalan dengan lancar. 

Proses pemandian jenasah ini harus diawali dengan doa dan dibawakan oleh Majelis 

Jemaat, terkait maksud pemandian jenasah. Dalam proses ini tidak ada doa khusus 

yang ditentukan.
61

 

Setelah proses pemandian selesai, dilanjutkan dengan memakainya pakaian 

pada jenasah yang dilakukan oleh para pemandi jenasah. Setelah pakaian dikenakan 

pada jenasah, jenasah selanjutnya dibalut dari belakang antara lengan kiri hingga 

kanan dengan kain putih yang berukuran sama dengan peti jenasah. Kain putih ini 

disebut dengan langsor yaitu pengalas dalam peti. Setelah jenasah disiapkan kemudian 

diangkat dan diletakannya ke dalam peti jenasah. Dengan demikian maka proses 

pelayanan kepada jenasah telah selesai dan menunggu proses selanjutnya yaitu proses 

alawau amano, ritus dulang tarbai dan ritus buang putih hitam.
62

 

Seperti diketahui bahwa dalam kosmologi orang Maluku, air dilihat sebagai 

sumber kehidupan. Bahkan air mencitrakan kehidupan bagi manusia. Air menjadi 

simbol pembersihan dan penyucian manusia dari kekotoran yang melingkupi tubuh 

manusia. Ini memberi isyarat bahwa sekalipun secara fisik seseorang boleh mengalami 

kematian, akan tetapi yang bersangkutan perlu dibersihkan untuk menerima kehidupan 
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baru dari sang pencipta. Dan pakaian yang dikenakan pada tubuh mayat yanag akan 

dimakamkan menunjukan sebuah kehidupan baru yang dimiliki di akhirat. 

 

Untuk proses dulang tarbai disiapkan material berupa :
63

 

1. Sebuah piring porselin (dalam bahasa sehari-hari disebut piring batu) 

2. Satu buah gelas air minum 

3. Satu buah sendok makan 

4. Satu botol sopi 

5. Satu buah kain sarung yang baru 

6. Enam tumpuk kapur sirih pinang dan temabakau 

7. Sejumlah uang yang diberikan tergantung kemampuan orang yang berduka. 

Materian ini diletakan dalam sebuah baki yang kemudian disimpan dalam 

kamar. Nanti ketika proses ritual berlansung material ini akan dibagikan.  

Proses ritus dulang tarbai ini tergambar sebagai berikut :
64

 

Ritus dulang tarbai berlangsung setelah ritus alawau amano dilaksanakan. 

Setelah ritus alawau amano, tuan kerja masuk ke dalam kamar tempat material dulang 

tarbai diletakan. Kemudian material itu didoakan oleh tuan kerja dan dibawa keluar 

oleh isteri dari tuan kerja melalui pintu depan menuju tempat pembagian material 

ritus. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan pembagian material ritus dulang 

tarbai haruslah berada pada batas tanah keluarga berduka dan posisinya harus 

menghadap dengan arah timur (masuk masuk). 
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Menurut kepercayaan masyarakat, posisi pelaksanaan ritus dulang tarbai yang 

menghadap ke arah timur tentu mengikuti arah matahari terbit. Arah timur di pahami 

dalam konteks berkat Tuhan yang masuk dalam kehidupan keluarga yang berduka. 

Dalam konteks ini, dulang tarbai tidak hanya di lihat sebagai bentuk ucapan terima 

kasih kepada orang-orang yang memandikan jenasah, akan tetapi bagian dari usaha 

menghadirkan berkat dalam kehidupan keluarga yang berduka dalam bentuk 

penghiburan dan pendampingan.
65

 

Di tempat pembagian material ritus itu, telah menunggu enam orang pelayan 

jenasah. Setelah tuan kerja tiba dengan material tadi, para pelayan jenasah kemudian 

duduk mengelilingi dulang atau baki yang berisi material tersebut. Kemudian para 

pelayan berdoa masing-masing sebelum proses pembagian material berlangsung. 

Setelah berdoa, kepala adat membagikan material sesuai dengan tugas masing-masing 

yaitu :
66

 

1. Orang yang membersihkan bagian kepala satu buah piring batu, satu buah 

gelas air minum, satu buah sendok makan dan satu tumpuk kapur sirih, 

pinang dan temabaku serta uang. 

2. Orang yang membersihkan bagian pusar (oki) mendapatakan satu buah 

kain sarung baru, sirih pinang, kapur dan tembakau serta uang. 

