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BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Aimoli - Alor

1. Sejarah Desa Aimoli1

Desa Aimoli ada dan dikenal sejak masa pemerintahan tradisional yang

berlangsung di Alor-Pantar. Pada masa pendudukan Belanda di Alor-Pantar tahun

1914, Belanda membentuk sistem pemerintahan kerajaan pertama dengan

membagi suku-suku besar dari masa pemerintahan tradisional ke dalam

pemerintahan kerajaan Belanda yang waktu itu dikenal masing-masing:

1. Kerajaan Alor-Pantar

2. Kerajaan Kui

3. Kerajaan Kolana

4. Kerajaan Batulolong

Pada masa itu pula terbentuk pemerintahan ketemukungan (suku-suku)

sekitar 1926-1927. Bersamaan dengan itu Belanda membentuk koordinator

wilayah pemerintahan dengan sebutan sesuai kebiasaan setempat, maka untuk

Aimoli disebut Kapal Mate Emoil. Pada masa Ketemukungan ini Aimoli termasuk

dalam wilayah ketemukungan Oa’mate.

Pada tahun 1932, ketemukungan Oa’mate diubah menjadi ketemukungan

Aimoli dan menujuk Timung Bel sebagai temukung Aimoli yang pertama

menggantikan Mail Laa, temukung Oa’mate.

1 Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Alor, 2009.
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Masa ketemukungan ini berakhir pada tahun 1968. Sejak itu ketemukungan

Aimoli diubah menjadi desa baru Aimoli.

Wilayah ketemukungan Aimoli kala meliputi: Tame Bang, Fafay,

Anlafining, Pae, Oa’Mate la’lang, Emoil, Meicmol, Pae Emoil.

Pada masa pemerintahan ketemukungan, mereka yang diangkat menjadi

tamukung Aimoli adalah:

1. TIMUNG BEL (1932-1941)

2. MARO MAIL (1941-1949)

3. MAQRO DUR (1949-1954)

4. MARO MAIL (1954-1968)

Masa Pemerintahan Desa Baru Aimoli (1968-1973) :

Pada masa pemerintahan ini wilayah pemerintahan desa gaya baru Aimoli

meliputi: Alaang, Sey’Eng, Wahing, Lhingdon dan Aptel/Tamebang.

Pada tahun 1973 tejadi regulasi aturan pemerintah maka desa baru Aimoli

diubah menjadi Desa Aimoli dan berlangsung hingga sekarang dengan ibu kota

Desa Sey’Eng.

Di masa pemerintahan Desa Aimoli sejak tahun 1973 wilayah pemerintahan

dibagi 4 dusun masing-masing:

1. Dusun I, Alaang

2. Dusun II, Sey’Eng

3. Dusun III, Wahing

4. Dusun IV, Lhingdon

Pada tahun 1995 terjadilah pemekaran Desa Aimoli menjadi 2 Desa hasil

pemekaran masing-masing: dusun I Alaang menjadi Desa Alaang dan Dusun
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Lhingdon menjadi Desa Oa’Mate. Dengan demikian maka wilayah Desa Aimoli

setelah pemekaran adalah meliputi dusun II Sey’Eng dan dusun III Wahing.

Selanjutnya setelah pemekaran pembagian wilayah pemerintahan Desa

Aimoli adalah terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun I Sey’Eng dan Dusun II Wahing

serta 4 rukun wilayah dan 8 rukun tetangga.

Urutan kepala Desa Aimoli sebagai berikut :

1. Periode tahun 1968-1973 (Desa Gaya Baru) kepala Desa Aimoli

pertama Marthen Beli

2. Periode tahun 1973-1978 kepala Desa Aimoli kedua Marthen Beli

3. Periode tahun 1978-1979 kepala Desa Aimoli ketiga Agusthinus Mulle

4. Periode tahun 1979-1983 kepala Desa Aimoli keempat Joel F. Pelang

5. Periode tahun 1983-1985 kepala Desa Aimoli kelima Hermanus Manu

6. Periode tahun 1985-1991 kepala Desa Aimoli keenam Thomas Lobang

7. Periode tahun 1991-1996 kepala Desa Aimoli ketujuh Elia Musa

Adang

8. Periode tahun 1996-2001 kepala Desa Aimoli kedelapan Daud Moka

9. Periode tahun 2001-2006 kepala Desa Aimoli kesembilan Daud Moka

10. Periode tahun 2006-2007 kepala Desa Aimoli kesepuluh Nikolas Duka

11. Periode tahun 2007 sampai sekarang kepala Desa Aimoli kesebelas

Joel F. Pelang
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2. Keadaan Geografis2

