
BAB III

HASIL PENELITIAN
MEJA GANDONG DALAM ADAT ORANG PAPERU

A. Gambaran Umum Masyarakat Paperu

1. Latar belakang terbentuknya Negeri Paperu

a. Asal-usul orang Paperu

Didalam sejarah kebudayaan, khususnya didalam pembahasan mengenai

sejarah nunusakuisme, telah menggambarkan dan membawa alam pemikiran kita

untuk suatu kesimpulan bahwa “asal mula penduduk yang mendiami negeri-negeri

atau kampong-kampung di Maluku tengah terutama di kepulauan lease, pada

umumnya berasal dari pulau seram (seram Barat) atau lebih tegas lagi, mereka barasal

dari Nunusaku. Negeri-negeri sepanjang aliran sungai Eti, Negeri-negeri sepanjang

aliran sungai Tala, Negeri-negeri sepanjang aliran sungai Sapalewa.1

Dari ketiga aliran ini kemudian terpancar keturunan mereka kemana-mana.

Perpindahan orang-orang Nunusaku ke daerah yang lain karena:

1. Daerah atau negeri-negeri yang lain masih kosong

2. Hasrat untuk berpindah ke tempat yang belum diketahuinya. Jadi dengan kata lain,

mereka mencari tempat yang baru untuk memenuhi suatu hidup yan baru.

3. Kebanyakan adalah akibat dari perbantahan atau perselisihan antar kakak beradik

atau sesama saudara.

4. Juga disebabkan oleh faktor perkawinan.

1 Wawancara dengan Bpk E. L. sebagai Tua adat, 20 February 2013



23

5. Dan sebab-sebab lainnya

Dengan kehadiran mereka di tempat yang baru itu, mereka mulai berusaha

untuk mempertahankan hidup mereka. Orang-orang ini kemudian menganggap dirinya

sebagai penduduk asli. Kemudian datang pula pendatang-pendatang yang lain yang

bersatu dengan mereka serta mulai membentuk suatu persekutuan hidup bersama.

Mereka mulai belajar untuk hidup bermasyarakat dengan mempunyai pemerintahan.

Maka dengan demikian daerah yang mereka tempati itu sudah dapat disebut sebuah

kampung atau negeri.2

Orang-orang yang mula-mula tiba di Negeri Paperu ialah Latunusa yang

artinya raja pulau. Dengan menggunakan sebuah perahu kora-kora Latunusa datang

dari seram barat dan mengelilingi pulau-pulau, mencari tempat yang cocok dihatinya

untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah Latunusa melihat negeri Paperu lalu ia

mengatakan setengah berteriak Tounusa yang artinya lihat Pulau atau tengok pulau,

dan dia memutuskan untuk turun dan menetap disitu.

Latunusa turun dan mencari tanah yang baik serta aman untuk dijadikan tempat

tinggalnya. Kemudian dipilihnya bagian tanah dipuncak gunung agar dari tempat itu ia

dapat melihat keadaan disekitarnya, teristimewa letaknya jauh dari pesisir pantai, yang

berarti ia bebas dari serangan musuh. Setibanya di gunung ia lalu menukar namanya

menjadi Latusalisa atau Raja Gunung dan kemudian oleh Rakyatnya ia sebut Luhukay

yang artinya yang masuk atau yang tiba pagi-pagi atau mula-mula,  dan keturunannya

sampai sekarang memakai nama Luhukay sebagai nama marganya. Latusalisa atau

Luhukay ini berkuasa di darat maupun laut sebab pada waktu itu semua tanah masih

2 Ibid…
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kosong dan daerah kekuasaannya sangat besar, mulai dari jembatan Booi sampai ke

Tiow ( Gereja Saparua sekarang) dan terus ke Labuhan Negeri Haria.3

Tak lama kemudian tiba pula beberapa orang dari pulau seram dengan tujuan

yang sama pula yaitu untuk mencari daerah baru. Mereka lalu datang dan menetap di

Paperu dan kemudian mereka bergabung dengan Raja Latulisa di gunung untuk

membentuk suatu persekutuan hidup yang kecil dan mengangkat Latusalisa sebagai

raja mereka. Meskipun mereka baru beberapa orang saja, tetapi mereka sudah dapat

membentuk sebuah negeri dengan nama : “Nusa Kumbang Siri Halimbang Patty”.

Sebenarnya nama negeri tersebut Nusa Kumbang, tetapi karena raja Latusalisa kawin

dengan putri raja Tial yang bernama Siri Halimbang Patty, maka untuk menghormati

istrinya, raja latusalisa menambah nama istrinya di belakangnama Nusa Kumbang,

menjadi Nusa Kumbangsiri Halimbang Patty. Inilah nama negeri paperu yang mula-

mula dan oleh penduduk negeri paperu lazim mereka sebut negeri lama.4

Orang-orang yang datang antara lain

1. Pattipawaey

Pattipawaey datang dari Seram Barat. Dalam perjalanannya ia mula-mula

singgah di pulau Haruku di Negeri Kariu bersama adiknya Patiwaelapia. Tetapi

setelah terjadi perselisihan dengan adiknya itu, maka ia berpisah dengan adiknya. Ia

kemudian melanjutkan perjalanannya dan akhirnya singgah di Tounusa lalu ia

bergabung bersama dengan Latunusa

3 Wawancara dengan Bpk H. P. sebagai Tua adat, 20 February 2013
4 Ibid…
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2. Mayaut

Mayaut datang dari Seram Barat (manipa) dan singgah di Tounusa lalu

bergabung dengan Latunusa dan Pattipawaey

3. Tuhepary

Tuhepary datang dari Seram Barat (kelang) bersama-sama dengan dua orang

saudaranya yang lain yaitu Tahapary dan Anakotapary. Mereka lalu singgah di Pulau

Nusalaut Negeri Akong. Mereka lalu mendapat tiga mata air dan masing-masing

menjaga satu buah mata air. Tetapi Tuhepay tidak merasas puas, kemudian ia pindah

dari nusalaut mencari tempat yang baru. Dengan menumpang perahu kora-kora, ia

singgah di Tounusa dan berdiam di daerah sekitar perbatasan dengan Negeri Booi (

dalam gua-gua sekitar seriu sekarang). Kemudian bergabung dengan Latunusa,

Pattipawaey dan Mayaut yang sudah ada di gunung.

4. Toisuta

Toisuta juga dari Seram bagian barat (Buano) dan singgah di Tounusa, lalu

berabung dengan tiga orang bersama latusalisa.