3. Orang yang membersihkan dada bagian kanan dan tangan kanan mendapat 

setumpuk sirih, pinang, kapur, dan tembakau serta ditambah uang. Begitu 

seterusnya bagi orang yang membersihkan tangan dan dada kiri. 
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Sedangkan untuk sopi, sebelum pembagian berlansung sopi yang berada dalam 

baki tadi dituangkan ke dalam gelas yang juga berada dalam baki itu dan kemudian 

diberikan kepada para pelayan jenasah untuk diminum. Semua pembagian material 

ritus dulang tarbai dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing dan tidak boleh di 

bawa masuk ke dalam rumah duka. Setelah proses pembagian selesai, isteri tuan kerja 

kemudian membawa masuk baki yang telah kosong tadi ke dalam rumah duka tetapi 

harus melalui pintu belakang. Demikian ritus dulang tarbai dalam proses 

pelaksanaannya.  

Ritus dulang tarbai dipahami oleh orang Nolloth sebagai suatu bentuk 

ungkapan terima kasih kepada orang yang melayani jenasah. Ini adalah defenisi yang 

dipahami oleh seluruh masyaraka Nolloth, sebab pemahaman mereka tentang dulang 

tarbai hanyalah satu ungkapan terima kasih saja dan pemahaman mereka ini memang 

benar, berangkat dari tujuan serta orientasi nilai ritualnya yang mengkiaskan adanya 

ungkapan terima kasih. Ditambahkan pula dalam ritus ini adalah suatu bentuk 

penghormatan terhadap para leluhur, sebagai suatu bentuk eksistensi budaya yang 

berlangsung lama. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat Nolloth sangat 

memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa pelaksanaan ritus dulang tarbai 

memperlihatkan sebuah tindak penghargaan yang dicontohkan oleh leluhur. Leluhur 

disini bukan lagi dimaknai sebagai subjek yang disembah, melainkan hanya dihargai 

dan dihormati  sebagai peletak budaya yang dalamnya turut membentuk perilaku 

masyarakat. dari hasil observasi yang dilakukan, ritus ini juga merupakan wujud 

pengucapana syukur kepada Tuhan sebagai pengatur hidup manusia. Indikatornya 
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dapat ditelusuri pada doa kepada Tuhan yang diucapkan oleh tuan kerja dan ada 

persembahan syukur yang dimasukan ke gereja.  

Inisiatif untuk bergotong royong melalui pelayanan kepada jenasah sudah 

dilakukan sejak zaman dulu itu berarti terlihat adanya penghargaan terhadap jenasah 

yang harus dilayani dan dimakamkan selayaknya. Tidak ada perubahan yang 

mencolok dari proses ritus dulang tarbai antara ketika masyarakatnya masih pra-

Kristen maupun setelah menjadi Kristen. Perubahannya hanya terjadi pada bentuk 

simbol yang menjadi media prosesi ritual. Perubahan simbol hanya terjadi pada 

sepotong kain yang diganti dengan kain sarung yang baru. Itu berarti bahwa keaslian 

ritus ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Bahwa simbol-simbol yang 

digunakan dalam ritus ini memiliki nilai/makna yang sangat mendasar. Makna dari 

simbol itu antara lain :
67

 

  

a. Piring sebagai tempat makan 

b. Gelas sebagai tempat air minum 

c. Sendok sebagai tempat untuk menimba makanan, pemberian ini adalah 

ungkapan terimakasih dari keluarga duka kepada orang yang 

membersihkan bagian kepala jenasah 

d. Kain sarung adalah untuk menyelimuti anggota tubuh. Pemberian ini 

diberikan kepada orang yang membersihkan bagian pusar, kelamin 

jenasah. 
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e. Sopi, kapur, sirih pinang, dan tembakau serta uang adalah ungkapan 

untuk membangun suatu ikatan persekutuan khususnya suatu 

persekutuan dari anggota duka dengan enam orang yang ditugaskan 

sebagai pelayan jenasah. 

 

Gambar 4 

Material yang akan dipakai pada ritus dulang tarbai. 

 

Simbol-simbol ini mengandung makna realitas hidup manusia sebagai 

makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Penggunaan sumber-sumber ini berkaitan 

dengan latar belakang sejarah kehidupan manusia, seperti penggunaan tempat sirih dan 

sopi yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu yang datang. Apa yang 

diamankan di minum melambangkan terciptanya persekutuan yang berdasarkan 

kekeluargaan. Makna dari piring, sendok dan gelas berarti bahwa pernah ada suatu 

kehidupan dan karena itu melalui gelas dan sendok orang yang menerimanya akan 
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dikaruniakan berkat yang melimpah. Makna kain sarung berarti orang tersebut akan 

dijaga, dilindungi dan mendapat kenyamanan dalam hidupnya. Pemberian benda-

benda ini mengandung nilai penghargaan atas tubuh manusia yang adalah anugerah 

Tuhan.  