Secara geografis, Desa Aimoli memiliki luas 35 km2 dengan jumlah

penduduk sebanyak 1.133 jiwa dari 308 kepala keluarga. Laki-laki 531 jiwa,

perempuan 602 jiwa. Di Aimoli terdapat dua (2) dusun.

Desa Aimoli memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Laut Flores

b. Sebelah Selatan : Dulolong

c. Sebelah Timur : Alaang

d. Sebelah Barat : Oa’mate

3. Iklim3

Keadaan iklim di Aimoli sama dengan yang umumnya berlaku di daerah Alor,

yakni beriklim tropis. Suhu udara rata-rata memiliki temperatur udara terendah

26,20 C – 31,6 0C.

Jenis tanah di kabupaten Alor temasuk vulkanik muda sehingga kaya unsur

hara, struktur tanah gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam,

sehingga tanah lebih stabil, dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat

diusahakan berbagai jenis tanaman.

4. Mata Pencaharian Penduduk4

Berdasarkan data statistik pemerintah Desa Aimoli tahun 2012 mata

pencaharian yang dominan di Aimoli adalah petani.

2 Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Alor.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Tabel 3

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Aimoli

Jenis Pekerjaan Jumlah

Petani

Nelayan

PNS

Swasta

Buruh Bangunan

Wirausaha

Pensiunan

277

5

26

4

33

2

10

Sumber: Data Statistik Pemerintah Desa tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian dengan

profesi sebagai petani menjadi sektor ekonomi yang dominan di masyarakat ini.

Hal ini disebabkan karena potensi hasil pertanian sangat besar.

5. Pendidikan5

Desa Aimoli memiliki fasilitas pendidikan antara lain 1 gedung taman kanak-

kanak (TK), 1 gedung sekolah dasar (SD), 1 gedung Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Bila anak-anak ingin melanjutkan pendidikan SMA, maka mereka harus

pergi ke Kalabahi (Ibukota Kabupaten Alor) atau Kokar (Ibukota Kecamatan Alor

Barat Laut).

5 Ibid.
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Tabel 4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aimoli

Tingkat Pendidikan Jumlah

Tidak Sekolah

SD / SR

SMP

SMA

PT

25

417

209

301

6

Sumber: Data Statistik Pemerintah Desa Aimoli tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan

masyarakat belum cukup baik. Karena sebagian besar anggota masyarakat

menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan

oleh biaya yang sangat mahal sehingga tidak ada keinginan untuk bersekolah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi juga turut

mempengaruhi tingkat pendidikan masyararakat Aimoli, menyebabkan sebagian

besar anggota masyarakat Aimoli lebih suka bekerja sebagai petani di kebun dan

sebagian kecilnya adalah nelayan. Namun ada juga anggota masyarakat yang

belum menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup ke

depan.
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6. Sosial Budaya6

Manusia diciptakan sebagai mahkluk sosial, yang artinya manusia selalu

membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia membentuk satu kelompok

yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat yang menempati desa Aimoli

merupakan masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang

mengatur kehidupan mereka. Mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang

diwariskan oleh leluhur mereka. Hal itu turut mempengaruhi sistem kekerabatan

mereka dengan kampung-kampung di sekitar Aimoli.

Selain itu, perbedaan status sosial dalam masyarakat merupakan satu gejala

umum yang terdapat dalam hampir semua masyarakat. Demikian juga halnya

dengan masyarakat Alor. Dalam masyarakat ini juga mengenal lapisan-lapisan

sosial yang memisahkan anggota masyarakat satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Alor terkhususnya yang berada di Aimoli mengenal tiga (3)

lapisan masyarakat, yaitu:

1. Lapisan bangsawan/ raja (aneng/afen).

2. Lapisan menengah (yang di bagi atas tiga bagian: kapitan, hukung,

marang).