5. Pelamonia

Pelamonia juga datang dan turut bergabung dengan mereka diatas yang sudah

berada di gunung.

b. Terbentuknya Negeri Paperu

Di Negeri Seti (Seram Barat) ada seorang kapitan yang dikenal dengan gelar

Solemata, ia mempunya tujuh orang anak yaitu enam orang anak laki-laki dan satu

orang anak perempuan. Pada suatu ketika tiga orang anak dari Solemata ini berangkat
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mencari tempat tinggal yang baru. Mereka lalu memilih tiga buah negeri di pulau

Ambon yaitu di Tial, Tulehu dan Asilulu. Tak lama kemudian keempat saudara

mereka atau anak dari Solemata yang sisa itu memutuskan untuk mencari tempat

tinggal mereka yang baru seperti apa yang didapat oleh ketiga saudara mereka yang

lain. Dari Seti mereka turun ke Dehil, ke Kuala Air Kaba. Dari sana mereka

meneruskan perjalanan ke Laimu. Mereka belum lagi merasa puas dan masih ingin

berpindah lebih jauh lagi mengarungi laut lepas. Oleh sebab itu, mereka menyuruh

saudara perempuan mereka yang bungsu untuk menetap saja di Laimu. Setelah

perjanjian dibuat, ketiga orang itu pergi meninggalkan adik perempuan mereka dengan

menumpang sebuah perahu kora-kora. Dalam perjalanan mereka terpaksa berpisah

lagi dengan saudara laki-laki mereka yang bungsu, yang akan menetap dan tinggal di

Sila (Nusalaut)5

Kini hanya tinggal dua orang  saja, lalu mereka meneruskan perjalanan dan

singgah sebentar di Labuhan Soino (Tounusa). Di waktu mereka membuka perbekalan

mereka untuk makan, ternyata hanya tinggal dua bungkus papeda saja. Oleh sebab itu

mereka memutuskan untuk tinggal disitu saja, sebab sudah tidak ada lagi perbekalan

untuk meneruskan perjalanan selanjutnya. Mereka di terima baik oleh raja Latusalisa

dan anak buahnya di gunung, tetapi mereka tidak tinggal bersama-sama di gunung.

Dan untuk mengenang nasib mereka, tempat yang didiamai itu di beri nama : Papeo

atau Paperu yang artinya Papeda.6

5 Wawancara dengan Bpk. H.P. Tua adat negeri. 20 Februari 2013
6 Wawancara dengan H.P, T.P, A.S, D.M, E.L sebagai Tua adat dan Tokoh masyarakat, February 2013
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Sejak nama itu diberikan, hingga kini Negeri ini biasanya disebut Paperu.

Nantinya diadakan upacara adat Negeri barulah digunakan nama yang pertama yaitu :

“Tounusa”. Kedua kakak beradik itu, tidak tinggal bersama saudara sulung yang

bernama Maelissa tinggal di Negeri dan yang lain memilih daerah Totu sampai Tiouw

sekarang. Tetapi berhubungan dengan keadaan tanahnya yang kurang baik, maka ia di

pindahkan ke Hulaliu.7

Menurut tuturan para tua adat, sejak kedatangan ke-7 orang di Negeri yang

baru itu, maka negeri-negeri tersebut mulai menganggap bahwa mereka semuanya

terikat pada suatu hubungan persaudaraan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi.

Hubungan persaudaraan ini hingga kini lebih dikenal baik dengan sebutan : “Pela”.

Tak lama kemudian Hitirissa tiba di Negeri Paperu dan ingin menemui Raja di

Gunung. Di tegah perjalanan menuju ke tempat Raja, ia menikam tombaknya ke tanah

dan bekas tikaman tombaknya itu menimbulkan mata air. Setelah ia bertemu dengan

Raja, ia kemudian melaporkan hal itu kepada Raja, dan Raja menyuruh Pelamonia

untuk menjaga Air itu. Dan oleh sebab itu Pelamonia diberi gelar Pelamonia Waeleo

yang artinya Penjaga Air tua.

Kemudian juga menurut para tua adat, air tua dan negeri lama dipandang

keramat dan senantiasa dipuja didalam pelaksanaan upacara-upacara adat negeri

hingga kini. Hitirissa kemudian diangkat menjadi anak piara dari Raja. Sesudah

Hitirissa datang, ada juga banyak pendatang lagi misalnya: Soukotta, Sopamena,

Pattiselano, dll.8

7 Ibid...
8 Ibid
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Pattiselano keluar dari negeri halong dengan menggunakan perahu kora-kora. Yang

kemudian ia langsung berlayar ke Jawa dan singgah di daerah Tuban. Di Tuban ia

berkenalan dengan Sopamena. Setelah bergaul erat keduanya bersepakat untuk

berangkat ke Ambon. Ternyata dalam perjalanan mereka tidak lagi singgah di Halong,

tetapi melanjutkan perjalanan hingga pada suatu saat mereka singgah di labuhan

Paperu, dan kemudian labuhan itu dinamakan Potalae yang artinya baru singgah.

Mereka langsung menghadap Raja di gunung dan kemudian raja menyuruh mereka

menjaga labuhan itu. Sopamena yang dibawah oleh Pattiselano itu adalah Sopamena

Selano. Penduduk-penduduk negeri paperu yang baru tinggal terpisah-pisah memenuhi

hutan, mereka bergaul, kemudian kawin dan berkembang biak, meskipun mereka tidak

tinggal bersama-sama Raja dan anak buahnya.

Raja mempunyai tiga buah labuhan yaitu :

1. Labuhan Seriu atau Labuhan Raja, Batasnya dari tanjung paperu sampai di

jembatan Booi

2. Labuhan Patalae (labuhan ini diberi nama oleh Pattiselano dan Sopamena),

batasnya dari tanjung Paperu sampai di Gereja Saparua)

3. Labuhan Pekori (di Haria), labuhan ini kemudian di berikan kepada Haria dan

menjadi Hak milik Haria, yaitu pada saat moyang Kongkelu dari Laimu (Pela),

menyuruh anaknya yang bernama Souhoka mencari saudara laki-lakinya di

Paperu. Setelah pertemuan terjadi diantara Latusalisa dan Souhoka, maka Souhoka

di suruh tinggal di Haria menjaga labuhan Pekori. Lama kelamaan karena orang-

orang yang datang sudah bertambah banyak timbul sedikit kekacauan dalam



29

negeri. Hal itu di dengar oleh kapitan Hulaliu, lalu ia menyuruh Sopamena ke

Paperu untuk menjaga Raja. Di tengah perjalanan Sopamena mencari akal untuk

mengetahui di tempat mana Raja berada. Sopamena lalu turun ke air dan menikam

tombaknya, tiba-tiba terpancarlah satu mata air yang besar dan airnya jatuh

mengarah ke negeri lama. Melalui cara inilah Sopamena telah mengetahui tempat

tinggal raja pada waktu itu. Dan oleh Sopamena mata air itu diberi nama Hauhola

artinya beta belah atau beta tikam, kemudian akibat dari pengaruh bahasa

(ucapan), maka orang lebih senang menyebut Hohola yang sebenarnya tidak

mempunyai arti apa-apa.9

Sopamena yang datang dari Hulaliu itu adalah Sopamena Tupano. Jadi di

Negeri Paperu sudah ada 2 turunan Sopamena yaitu :

1. Sopamena selano dari tuban.

2. Sopamena Tupano dari Hulaliu.

Sopamena Tupano segera bertemu dengan raja di gunung dan ia berhasil

mengamankan keadaan. Akhirnya semua penduduk baik yang sudah menggabungkan

diri dengan penduduk di gunung sebagai penduduk negeri, maupun yang masih

berstatus sebagai pendatang saja. Meskipun sudah ada perdamaian tetapi raja tetap

merasa dendam oleh sebab itu raja mencari akal untuk menurunkan orang-orang itu, ia

merencanakan membunuh semua orang yang datang sesudah Sopamena, Maelissa,

Pattiselano dan Soukotta. Pattiselano segera di panggil dan mereka menyetujui

rencana yang telah disusun Raja. Dan dengan segera Pattiselano menjalankan politik

9 wawancara dengan Beberapa tokoh adat Bpk H.P, T.P, D.M, A.S dan sek.Neg Bpk C.P.  20 February
2013
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dan taktiknya, yaitu mereka (Pattiselano) membuat suatu pesta “patita” yang besar dan

harus dihadiri oleh orang-orang itu.10

Sebelum patita, Pattiselano telah meletakkan parangnya di bawah meja.