Adat ini disebut dulang tarbai karena pemahaman masyarakat setempat yang 

memahami bahwa dulang tarbai sebagai tempat diletakannya material adat, adalah 

juga dulang yang di waktu dulu, dugunakan sebagai tempat atau meja makan sehingga 

di waktu dulu meja makan disebut juga dulang makan. Dulang atau baki sebagai 

tempat diletakannya materil ritus merupakan sebuah simbol dari suatu persekutuan 

yang tetap terbagi baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam ritus ini disebut 

“Tarbai” karena berkaitan dengan upacara kematian bahwa bagi masyarakat Maluku, 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian adalah sesuatu yang “seng 

bae/tarbai”.
68

  

Setiap hasil pembagian yang diterima oleh para pelayan jenasah dibawa pulang 

ke rumah mereka masing-masing dan tidak boleh dibawa masuk lagi ke rumah duka. 

Hal ini dilakukan karena menurut kepercayaan masyarakat jika material yang telah 

dibagikan itu dibawa masuk ke dalam rumah duka maka lambat laun akan terjadi 

kematian susulan ditengah keluarga itu. Dipahami pula oleh masyarakat bahwa apa 

yang sudah keluar dari rumah duka, biarlah itu keluar untuk selamanya dan jangan di 

bawa masuk ke dalam rumah. Proses berlansungnya ritus yang menghadap matahari 
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masuk dimaksudkan sebagai tanda bahwa segala tuntutan adat kematian telah selesai 

dan berlalu bersama dengan berlalunya matahari.
69

 

 

c. Ritus Buang Putih Hitam 

Ritus buang putih hitam adalah ritus yang dilakukan sebagai pertanda bahwa 

proses ritual kematian telah dilaksanakan dan acara kedukaan telah selesai. Bahan-

bahan yang digunakan dalam proses ini adalah kain putih dan hitam diambil dari sisa 

kain bungkusan peti jenasah dengan ukuran panjang 22 cm dan lebar 5 cm yang oleh 

tuan kerja diberikan kepada kepala adat untuk melakukan proses ritual.
70

 

Kain putih dan hitam tadi diikat pada sebuah batu karang putih yang 

ukurannya sama dengan ukuran kain yaitu panjang 22 cm dan lebar 5 cm kemudian 

didoakan oleh kepala adat yang bertugas sebagai juru bicara dengan menggunakan doa 

Bapa Kami pada akhir kalimat “sampai selama-lamanya” batu tersebut lalu 

dilemparkan ke dalam laut disertai dengan menyebut tiga oknum yaitu Demi nama 

Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Setelah itu air diangkat (dengan cara ditendang) 

sebanyak tiga kali dengan ujung kaki kanan sebagai tanda bahwa acara kedukaan 

sudah selesai.
71

  

Ritus buang putih hitam merupakan bagian akhir dari rangkaian ritus kematian 

yang berlaku di negeri Nolloth. Sebagai akhir dari proses ritus kematian, ritus buang 

putih hitam dilaksanakan pada saat matahari terbenam, dan tempat pelaksanaannya 
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adalah tepi pantai. Dilaksanakan pada saat matahari terbenam karena di maknai bahwa 

seiring dengan berlalunya matahari, maka semua tuntutan adat kematian, keluarga 

duka telah selesai.
72

  

 

1.6.3 Kematian dan Hidup Sesudah Mati dalam Perspektif Orang 

Nolloth 

Masyarakat Nolloth percaya bahwa kematian merupakan masa perpindahan 

kehidupan alam nyata menuju ke alam baka, tempat tinggal jiwa orang mati. Mereka 

percaya bahwa yang mati hanya tubuh, sedangkan jiwanya berjalan terus menempuh 

perjalanan kealam lain.
73

 Campur tangan orang yang masih hidup dibutuhkan dalam 

membantu orang mati, saat terjadinya perpindahan alam kehidupan tersebut. Konsep 

kepercayaan ini memunculkan daya cipta pengekspresian tingkah laku orang yang 

ditinggalkan si mati saat hendak mengantarkan si mati kealam lain. Hal ini 

berkembang menjadi sebuah upacara kematian.  