3. Lapisan rakyat biasa (serang).

Susunan masyarakat pada lapisan pertama dan kedua merupakan dewan adat

yang mempunyai tugas masing-masing di bawah pimpinan ketua adat. Raja/aneng

(ketua adat) adalah pucuk pimpinan adat di tempat itu; keputusan adat yang

tertinggi berada di tangannya. Dalam tugas-tugas keagamaan maupun

kemasyarakatan maka marang, turut memegang peranan yang lebih penting di

6 Alor dalam Tradisi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, 2009.
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samping raja (aneng/afen). Dalam upacara-upacara keagamaan, marang turut

memegang peranan yang lebih penting, terutama menolak bala atau menolak

gangguan roh-roh jahat. Marang dikenal sebagai imam adat yang juga

mempunyai peranan dalam hal-hal kemasyarakatan, misalnya dalam upacara

penobatan seseorang dalam suku.7

7. Agama/Kepercayaan Asli Masyarakat Aimoli

Mengenai agama atau kepercayaan asli masyarakat Aimoli, pertama-tama

yang dimaksudkan ialah agama suku. Jauh sebelum agama-agama yang resmi kini

(Islam, Kristen) dikenal penduduk asli kepulauan Alor secara umum, dan desa

Aimoli secara khusus, dalam pengalaman hidup orang-orang Aimoli telah

mengenal semacam agama atau kepercayaan yang disebut agama asli atau agama

suku, yang terikat pada batas-batas sukunya sendiri. Kegiatan apa saja selalu

diawali dengan upacara; membuka ladang, membuat rumah, berburuh, berperang.

Singkatnya kegiatan kemasyarakatan dan agamani begitu menyatu padu sehingga

sulit untuk membedakannya. Mereka juga mengenal dalam praktik agamanya

perbuatan-perbuatan seperti: korban/persembahan, permohonan kepada sesuatu

yang dianggap “Yang Ilahi” atau “Yang Berkuasa.8”

Sistem kepercayaan mereka dapat disebut sebagai berikut9:

7Wawancara dengan Marten Beli dan Salim Dop (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal 10
November 2012.

8 Wawancara dengan Pdt. D.  Kolimo (Tokoh Agama Alor), tanggal 05 November 2012.
9 Ibid.
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1. Kepercayaan kepada dewa-dewa

Sama halnya dengan masyarakat di NTT, maka masyarakat di Aimoli

percaya akan adanya dewa-dewa. Ada dewa tertingi sebagai penguasa

atau pengatur alam dan ada dewa yang dianggap rendah. Dewa tertinggi

di Alor dikenal dengan nama “Lahatala” atau “Asala.” Dewa-dewa lain

yang dianggap rendah misalnya, “Hair” sebagai dewa laut dan “Ned” atau

“Aneda” sebagai dewa yang berkuasa di darat.

2. Kepercayaan kepada Makhluk Halus

Kepercayaan ini, dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Makhluk halus yang bersifat baik yang tidak merugikan

manusia. Yang tergolong dalam kategori ini roh nenek moyang

yang disebut “Bap” atau roh penjaga kampung yang disebut

“Ulenai.”

2. Makhluk yang jahat yang merugikan manusia, seperti Hanar,

Loku, Tafon, Kediru, dll.

Makhluk-makhluk halus tersebut, menurut kepercayaan

masyarakat, bertempat tinggal di pohon, batu-batu besar,

sungai-sungai dan tempat-tempat tertentu di sekitar kediaman

manusia. Kepada makhluk-makhluk halus ini juga dibuatkan

patung atau rumah (rumah satu tiang yang disebut ikdir elah

sebagai tempat persembahan).