Sehingga sementara pesta patita berlangsung, Pattiselano berdiri dengan tiba-tiba

meneriakkan kokita, satu teriakan yang seolah-olah mengandung arti yang sangat

besar untuk menambah semangat dan keberaniannya dalam menjalankan tugas

pembunuhan itu. Hampir semua orang terbunuh sedangkan yang tersisa

berkesempatan untuk melarikan dirinya ke Negeri lain atau pulau-pulau lain. Kini

tinggal Pattiselano dan orang-orang lain yang sudah menjadi penduduk Negeri paperu.

Akibat pembunuhan itu turunan Pattiselano hampir musnah setelah menyadari hal itu

mereka kemudian menyelesaikan tuntutannya, barulah turunan mereka berkembang.

Keadaan Negeri telah aman seperti semula dan rakyatnya menjadi patuh dan

peraturan-peraturan raja kemudian sopamena Tupano menjadi anak mas dari raja.11

2. Letak Geografis

Secara geografis Negeri Paperu membujur dari utara ke selatan dengan luas 1

km per segi. Disebalah utara dari Negeri Paperu terdapat pantai yang hampir sudah

dikenal diseluruh Maluku. Negeri Paperu adalah salah satu Negeri yang berada di

Kecamatan Saparua kabupaten Maluku Tengah. Negeri Paperu memiliki batas-batas

wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Saparua – Tiow

- Sebelah Selatan berbatasan dengan negeri Booi

10 Ibid….,
11 ibid..
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- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Saparua

- Sebelah Barat berbatasan dengan Haria Gunung

Luas wilayah negeri paperu adalah 20.000 m2.

3. Iklim

Keadaan iklim negeri Paperu sama dengan yang umumnya berlaku di daerah

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

maka negeri Paperu 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).12

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik Negeri Paperu tahun 2013, maka jumlah penduduk

Negeri Paperu  seluruhnya adalah 1.202 jiwa yakni 590 laki-laki dan 612 perempuan.

Total jumlah Kk sebanyak 335 Kk.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Nama Negeri Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah Kk

1 Paperu 590 612 1.202 335

Sumber data statistik Negeri Paperu Tahun 201313

12 Hasil wawancara dengan sekertaris negeri Paperu. Ch. P. pada 10 February 2013
13 Sumber data statistik negeri Paperu Tahun 2013



32

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No Penduduk Menurut Umur Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0 – 5 tahun
6 –11 tahun
12 –14 tahun
15 – 19 tahun
20 – 24 tahun
25 – 29 tahun
30 – 34 tahun
35 – 39 tahun
40 – 44 tahun
45 – 49 tahu
50 – 54 tahun
55 keatas

149
189
77
138
80
88
82
97
58
66
66
115

Tabel 2, diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dengan tingkat umur

0 – 5 tahun, 6 – 11 tahun merupakan angka tertinggi yakni 149 jiwa dan 189 jiwa dan

tingkat umur 40 – 44 tahun merupkan angka terkecil yaitu 58 jiwa.

5. Mata Pencaharian

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No Mata pencaharian Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pegawai negeri sipil
Pegawai swasta
TNI/POLRI
Pedagang
Pengusaha
Tani
Nelayan
Tukang Batu/kayu

89 orang
7 orang
2 orang
5 orang
5 orang
275 orang
200 orang
25 orang

Sumber Data Statistik Negeri Paperu14

14 Ibid...
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum sumber mata pencaharian

utama masyarakat Paperu adalah bertani, bercocok tanam berupa tanaman umur

panjang dan tanaman umur pendek, selain dari profesi petani masyarakat Paperu juga

memiliki profesi nelayan kakerna di dukung oleh letak yang sangat strategis. Dari

hasil wawancara dengan sekertaris Negeri Paperu, bahwa masyarakat negeri Paperu

memiliki 7 katinting, 6 bagan, 1 motor ikan, 45 perahu biasa.

6. Pendidikan

Tabel 4. Komposisi penduduk negeri Paperu berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah

SD

SLTP

SMU/SMK

PT

755

210

115

69

Total 1144

Sumber Data Statistik Negeri Paperu15

Berdasarkan tabel  di atas menunjukan bahwa penduduk Negeri Paperu 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 perguran tinggi di kota Ambon. Kenyataan ini

menggambarkan bahwa generasi muda Negeri Paperu zaman sekarang, sangat antusias

15 Ibit...
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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 Paperu sehingga anak-anak

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

bahkan di Pulau Jawa.

7. Sistem Pemerintahan

Ada dua sistem pemerintahan yang ditemukan di negeri Paperu, 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

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

Ch. Lawalatta. 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

pemerintahan demokrasi serta disesuaikan dengan kualitas, kapabilitas, serta loyalitas

raja terhadap negeri.16

Struktur organisasi pemerintahan negeri Paperu yang didasarkan pada sistem

pemerintahan adat tergambar dalam sketsa sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri Paperu

16Wawancara dengan Bpk. A .S sebagai Tokoh Masyarakat, 12 Agustus 2012.



36

Dalam struktur pemerintahan negeri juga dikenal “Badan Saniri Negeri”.17

Badan Saniri merupakan bentuk kepemimpinan kolektif, sehingga tidak ada person

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.”18

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.19

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

klan dan marga masing-masing. Di negeri Paperu, ada pula “Marinyo”,20 yang

17Lembaga/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.

18Kewang 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.

19Sasi merupakan pranata adat yang mengatur pelaksanaan larangan pengambilan hasil
sebelum waktunya untuk di panen.

20Marinyo adalah seseorang yang mendapat tanggung jawab dari Badan Saniri Negeri untuk
membantu “kapitan” dalam penyampaian berbagai informasi menyangkut keamanan negeri, namun
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tugasnya masih nampak. Hampir setiap saat di Paperu dapat dilihat seorang marinyo

“bataria tita” (menyampaikan berita atau informasi sambil berteriak). “Kapitan”21 dan

“Mauwen”.22

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 Paperu, karena tidak

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

digunakan dalam komunitas Paperu adalah sistem pembagian wilayah menurut tanah

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

adat yang diberlakukan di Paperu 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

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.

21Kapitan (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.

22Mauwen adalah seorang pemuka agama tradisional yang bertindak sebagai penghubung
antara dunia nyata dan dunia supranatural.
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dualisme dalam sistem pemerintahan desa/negeri yang berbasis pada regulasi nasional

dan tradisional (Adat).23

8. Kehidupan Sosial dan Budaya

Salah satu hubunngan sosial dan budaya yang paling dominan dalam

kehidupan Orang Paperu yakni hubungan Pela gandong. Karena itu pranata pela

gandong di Paperu terjalin dengan beberapa negeri lain, misalnya: Tulehu, hulaliu,

tial, asilulu, sila, laimu. Pranata pela gandong ini merupakan bentuk pranata budaya

yang penting untuk membangun perdamaian dan hubungan antar umat beragama,

maupun hubungan persaudaraan pada nilai-nilai sosial yang mengedepankan hidup

saling berbagi dan saling menopang. Acara panas pela dilakukakan setiap 10 tahun 1

kali.