 

1.6.4 Pandangan Masyarakat Nolloth Terhadap Upacara Adat 

Kematian 

Dari data penelitian yang diperoleh penulis, ditemukan bahwa masyarakat 

Nolloth memahami upacara adat kematian secara beda-beda. Hal ini terlihat dari 

beragam pemahaman mereka tentangnya. Bertolak dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan dengan berdasar pada hasil wawancara dengan beberapa Tua-Tua maka 
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mereka melihat upacara adat kematian “Alawau Amano” merupakan suatu upacara 

tradisional yang telah diberlakukan secara turun-temurun sejak para leluhur masih 

menetap di Pulau Seram yang diwariskan bagi anak cucu dan harus dilestarikan.
74

  

Upacara adat kematian merupakan suatu bentuk penghormatan kepada leluhur, 

sebagai pendiri dari upacara ini. Upacara adat kematian ini dilakukan hanya untuk 

menghormati leluhur. Orang Nolloth tidak percaya kepada leluhur tetapi hanya 

menghormati leluhur, karena mengingat para leluhur walaupun telah mati tetapi jiwa 

mereka masih tetap hidup dan bisa menjaga negeri ini sekaligus juga bisa menghukum 

negeri ini manakala masyarakat Nolloth tidak melaksanakan apa yang leluhur telah 

wariskan kepada orang Nolloth yakni hal yang berkaitan dengan upacara adat 

kematian.
75

 

Dengan adanya upacara adat kematian harapan keluarga si mati mendapatkan 

tempat yang layak, diterima oleh leluhur, tinggal dan menetap bersama para leluhur. 

Karena orang Nolloth memahami setelah kematian, jiwa atau arwah dari si mati akan 

bergabung bersama dengan para leluhur. Oleh sebab itu dengan adanya upacara adat 

kematian yang dilaksanakan setelah ibadah syukur ini mampu mengantar si mati 

menuju tempat para leluhur atau alam baka sebagai tempat tinggal mereka dan di 

terima oleh para leluhur.
76
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Upacara adat kematian merupakan suatu bentuk upacara untuk memohonan 

kepada leluhur untuk tidak diberi kutukan dalam bentuk kematian susulan dari 

keluarga yang berduka sebaliknya mendapatkan berkat.
77

  

Upacara adat kematian ini penting bagi orang Nolloth karena selain 

membangun hubungan yang baik dengan leluhur juga membangun solidaritas  di 

dalam keluarga. Karena upacara adat kematian ini harus sejalan dengan apa yang 

sudah ditetapkan oleh leluhur, keluarga yang berduka juga harus mampu 

mennyelesaikan perselisihan yang ada di dalam keluarga.
78

 

Dengan adanya upacara adat kematian ini, terlihat semua masyarakat dari 

lapisan masyarakat turut hadir dan terlibat secara bersama di dalam upacara adat 

kematian. Hal ini terlihat dengan kebersamaan pihak pemerintah, gereja dan 

masyarakat yang secara bersama minum sopi atau tuak bagi kaum laki-laki dan makan 

sirih pinang bagi kaum perempuan. Selain itu kebersamaan dengan masyarakat yang 

bukan dari negeri Nolloth pun turut hadir untuk memberikan rasa berduka cita dan 

sekaligus terlibat secara bersama untuk mengikuti upacara adat kematian. 

Selain pelaksanaan upacara adat kematian ini berkaitan dengan leluhur, 

upacara adat kematian ini juga mampu mengajarkan kepada orang Nolloth untuk 

bagaimana bisa berterima kasih kepada orang lain terutama rasa terima kasih dari 

keluarga yang berduka kepada masyarakat yang sudah membantu, pendeta yang telah 

melayani ibadah pemakaman serta para pelayan jenasah yang bertugas memandikan 

jenasah. 
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Pandangan orang Nolloth terhadap pelaksanaan upacara adat kematin  ini 

secara langsung dapat menggambarkan pemahaman mereka terhadapnya. Kebanyakan 

warga memaknainya sebagai penghormatan kepada leluhur, ada juga yang  memaknai 

upacara adat kematian sebagai bentuk permohonan agar si mati menerima tempat yang 

layak di alam baka bersama leluhur, namun ada juga yang memaknai sebagai bentuk 

rasa terima kasih.
79

 

 Dalam pemahaman masyarakat seperti ini, upacara adat kematian “alawau 

amano” sangat diperlukan untuk memelihara hubungan keseimbangan antara leluhur 

dan penduduk, sebagai bagian dari generasi yang kini hidup. Upacara mampu 

berfungsi untuk menyatukan kembali penduduk setempat dengan leluhur dalam ikatan 

sebagai satu keturunan. Pandangan-pandangan akan pentingnya upacara sebagai 

bagian dari tradisi atau kebudayaan yang ada dalam lingkup sosial seperti yang 

dilakukan oleh masyarakat Nolloth dalam upacara adat kematiannya. 
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