3. Kepercayaan kepada Kekuatan Sakti

Menurut kepercayaan masyarakat Alor di desa Aimoli,

bahwa di dalam benda-benda pusaka, alat-alat perang serta
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manusia atau makhluk yang lainnya memiliki kekuatan sakti

yang dapat membantu serta menolong manusia.

Dari sistem kepercayaan yang telah dijelaskan di atas menjadi jelas bahwa

masyarakat Aimoli memiliki kepercayaan-kepercayaan yang beraneka ragam

namun hal ini dipersatukan dengan kepercayaan kepada dewa tertinggi (tokoh

Yang Transenden) yang dikenal dengan nama “Ur Fed Lahatala” atau “Ia Wuri

Asala” yang disingkat dan lebih dikenal dengan nama “Lahatala.” Dalam

kepercayaan masyarakat Alor, Lahatala dikenal sebagai pencipta, pemelihara,

pemberi semua berkat. Namanya dianggap keramat, karena itu baru bisa disebut

pada perististiwa-peristiwa tertentu dan orang-orang tertentu.10

8. Sejarah Masuknya Agama Kristen dan Islam di Aimoli11

Agama Kristen dan Islam masuk di dua kampung yang berbeda di Alor.

Agama Kristen atau Sarani (sebutan untuk agama Kristen oleh masyarakat

Aimoli) diterima di kampung Adang/Adang Bang. Sedangkan Agama Islam atau

Salang (sebutan untuk agama Islam oleh masyarakat Aimoli) diterima di Bang

Motel (kampung Alor Besar). Setelah itu barulah kedua agama ini menyebar luas

di semua wilayah Kabupaten Alor, termasuk kampung Aimoli.

Agama Kristen dan Islam mulai masuk ke kampung Aimoli pada akhir tahun

1928, yang ditandai dengan sebuah peristiwa adat. Kedua agama tersebut dibawa

dan diperkenalkan kepada masyarakat Aimoli oleh orang-orang Aimoli sendiri

yang belajar di luar kampung Aimoli. Agama Kristen (sarani) diperkenalkan oleh

10 Ibid.
11 Wawancara dengan Marten Beli dan Salim Dop (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal

10 November 2012.
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kepala kampung Aimoli, yaitu Timung Bel beserta kerabat-kerabatnya, antara

lain, Dur Afo, Maro Afo, Afo Dur, Syah Tabolang, Aloin Mol, Maro Mol, Mol

Tel, Maro Dur, Maro Tel, Maro Malihing, Male Kamela, Alok Timung.

Sedangkan agama Islam (salang) pertama kali dibawa oleh Mol Timung, Mail

Laka, Lobang Syah, Maro Pen, Aloin Malihing, Dael Hamap, Ako Bel, Liki Dur,

Aube, Au Bain, Aloin Bain, Oil Bang, Ledang Bang, Galelo Oko, Duka Tel.

Melihat kenyataan bahwa di kampung Aimoli sudah masuk agama Kristen dan

Islam, Timung Bel sebagai kepala kampung yang memiliki kekuasaan di

kampung Aimoli tidak lantas memakai kekuasaannya sebagai kepala adat untuk

memaksa orang-orang Aimoli memeluk agama Kristen dan mengusir orang-orang

yang membawa agama Islam. Timung Bel memerintahkan agar semua orang-

orang Aimoli berkumpul di tengah-tengah kampung, di depan Dorel (mezbah).

Timung Bel memerintahkan bahwa masing-masing orang wajib memilih antara

agama Kristen dan Islam, tanpa memaksa atau mempengaruhi satu dengan yang

lain. Hal ini dilaksanakan di depan sebuah mezbah adat (dorel) yang di atasnya

telah dibentangkan sebuah bambu panjang sehingga membagi dua mezbah

tersebut. Kemudian Timung Bel mengatakan bahwa sekarang di Aimoli telah

berkembang dua agama baru, yaitu Sarani dan Salang. Oleh karena itu, semua

orang Aimoli harus memilih antara kedua agama tersebut, secara pribadi. Yang

memilih agama Kristen (Sarani) mengambil posisi duduk di bagian atas dari

bambu yang dibentangkan di atas mezbah, yang ditandai dengan daerah gunung

(adang le lol mih). Sedangkan yang memilih agama Islam (Salang), mengambil

posisi duduk di posisi bawah dari bentangan bambu tersebut, yang berarti di

daerah pantai (lifang le lol mih).
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Setelah orang-orang Aimoli memilih agamanya masing-masing, Timung Bel