9. 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 Paperu

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.24

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

23 Wawancara dengan Bpk C. P sebagai sekertaris Negeri Paperu, 17 Februari 2013.
24 Ibid
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komunitas di Paperu. 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.25 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 diantara 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 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

ketentraman hidup yang terpelihara di dalam negeri.26

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

25 Wawancara Ibu. Pdt,Z. Pattipeilohy S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Paperu, 18 february 2012.
26 Wawancara dengan Bpk. A. S sebagai Tokoh Masyarakat, 18 february 2013.
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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 Paperu, 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.

10. Raja dalam Kehidupan Sosial Warga

Dalam sistem pemerintahan negeri di Maluku, jabatan Raja menunjuk kepada

legitimasi 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. Raja27 merupakan perkembangan

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

27 Istilah ini diperkirakan berasal dari bahasa Sansekerta. Istilah setempat untuk jabatan ini tetap ialah
Raja.
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dalam negeri, dibantu oleh para Kepala Soa. Komposisi Raja dan Kepala Soa disebut

Saniri Negeri.28

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.29

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,30 sebagaimana juga yang terdapat di negeri

Paperu.  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

28Elifas T. Maspaitella, Tiga Batu Tungku: Analisis Antropologi dan Refleksi Teologis
Terhadap Kerjasama Antarinstitusi Sosial di Ema Pulau Ambon, (Tesis Magister pada UKSW, 2001),
35.

29Richard 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.

30Stephanus 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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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 Paperu, 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

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
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keputusan dan kebijakan kepada masyarakatnya, yang pada akhirnya dipatuhi dan

diikuti oleh seluruh anggota masyarakat.31

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 Paperu 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

Paperu 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.32

Sehingga peranan Raja sebagai elemen kunci dalam masyarakat menjadi

dominan untuk membawa perubahan sosial yang mengarah kepada kesejahteraan

warga masyarakatnya.

31 Wawancara dengan Bpk. A. S. sebagai Tokoh Masyarakat, 12 February 2013.
32 Wawancara dengan Bpk. T. P sebagai Tua Adat, 20 February 2012.
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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. Raja33 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.34

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.35

Berdasarkan sistem pemerintahan adat, Raja memiliki peran vital dalam

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

33 Istilah ini diperkirakan berasal dari bahasa Sansekerta. Istilah setempat untuk jabatan ini tetap ialah
Raja.
34 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.

35Richard 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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bertindak selaku ketua persekutuan adat,36 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 Paperus, 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

mengembangkan berbagai nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan secara

turun temurun dari generasi ke generasi.

36Stephanus 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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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.37

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 Paperu 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

Abubu yang mengkristenkan para penduduk yang masih menganut agama asli

37 Wawancara dengan Bpk. A. S. sebagai Tokoh Masyarakat, 20 February 2013.
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(tradisional) juga ialah karena dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda melalui

pekabar injil mereka, dengan tujuan pendekatan utama ialah kepada Raja.38

Sehingga peranan Raja sebagai elemen kunci dalam masyarakat menjadi

dominan untuk membawa perubahan sosial yang mengarah kepada kesejahteraan

warga masyarakatnya.

11. Peranan Gereja dalam Kehidupan Sosial Warga

Gereja sebagai suatu elemen penting dengan memiliki organisasi yang

struktural di negeri Paperu 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 Paperu 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,

sekretaris, bendahara dan ketua-ketua juga anggota-anggota seksi, seperti seksi

38Wawancara dengan Bpk T. S sebagai Tua Adat, 23 February 2013.
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Organisasi dan Kerumah-tanggaan, seksi Pelayanan dan Pembangunan Jemaat, seksi

Kerohanian dan Keesaan dan seksi Finansial dan Ekonomi.39

Menyangkut struktur organisasi Gereja pada jemaat GPM Paperu dapat

digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2. Struktur Organisasi Gereja Pada Jemaat GPM Paperu40

Keterangan:

1. Seksi Organisasi dan Kerumahtanggaan

2. Seksi Pelayanan dan Pembangunan Jemaat

3. Seksi Kerohanian dan Keesaan

4. Seksi Finansial dan Keesaan

39 Wawancara dengan Ibu. Pdt. Z, Pattipeilohy S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Paperu, 20
February 2013.

40 Sumber Data Jemaat GPM Paperu 2012/2015.
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Struktur organisasi Gereja yang terdapat di Paperu, 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.41

Selain memiliki perangkat organisasi, Gereja juga memiliki wilayah pelayanan

yang umumnya disebut “jemaat” yang berbeda dengan wilayah administrasi

pemerintahan negeri. Di Paperu 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.42 Sedangkan pembagian batas-batas wilayah dalam sektor dan unit

ditetapkan dalam keputusan sidang jemaat setempat. Pada wilayah jemaat GPM

Paperu, wilayah pelayanan Gereja diklasifikasikan dalam delapan sektor sektor dan

enam belas unit.43 Selain itu jemaat Paperu dengan penyebaran delapan sektor dan

enam belas unit itu terbagi dengan komposisi jemaat yang cukup merata.44

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

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

41Sidang 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 Paperu 2012/2015.

42Sektor merupakan penggabungan dari beberapa unit, dan Unit merupakan penggabungan dari
beberapa keluarga. Penggabungan dari beberapa sektor akan membentuk sebuah Jemaat.

43Sumber Data Hasil Kunjungan Pastoral Jemaat Tahun 2012.
44Dikaitkan 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.45

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

Paperu, 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 Paperu memiliki antusias

45Wawancara dengan ibu. L. W. Sebagai Majelis Jemaat Paperu, 23 February 2013.
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dan partisipasi yang tinggi, ini terlihat dari jumlah kehadiran anggota jemaat dsalam

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 Paperu, 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 Paperu 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.46

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

46 Wawancara dengan Ibu L. W sebagai Anggota Jemaat Paperu, 14 February 2013
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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 Paperu. 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.47

12. 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 Paperu memprioritaskan pendidikan

dini yang modern yang bertujuan mengembangkan mentalitas, pengetahuan, dan

kreatifitas dari warga sekolah untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan diri

47Wawancara dengan Ibu. Pdt. Z. Pattipeilohy, S.Si, sebagai Pendeta Jemaat di negeri Paperu,
25  februari 2013.
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tidak hanya dengan lingkungan sekitar tetapi juga dalam kondisi perkembangan masa

kini yang disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat secara tranformatif.48

Keberadaan pendidikan di negeri Paperu dapat dikatakan sudah sangat

memadai. Ini terbukti dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang

memadai, yakni terdapat dua buah SD, satu buah SMP, dan dua buah SMA yang aktif

dalam pengoperasiannya menjalankan proses pendidikan. Kondisi bangunan sekolah

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

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

tenaga guru mata pelajaran.

B. Sejarah Adat Meja Gandong

Setiap adat tentunya memilki sejarah, demikian juga adat Meja Gandong dalam

masyarakat Paperu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwa

setelah Negeri Paperu di bentuk proses adat meja gandong sudah ada dan sudah

dijalankan oleh masyarakat paperu.49

Adat Meja Gandong awalnya dilakukan oleh para leluhur, yaitu dengan

menggunakan Lesa yaitu meja panjang ditutupi dengan daun kelapa, kemudian alat-

alat makan juga masih menggunakan daun pisang daun sagu, sempe tajela yang

terbuat dari tanah liat.

48Wawancara dengan Ibu F. P. sebagai Guru/Pengajar di salah satu lembaga pendidika yang
ada di Paperu, 28 february 2013.
49 Wawancara dengan C.P, T.P, A.S, D.M sebagai Sek Neg, tua adat, dan tokoh masyarakat, 20
February 2013
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Namun seiring dengan perkembagan dan kemajuan, maka alat-alat makan yang

dipakai mulai beruba, masyarakat tidak lagi menggunakan daun kelapa sebagai

penutup meja, atau daun pisang dan daun sagu sebagai alat makan, masyarakat paperu

telah menggantinya dengan kain putih sebagai penutup meja, piring sebagai alat

makan dan sebagainya. Walaupun alat-alat makan sudah berubah dari tradisional ke

modern, namun pemahaman Orang paperu mengenai adat meja bahkan nilai-nilai dari

adat meja Gandong ini tidak akan pernah berubah sebab telah mengakat dan tertanam

dalam kehidupan mereka.

C. Deskripsi Adat Meja Gandong

Ritual meja gandong adalah salah satu acara adat yang dimiliki oleh orang

Paperu dan harus dilaksanakan oleh masyarakat Negeri Paperu dan acara ini dibuat

oleh orang tua-tua (leluhur) sejak dahulu kala sampai sekarang dan kapanpun. Adat ini

dilakukan setelah perkawinan disahkan oleh lembaga keagamaan maupun sipil.

Sebelum pelaksanaan adat meja gandong dilakukan, maka diawali dengan

acara masuk minta istri, didalam acara masuk minta dibicarakan berbagai hal yaitu

menyangkut bayar harta kawin, penentuan tanggal perkawinan. harta kawin orang

Paperu adalah sebagai berikut:

1. Kain Putih

2. Ular mas

3. Pinggang batu

4. Gong
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5. Tali gong

6. Patola

7. Tempat siri

8. Jujaro mongare

9. Negeri

10. Gereja

Dalam setiap perkawinan adat Paperu Harta yang sering digunakan  adalah ular

mas, tali gong, pinggang batu, patola, sopi segeru, sirih pinang. harta-harta ini lah

yang harus ditebus dan dibayar, jika dalam perkawinan laki-laki berasal dari luar

paperu maka laki-laki wajib membayar kepada pemerintah Negeri dan Gereja. Selain

itu ada juga harta orang paperu yang tidak bisah ditebus yaitu berupa : minuman

jeniffer 1 botol, dan kain cita 3 meter. Selanjutnya ketika harta telah dibayar, maka

harta berupa uang maupun barang-barang berupa kain cita 3 meter sopi 1 botol, tempat

sirih dan isi (sirih pinang, tabaku, kapur) diberikan kepada Paman dari pengantin

Perempuan, saudara laki-laki dari ibu untuk dibagikan kepada saudara-saudara laki-

laki dari ibu yang lainnya.50

Ketika selesai acara bayar harta maka selanjutnya dilakukan Ritual perkawinan

baik gereja maupun sipil. Dalam ritual adat meja gandong makanan yang disajikan

adalah berupa:

- Pisang rebus

- Ubi jalar

- Keladi rebus

50 wawancara dengan Bpk. T. P. sebagai Tua Adat, 20 februaty 2013
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- Sagu kering

- Sayur acar

- Sayur bunga papaya

- Sayur terong masa kuning

- Papeda

- Ikan goreng, ikan masak kuah kuning dan ikan bakar.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka orang paperu mulai

menambahkan jenis makanan yang dianggap mewah yaitu berupa :

- Nasi putih

- Nasi kuning

- Babi ( masak semur dan asam pedas)

- Minuman anggur

- Dan kue cake.51

Dalam proses pelaksanaan adat meja gandong anggaran yang diperlukan cukup

besar yaitu antara 10 – 15 juta.52 Namun ada satu tradisi para leluhur yang sangat

menguntungkan yaitu kebutuhan adat meja gandong dibagi secara bersama diantara

keluarga orang gandong. Dan hal ini disebut dengan istilah badati. Sistim badati dibuat

dengan cara yaitu semua bahan makanan berupa ikan sayur dan lainnya di bagi kepada

semua orang gandong

51 wawancara dengan Ibu. I. P. sebagai ibu rumah tangga, 22 february 2013
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D. Tata Cara Pelaksanaan Ritual Adat Meja Gandong

Orang Paperu memahami diri mereka sebagai orang basudara atau saudara

segandong.53 Pemahaman tersebut turut membentuk cara pandang dan perilaku hidup

yang turut membentuk budaya dan tata cara hidup yang mengimpresikan kedekatan

itu. Pemaknaan budaya ini tergambar lewat acara adat kasih makan gandong (memberi

makan kepada saudara). Penekanan nilai adat itu terletak pada tanggung jawab anak

negeri, khususnya laki-laki untuk menuntaskan tanggungjawabnya untuk memberi

makan semua gandong dari mata rumahnya. Perhitungan mata rumah gandong atau

orang basudara dalam pandangan orang Paperu biasanya dihitung dari garis keturunan

laki-laki yang hidup. Meskipun demikian, hingga kini perhitungan mata rumah itupun

turut mengikut sertakan mata rumah dari perempuan. Namun tidak semua perempuan

dalam hitungan orang Paperu masuk dalam upacara adat ini. Memang sangat beralasan

sebab adakalanya perkawinan yang dilakukan oleh orang laki-laki Paperu dengan

perempuan dari luar (bukan orang Paperu) sehingga ketika upacara adat ini dilakukan

bagi perempuan yang dari luar biasanya mata rumahnya tidak diikutsertakan dalam

pelaksanaannya, sehingga hanya dihitung dari hubungan saudara gandong dari laki-

laki saja.

Kasih makan gandong cukup mengikat anak negeri dan dipandang mampu

menunjukan entitas orang Paperu. Hal ini terbukti lewat kewajiban semua anak negeri

laki-laki yang berada di manapun, tanpa terkecuali. Tuntutan pendidikan, tuntutan

ekonomi, tuntutan hidup dan masa depan yang menuntut mereka harus pergi merantau,

53 Wawancara dengan Bpk C. P. Selaku Sek Negeri, 23 February 2013
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54 mereka harus kembali ke Paperu untuk melakukan meja gandong sebagai

tanggungjawab adatis terhadap mata rumah gandong di Paperu. Menurut saya, nilai

budaya ini cukup memberi pemaknaan kehidupan orang basudara yang paling kuat

bagi orang Paperu. Meskipun telah merantau ke luar negeri Paperu, namun ada

kesadaran dan tanggung jawab untuk tetap melihat orang basudara segandong yang

ada di Paperu, sebagai bagian dari mereka yang telah membentuk pribadi dan hidup

yang bersangkutan.