mewakili agama Kristen (Sarani) dan Mol Timung mewakili agama Islam

(Salang), melakukan sumpah darah atau bela (bel basah), setelah itu, bersama-

sama dengan masyarakat Aimoli mengangkat sumpah, yaitu “bapang sota, sota

tofang sahi fani tofang sahi,” bentuk jamaknya: “dena lifang, lifang adang lola

dena adeng lola.” Artinya bahwa “tetap bersatu padu walaupun berbeda agama

dan kepercayaan.” Den tut lol sobo den buir lol artinya sebagian ikut pantai,

sebagian ikut gunung tetapi bersatu. Kemudian sumpah ini diakhiri dengan

menarikan tarian lego-lego yang merupakan tarian kekeluargaan.

Sambil menunggu waktu masyarakat Aimoli menerima permandian (agama

Kristen) dan taubat serta syahadat (agama Islam), orang-orang Aimoli yang

beragama Islam yang sebelumnya memiliki hewan piaraan babi, mereka

mengambil keputusan untuk mengadakan pesta dengan makan daging babi dan

menari lego-lego bersama orang-orang Kristen setiap malam selama + 2 bulan.

Hingga kini, masyarakat di kampung Aimoli tetap hidup bersama-sama dengan

rukun sebagai sebuah rumpun keluarga yang tidak bisa dipisahkan walaupun

mereka berbeda-beda agama.

Sampai dengan sekarang masyarakat Aimoli hanya memeluk dua (2) agama

yaitu, agama Kristen Protestan dengan jumlah 650 jiwa dan Agama Islam dengan

jumlah 483 jiwa. Dengan fasilitas keagamaan yaitu, 1 gedung gereja GMIT

jemaat Sei’eng dan 1 gedung masjid Syahbullah Wahing.12

12 Wawancara dengan Joel F. Pelang (Kepala Desa Aimoli), tanggal 07 November 2012.



39

B. Faktor-faktor Pendukung Kerukunan Masyarakat dalam Keragaman

Agama di Aimoli - Alor

1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekeluargaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Aimoli

mampu mempersatukan masyarakat tersebut melampaui batas agama, kelompok

dan status sosial yang ada dalam masyarakat di kampung Aimoli. Hubungan

persaudaraan yang kuat merupakan hal penting yang mampu menjaga masyarakat

Aimoli tetap hidup rukun dalam keragaman agama yang ada. Masyarakat di

kampung Aimoli meyakini bahwa mereka adalah satu keluarga yang terumpun di

kampung Aimoli. Sebelum mereka mengenal agama Kristen dan Islam, mereka

meyakini satu kepercayaan yang mengajarkan mereka norma-norma hidup

bersama dalam kampung tersebut, sehingga walaupun mereka kini telah memeluk

agama masing-masing sebagai pemeluk agama Kristen dan Islam, mereka tetap

menjaga nilai-nilai kekerabatan sebagai orang Aimoli. Ketika konflik-konflik

dengan isu agama banyak terjadi di tengah-tengah bangsa ini, hal ini tidak justru

menyulut api konflik juga timbul di timbul di tengah-tengah kehidupan

masyarakat Aimoli karena masyarakat Aimoli selalu mengatakan bahwa “agama

bukan masalah bagi kami. Sebelum kami menjadi sarani dan salang, kami adalah

orang-orang Aimoli yang bersaudara dan berasal dari nenek moyang yang sama

dan tetap menjadi orang Aimoli apapun itu agamanya.”13

Selain itu, masyarakat Aimoli selalu mengingat sumpah yang diangkat oleh

Timung Bel dan Mol Timung beserta orang-orang Aimoli pada awal pemilihan

agama, di mana sumpah itu mengatakan bahwa mereka (masyarakat Aimoli) tetap

13 Wawancara dengan Tahir Maro (Tokoh Masyarakat Desa Aimoli), tanggal 11

November 2012.
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bersatu walaupun mereka berbeda agama dan kepercayaan. Bahkan ketika sudah

berbeda agamapun, masyarakat Aimoli tetap bersatu dalam segala hal. Semua

pekerjaan mereka kerjakan bersama karena mereka adalah keluarga. Seperti

contoh, dalam pembangunan rumah ibadah baik itu gereja maupun masjid.