Kekuatan perekat orang basudara segandong ini bukan semata didasarkan pada

kenyataan tanggungjawab secara horisontal terhadap orang saudara semata, namun

orang Paperu percaya bahwa dengan menuntaskan tanggung jawab tersebut, keluarga

mereka akan dijaga dan diperlihara bahkan dianugerahkan berkat oleh leluhur dari

mata rumahnya. Jika tidak maka, akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan

keluarga mereka, misalnya anak sakit tampa sebab, adanya kegagalan, tidak

mempunyai anak, maupun kesulitan hidup lainnya. Semua bentuk musibah tersebut

dipercaya ditimpahkan oleh leluhur mata rumah mereka.55

Meskipun perkembangan peradaban yang membawah perubahan yang cukup

signifikan dalam semua tatanan hidup, bahkan cenderung membentuk perilaku hidup

yang kian individualis, namun adat ini sebetulnya menjadi perekat orang basudara

segandong di Paperu. Meskipun pada kenyataannya dari segi tata cara dan bentuk-

bentuk makanannya telah mengalami perubahan dari wujud aslinya, namun makna

mendasar dibalik pelaksanaan meja gandong menjadi esensi penting untuk

54 Wawancara dengan Bpk H.P mantan Tua adat, 20 Feberuary 2013
55 Wawancara dengan H.P, sebagai tua adat, 24 FFebruary 2013
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membangun hubungan orang Paperu sebagai orang basudara juga gambaran relasi

dengan leluhur mereka sebagai pewaris nilai adat itu.

Istilah Meja Gandong atau kasih makan gandong dalam pemahaman orang

Paperu menunjuk kepada tanggungjawab setiap laki-laki dewasa untuk memberi

makan semua saudara segandong dari mata rumahnya dalam prosesi makan bersama

di meja makan yang dibuat secara khusus.56 Ritual ini dikhususkan kepada laki-laki

yang sudah menikah dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh laki-laki dewasa yang

belum menikah ataupun dilakukan oleh perempuan Paperu. Alasan mendasar larangan

bagi laki-laki yang belum menikah adalah mereka percaya bahwa masih tergantung

kepada keluarga segandong dan belum mandiri atau membentuk keluarga. Sedangkan

tidak dilakukan oleh perempuan Paperu sebab orang Paperu beranggapan bahwa

tanggungjawab kasih makan orang sudara ada pada laki-laki sebagai pencari nafkah

dalam keluarga dan juga tanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk menghidupi

keluarganya kelak ia menikah. Sehingga sebelum sang laki-laki bertanggungjawab

kepada keluarga yang telah dibentuknya, maka sebagai keharusan terakhir harus

memberi makan saudara segandongnya terlebih dahulu.57

Ritual ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebetulnya diawali

dengan acara masuk minta bini (istri), setelah ada kesepakatan diantara kedua keluarga

untuk menikahkan anak-anaknya menjadi pasangan suami-istri, maka kewajiban

setelah itu adalah bayar harta kepada keluarga perempuan sebagai bentuk

penghormatan atas anak perempuan yang akan dijadikan istrinya kelak.

56 Wawancara dengan Bpk. A. S. sebagai tokoh masyarakat, 20 february 2013
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Setelah kedua acara itu, dilakukan maka ritual yang berikut adalah kasih makan

gandong. Ritual ini diawali dengan diadakan terlebih dahulu rapat gandong kecil

yang terdiri dari laki-laki yang sudah menikah tersebut, dengan orang tuanya saja. Inti

dari rapat gandong kecil ini adalah membicarakan berbagai persiapan pelaksanaan

meja gandong. Biasanya dalam rapat inipun dibahas jenis makanan apa saja, berapa

biayanya, bagaimana mendapatkannya dan juga orang saudara siapa saja yang akan

diundang dalam meja gandong nantinya.

Setelah itu, ada rapat gandong besar yang terdiri dari semua keluarga dari

mata rumah ayah dari anak laki-laki yang hendak membuat meja gandong. Disebut

rapat gandong besar, sebab rapat ini turut diundang semua saudara se-gandong dari

ayah. Ayah punya saudara laki-laki maupun perempuan. Didalamnya dibicarakan

berbagai macam persiapan pelaksanan ritual dimaksud. Biasanya kalau anak laki-laki

yang akan membuat meja gandong tersebut sanggup membiayai semua kebutuhan

meja gandong, maka semua orang saudara yang diundang hanya diminta untuk

membantu pelaksanaannya saja, mulai dari pembuatan tenda, memasak, bantu

membuat meja makan maupun kesiapan-kesiapan lainnya. Namun apabila anak laki-

laki tersebut, tidak sanggup untuk menanggung semua kebutuhan meja gandong, maka

pertemuan besar inipun digunakan untuk membahas hal dimaksud. Artinya kebutuhan

meja gandong ditanggung bersama atau disebut dengan istilah “Badati”.58 Misalnya

saudara dari ayah yang satu tanggung kayu bakar, yang lainnya tanggung daging,

tanggung sayur dan seterusnya. intinya semua kebutuhan meja gandong dibicarakan

58 Badati merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat yang artinya kebutuhan yang
ditanggung secara bersama.
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untuk ditanggung secara bersama. Selain itu pertemuan gandong besar inipun

memutuskan kapan waktu pelaksanaan meja gandong dimaksud. Hingga penentuan

bapa rumah59 atau orang tua yang ditunjuk sebagai juru bicara nantinya dalam ritual

meja gandong mewakili semua saudara gandong yang ada bahkan yang mengatur tata

cara maupun pembicaraan pada saat pelaksanaan dalam meja gandong nantinya.

Setelah rapat gandong besar, maka bapa rumah beserta anak laki-laki serta orang

tuanya mendatangi ketua adat untuk membicarakan kesiapan ritual dimaksud,

khususnya menyangkut waktu, hari dan tempat pelaksanaannya. Menurut informasi

yang saya dapatkan, biasanya pelaksanaan meja gandong ini, hanya dapat dilakukan

pada hari selasa atau jumat saja.60 Sebab menurut kepercayaan masyarakat Paperu,

pada hari tersebut biasanya sangat tepat untuk berkomunikasi dengan para leluhur

mereka. Bahkan tokoh adat di Paperu mengatakan bahwa hari tersebut pada umumnya

telah ditetapkan sebagai hari adat. Oleh karena itu pemilihan tanggal pelaksanaan

harus sesuai dengan hari dimaksud. Untuk pemilihan tempat pelaksanaan pun harus

sesuai dengan mata rumah anak laki-laki yang akan buat meja gandong. Contohnya

kalau anak laki-laki tersebut bermarga atau berasal dari Soa Lawalata, maka

pelaksanaan meja gandong harus berada pada tanah miliki marga atau soa tersebut

atau disebut sebagai rumah tua. Orang Paperu percaya bahwa tempat pelaksanaan

meja gandong pada mata rumah dan hal milik yang tepat, maka para leluhur dari

marga tersebut akan dilibatkan jika tidak maka pelaksanaan meja gandong akan

percuma, bahkan akan berdampak buruk pada kehidupanya kelak.

59 Bapa rumah merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat yang memiiki arti juru bicara
60 Wawancara dengan Bpk T.P sebagai Tua adat. 20 Feberuary 2013
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Meja gandong biasanya diawali dan atau yang berhak duduk di meja pertama

untuk makan dan minum bersama dalam meja tersebut dimulai dengan saudara yang

paling dekat. Misalnya saudara laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu, dan

seterusnya hingga saudara yang paling jauh. Setelah mejanya penuh diiisi oleh orang

basudara gandong, maka prosesi makan bersama dimulai. (seperti terlihat pada

Gambar 3 dibawah ini).

Gambar 3. Meja Gandong di Paperu

Biasanya meja gandong ini, diawali dengan doa oleh pendeta. Menurut

informasi yang saya dapatkan, keterlibatan pendeta barulah pada belakangan ini.61

Sebab waktu dulu, posisi atau peran pendeta diambil alih oleh mereka yang lebih

dituakan dalam mata rumah dimaksud. Setelah doa, maka bapa rumah mulai memandu

meja gandong dan diawali dengan diberikan kesempatan bagi anak laki-laki untuk

berbicara. (seperti terlihat pada gambar dibawah ini)

61 Wawancara dengan Bpk H.P sebagai mantan Tua Adat. 20 February 2013
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Pembicaraannya hanya terkait dengan kehidupannya selama ia ada bersama

dengan orang tuanya atau mungkin kalau ada kesalahan atau tingkah laku, atau tutur

kata yang salah selama ia hidup bersama saudara segandong, maka ia wajib

menyampaikannya sekaligus. Dan juga dalam kesempatan tersebut, anak laki-laki

wajib memperkenalkan istrinya kepada semua saudara gandong yang hadir dalam

meja gandong tersebut. Setelah itu, kesempatan diberikan kepada orang tua dari anak

laki-laki dan seterusnya diberikan kesempatan pula kepada saudara se-gandong kalau

ada yang mau menyampaikan sesuatu. (seperti pada gambar ini, namun karena orang

tua dari mempelai laki-laki yaitu ayah telah meninggal maka yang berhak untuk

berbicara adalah ibu).
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Kalaupun ada yang bilang jika di meja makan tidak boleh bersuara, lain halnya

dengan meja gandong. Di meja ini semua hal diungkapkan dan tidak ada yang

tersembunyi. Jika ada kesalahan, maka di meja itupun harus diselesaikan sehingga

anak laki-laki yang akan memasuki rumah tangga baru dengan istrinya tidak ada

beban lagi nantinya. Setelah semua pembicaraan selesai, maka kesempatan diberikan

kepada ketua adat. Peran ketua adat di meja gandong, dianggap sebagai perantara

yang secara langsung berhubungan dengan para leluhur atau kekuatan supranatural,

dengan bercakap-cakap dengan bahasa tanah. Percakapan perantara ini biasanya

diarahkan kepada leluhur dari mata rumah atau soa anak laki-laki yang melaksanakan

meja gandong tersebut. Setelah itu ia mengkukuhkan meja tersebut, ia mengatakan
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“TIHINOTIL TAU TANIA”62 yang ditandai dengan mengetuk meja sebanyak tiga (3)

kali. Mengetuk meja sebanyak 3 kali memiliki arti bahwa semua beban dan tanggung

jawab anak laki-laki tersebut telah lunas dan selesai. Kehadiran ketua adat dalam meja

gandong sangat penting, sebab bukan hanya berhubungan dengan perannya sebagai

perantara, namun yang terpenting adalah dialah yang harus mengkukuhkan meja

gandong tersebut dan menyatakan bahwa semua beban atau tanggung jawab dari anak

laki-laki tersebut telah selesai ataukah belum.

Untuk posisi duduk dari pendeta dan pemerintah negeri (Raja) dan ketua adat

pun tidak sembarangan. Jika posisi mejanya dibuat dari arah utara ke selatan, maka

posisi duduk pendeta berada pada kutub utara dan raja didampingi ketua adat duduk di

bagian selatan. Namun jika posisi mejanya, dari arah timur ke barat, maka pendeta

duduk di bagian barat dan raja didampingi ketua adat duduk di bagian timur. Posisi

pendeta pada kutub utara dan barat, biasanya dipandang sebagai kepala meja, dan

dalam pandangan orang Paperu dari sanalah datangnya kehidupan mereka. Sedangkan

pemerintah dan ketua adat pada kutub selatan dan timur, dipandang sebagai kaki meja,

dimana aliran kehidupan itu berasal dari kepala meja ke kaki. Pandangan ini sangat

berhubungan dengan pemahaman orang Paperu yang beranggapan bahwa kehidupan

mereka berasal dari arah barat atau gunung (sabalah dara) dimana mereka berasal jika

dilihat dari posisi negeri Paperu saat ini (negeri lama yang berada di gunung), dan

menuju ke kaki atau ke arah pesisir (sabalah lau) atau sangat berhubungan erat dengan

struktur negeri Paperu yaitu dari kepala turun ke kaki.

62 Tihinotil Tau Tania merupakan Bahasa Tanah Orang Paperu yang artinya Hutang Adat dibayar lunas.
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Setelah semua proses selesai maka diadakan makan bersama, hingga semua

saudara segandong tersebut menikmati meja gandong tersebut. Akhir dari prosesi ini,

biasanya ditutup oleh raja negeri Paperu. Biasanya semua saudara gandong yang

datang mengikuti adat meja gandong menggunakan pakaian warna hitam. Kurang

jelas keharusan pakaian ini, namun dari beberapa informan yang saya wawancarai

mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam tiap pelaksanaan

meja gandong. Sehingga tanpa dibilang pun mereka sudah tahu.

E. Makna Meja Gandong Bagi Orang Paperu

Paperu adalah salah satu Negeri yang masih memegang kuat adat-istiadat yang

berlaku dari zaman dulu hingga sekarang ini, ini terbukti masih diberlakukan adat

Meja Gandong yang berfungsi mengikat, membangun persekutuan orang basudara,

bahkan saling mengenal antar anggota keluarga.63

Bagi orang Paperu adat meja gandong adalah salah satu bentuk budaya

penghargaan terhadap para leluhur yang harus dilakukan, jika adat ini tidak dilakukan

maka mereka akan mengalami sakit penyakit sampai kematian. Hal ini juga berlaku

bagi orang paperu yang ada di perantauan jika adat ini belum dilakukan maka mereka

juga akan mengalami hal yang demikian.64 Karena itu adat Meja Gandong bagi orang

paperu punya makna yang sangat mendalam menurut Bapak T. Pattipawaej, beliau

mengatakan bahwa meja gandong adalah meja persekutuan dimana dalam meja

gandong hubungan orang basudara dipersatukan, bagi beliau inti dari meja

63 Wawancara dengan Bpk. A.P. sebagai tokoh adat. 20 February 2013
64 Wawancara dengan Bpk. D.M. sebagai tua adat, 20 February 2013
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persekutuan ini ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisah diselesaikan di

pemerintah negeri maka melalui meja gandong ini persoalan-persoalan diselesaikan

secara kekeluargaan.65

Pendapat dari Bapak T. Pattipawaej senada dengan pendapat Bapak A.

Sopamena beliau mengatakan bahwa dalam adat meja gandong ada nilai positif yang

terdapat didalamnya, dimana dalam pelaksanaan adat meja gandong, mereka

membangun dan mempereret hubungan orang basudara, makan dan duduk bersama

dalam satu (1) meja makan, berbagi suka dan duka, bagi beliau meja gandong juga

dimaknai sebagai meja persekutuan, satu meja ketika yang satu sakit maka yang lain

juga turut merasakan penderitaan.66 Hal ini tergambar dalam kehidupan sehari-hari

dari orang paperu yang hidup saling berbagi, saling membantu dan saling menolong

antar sesama.

Pendapat Ibu I. Pattipawaej serupa dengan Bapak A. Sopamena, Bapak D.

Mayaut, Bapak  E. Luhukay, dan Bapak U. Bernard. Ibu F. Patiselanno, Bapak A.

Pattipeilohy 67 mereka mengatakan bahwa meja gandong dibuat untuk

memperkenalkan istri kepada semua orang gandong atau semua keluarga dan mereka

saling memperkenalkan diri sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara dan

mereka saling mengenal, bahkan dalam pelaksanaan adat meja gandong pengantin

perempuan mendapat gelar. Misalanya dalam marga Pattiselanno perempuan diberi

galar Ina Patty.68

65 Wawancara dengan Bpk. T.P sebagai Tua ada, 20 February 2013
66 Wawancara dengan Bpk. A. S sebagai tokoh masyarakat.20 February 2013
67 Wawancara dengan Ibu. I.P sebagai masyarakat, 22 February 2013
68 Wawancara dengan Bpk. U.B masyarakat, 28 February 2013
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Berangkat dari pengalaman diatas peneliti menemukan bahwa meja gandong

adalah salah satu adat yang masih dipraktekkan sampai saat ini dan sangat

berpengaruh dalam kehidupan orang paperu, dan karena itu jika keluarga telah berjanji

untuk melakukan adat ini, maka harus segera dilakukan karena merupakan ketentuan

adat bagi mereka.69 Namun bagi orang Paperu dalam pelaksanaan adat meja gandong

ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam adat meja gandong.

Meja gandong dipahami sebagai sebuah warisan leluhur yang sangat penting

bagi masyarakat dan telah menjadi identitas mereka. Meja gandong wajib dilakukan

oleh semua masyarakat Negeri Paperu baik yang berada di negeri Paperu maupun

diperantauan tanpa terkecuali. Sebab jika tidak dilakukan, akan mendapat hukuman

dari Tuhan dan Leluhur. 70 Masyarakat percaya bahwa jika adat ini tidak dilakukan

maka mereka akan mengalami sakit penyakit sampai kepada kematian.71 Hal ini

menyebabkan masyarakat tetap menjalankan adat Meja gandong sampai sekarang.

Pandangan warga terhadap pelaksanaan ritual Meja gandong secara langsung

dapat menggambarkan pemahaman mereka terhadapnya. Kebanyakan orang paperu

memaknainya sebagai, mempererat tali persaudaraan untuk saling mengenal orang

bersaudara, penghormatan terhadap para leluhur.

69 Wawancara dengan Bpk T. P. sebagai Tua adat 20 Feberuary 2013
70 Ibid…
71 Wawancar dengan Bpk H.P, T.P, D.M, E.L, A.S. sebagai Tua Adat dan Tokoh masyarakat. 25
February 2013
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F. Sikap Orang Paperu Terhadap Adat Meja Gandong

Pelaksanaan adat meja gandong merupakan suatu ketentuan adat yang harus

dilaksanakan oleh masyarakat paperu. Adat meja gandong tersebut dilakukan setelah

perkawinan disahkan secara sipil maupun keagamaan. Secara umum, masyarakat

meyakini adat ini sebagai suatu tradisi yang telah ada sejak dahulu, dan masih

dipraktekkan hingga sekarang sebagai masyarakat adat, keterikatan mereka dengan

warisan leluhur adalah sangat penting karena mencakup setiap generasi dari

masyarakat adat tersebut. Hal ini memungkinkan, adat meja gandong tetap

dipertahankan oleh masyarakat paperu.

Orang Paperu 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 warisan berupa tradisi atau ritual

“Meja Gandong’ sebagai suatu warisan para leluhur bagi warga setempat. Takut dalam

pengertian begitu menghormati keberadaan para leluhur dan peninggalan yang

diwariskan tersebut.72 Oleh karena hal itu adalah sesuatu yang telah menjadi

kebiasaan, maka sangat sulit untuk dirubah. Pemahaman-pemahaman ini telah dimiliki

oleh setiap orang Paperu (anak-anak maupun orang dewasa) dan mengakar dalam

kehidupan mereka. Walaupun mereka dikatakan telah maju dalam pendidikan dan

modern dalam mengikuti perkembangan dunia dan iptek, tetapi dasar pemahaman

mereka terhadap ‘Meja Gandong’ ini tidak pernah berubah.73

72Wawancara dengan Bpk. T.P sebagai Tua Adat, 25 February 2013.
73Wawancara dengan Bpk. E. L sebagai Tua adat, 25 February 2013.
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Masyarakat paperu sangat menghargai adat yang lebih banyak memberikan

nilai positif bagi hidup mereka. Dalam ritual adat meja gandong diajarkan bahwa

hidup saling mengasihi antar orang basudara adalah nilai-nilai yang harus junjung

dalam masyarakat sebagai pembentukan moral yang lebih baik.

Ketaatan masyarakat terhadap adat-istiadat merupakan sikap yang beradab.

Apa yang dilakukan masyrakat dalam adat ini, merupakan sikap menghargai apa yang

telah menjadi tradisi, karena adat itu muncul dari perbuatan yang bersama diulang.

Perbuatan itu diulang, karena pada permulaan kalinya menjalankan perbuatan tersebut,

mereka menemukan bahwa perbuatan tersebut menyenangkan atau berguna dan

mereka menghendaki hal tersebut kembali.

Pelaksanaan adat ini pula, dilakukan secara keagamaan karena selain

masyarakat melakukan tradisi, mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan atas

berkat yang diberikan kepada keluarga mereka. Bentuk ucapan syukur ini dilakukan

dalam bentuk doa sehingga ada nilai Religius yang ditampilkan dalam pelaksanaan

adat meja gandong. Meja gandong ini juga disatu sisi merupakan rasa ungkapan

syukur kepada Tuhan dan sisi lain mencerminkan ketaatan kepada para leluhur.74

Sikap yang dibangun oleh masyarakat Paperu ini merupakan sikap

menghormati dan menghargai, kerana ketika mereka melakukan adat meja gandong

mereka tidak hanya melakukan kewajiban sebagai komunitas adat tetapi mereka juga

telah belajar untuk menghargai dan mengucap syukur.75 Para leluhur mewariskan adat

74 Wawancara dengan  A. S sebagai Tokoh masyarakat. 25 February 2013
75 Wawancara dengan T. P. sebagai tua adat 22 February 2013
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meja gandong sehingga mengajarkan masyarakat adat untuk hidup dalam

kebersamaan, kedamaian dan sikap atau moral yang baik.

Nilai-nilai kebersamaan mempererat hubungan persekutuan bagi pasangan

nikah maupun masyarakat secara umum. Pelaksanaan adat meja gandong juga

merupakan sebuah sarana yang mengatur keluarga-keluarga yang mungkin hidup

dalam keretakan.76 Itu berarti adat meja gandong tidak hanya sekedar tradisi leluhur

tetapi mampu membentuk persekutuan hidup masyarakat agar tetap hidup dalam kasih

tanpa ada pertentangan.

Sikap masyarakat merupakan bagian fungsi mereka sebagai mahkluk sosial,

sehingga nilai kasih itu ada dan nyata dalam kehidupan hidup masyarakat untuk saling

membantu, mengasihi, menghargai pemberian orang lain, tidak lupa berterima kasih

dengan mengucap syukur dengan kata lain nilai sosial ini merupakan nilai solidaritas

dalam masyarakat.

76 Wawacara dengan D. M sebagai Tokoh Adat 23 February 2013