Mereka membangun secara bersama-sama. Dalam pembangunan gereja, pondasi

pertama dan pengatapan pertama harus dilakukan oleh orang-orang muslim,

begitu pula sebaliknya. Contoh lain, dalam acara peringatan hari-hari besar

agama. Bila ada acara peringatan hari besar agama Islam, maka makanan dan

minuman disiapkan oleh orang-orang beragama Kristen, begitu pula sebaliknya.

Rasa saling percaya yang dibangun antara kedua kelompok pemeluk agama

tersebut didasarkan pada hubungan kekerabatan sebagai sebuah keluarga,

sehingga mereka meyakini bahwa bila mereka adalah keluarga maka tidak

mungkin saudara mereka akan mencelakai mereka sendiri. Kami, masyarakat

Aimoli ingin menunjukkan indahnya keharmonisan di tengah keragaman kami.14

2. Hubungan Perkawinan

Faktor penting lainnya yang mendukung masyarakat Aimoli dapat hidup

rukun dalam keragaman agama yang ada ialah hubungan perkawinan. Perkawinan

merupakan salah satu faktor penting ketika individu bisa hidup bersama dengan

orang lain dalam suatu lingkungan masyarakat. Perkawinan campur yang terjadi

antara pemeluk agama Kristen dan Islam dalam masyarakat Aimoli semakin

memperat hubungan kekerabatan yang sudah ada.15

14 Ibid.
15 Wawancara dengan Pdt. Djasing (Tokoh Agama Desa Aimoli), tanggal 12 November

2012.
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Hidup rukun masyarakat Aimoli dalam keragaman agama yang semakin

dipererat dalam hubungan perkawinan bukanlah hal yang baru terjadi di zaman

modern seperti sekarang ini. Hal ini diawali dengan peristiwa pemilihan agama

yang diprakarsai oleh Timung Bel. Pada saat hendak memilih agama apa yang

dianut oleh masing-masing orang Aimoli, Timung Bel mengatakan bahwa setiap

orang harus memilih agama apa yang ia mau, dan tidak boleh memaksa satu

dengan yang lain. Maka ketika pemilihan sudah dilakukan oleh masyarakat

Aimoli, dalam satu keluarga bisa bermacam-macam agamanya. Misalnya, suami

melilih agama Islam, Istri dan anak Kristen, atau sebaliknya. Tetapi mereka

meyakini bahwa itu adalah pilihan mereka masing-masing dan tidak bisa diubah

ataupun dipaksakan. Oleh karena itu, sampai sekarang agama bukanlah menjadi

penghalang bagi mereka untuk membangun hubungan perkawinan. Bahkan bagi

masyarakat Aimoli, perkawinan dengan perbedaan keyakinan akan semakin

mempersatukan ikatan keluarga di antara mereka sebagai orang-orang Aimoli.16

3. Adat-Istiadat

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adat-istiadat. Adat-istiadat telah

menyatu dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang ada di kampung Aimoli

masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas mereka.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Aimoli adalah suatu masyarakat tradisional,

masyarakat beradat dan berlembaga. Adat itu tumbuh dan berkembang bersamaan

dengan adanya manusia. Sebelum masyarakat Alor mengenal agama, mereka

sudah memiliki adat, warisan nenek moyangnya di mana adat memegang peranan

16 Wawancara dengan Salim Dop (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal 11 November

2012.
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penting di dalam hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan

masyarakat Aimoli, adat-istiadat merupakan warisan leluhur yang dapat menjaga

kehidupan bersama masyarakat di desa ini, termasuk menjaga hubungan

komunitas beragama di desa ini. Warisan adat-istiadat yang mampu menjaga

keharmonisan hidup bersama masyarakat Aimoli, yaitu:

1. Bela atau Bel Basah

Bela atau bel basah merupakan sumpah adat yang dilakukan oleh dua atau

lebih kepala suku/kepala adat yang ditandai dengan meminum darah dari jari yang

dipotong secara bersama-sama oleh kepala suku/kepala adat. Bela atau bel basah

merupakan perjanjian perdamaian dari pertikaian yang terjadi antara dua kampung

atau lebih. Peristiwa bela atau bel basah bukan terjadi begitu saja, melainkan

terjadi karena alasan yang sangat penting yaitu pertikaian atau peperangan yang

terjadi telah memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, bela atau bel basah

dilakukan agar tidak akan ada lagi perang atau pertikaian yang terjadi antara

kedua belah pihak. Janji atau sumpah perdamaian itu harus dijaga terun temurun

agar tidak memakan korban.17

Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat Alor, asal mula

masyarakat Alor melakukan sumpah adat (darah) bela atau bel basah ini, diawali

dengan kisah dua orang bersaudara bernama Aki Ae dan Mauwolang. Kedua

bersaudara ini biasanya melaut untuk mencari ikan. Pada suatu hari mereka pergi

ke laut dengan sebuah perahu untuk mencari ikan, namun sampai dengan waktu

yang lama kedua bersaudara ini tidak mendapat seekor ikanpun. Setelah lama

menunggu, kail yang dipegang oleh Mauwolang ditarik dari dasar laut, mereka

17 Wawancara dengan Marten Beli (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal 06 November

2012.
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berdua menduga bahwa itu adalah ikan yang besar. Oleh karena itu, mereka

segera menarik pancing namun pancing itu terasa berat. Setelah ditarik ke

permukaan ternyata yang mereka peroleh bukan seekor ikan melainkan sebuah

peti yang indah. Mereka berdua mengharapkan bahwa peti tersebut berisi harta

pusaka namun ternyata setelah dibuka isinya keluarlah seorang putri yang cantik

dari dalam peti. Putri tersebut dibawa pulang ke kampung oleh kedua kakak-

beradik tersebut. Karena yang mendapatkan putri cantik itu adalah Mauwolang

maka Mauwolanglah yang berhak mengawini sang putri. Namun saudara laki-

lakinya yakni Aki Ae juga mengingini sang putri untuk menjadi istrinya. Pada

suatu hari Aki Ae mengajak adiknya Mauwolang untuk pergi memancing di laut.

Kali ini mereka mencari ikan di tempat yang agak jauh dari kampung mereka.

Setelah dekat di suatu pulau Aki Ae menyuruh Mauwolang untuk turun duluan ke

pulau tersebut dan nanti ia akan menyusul. Setelah Mauwolang turun di pulau

tersebut, mencari ikan dan mendapati bahwa ia telah memperoleh cukup banyak

ikan, ia menyadari sang kakak Aki Ae tidak ada. Dia mencari kakaknya tapi tidak

juga ditemukan. Karena ia tidak memiliki sampan maka ia mendirikan gubuk dan

tinggal di pulau tersebut. Sedangkan Aki Ae, diam-diam kembali pulang ke

kampung halamannya. Ia menemui istri Mauwolang dan mengatakan bahwa

Mauwolang mengalami kecelakaan dan hilang tenggelam di laut. Aki Ae

membujuk istri Mauwolang untuk menikah dengannya, namun sang putri tersebut

menolak dan menyatakan bahwa dia akan tetap setia menunggu suaminya,

Mauwolang pulang kembali. Mauwolang yang tinggal di pulau terpencil tersebut

sehari-hari bekerja mencari ikan di laut. Pada suatu hari sang istri yang adalah

putri kayangan itu meninggalkan kampung tersebut untuk mencari Mauwolang,
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dan dia mendapati Mauwolang berada di sebuah pulau yang terpencil. Setelah

mereka bertemu, mereka kembali hidup bersama di pulau itu. Penasaran akan

nama dan asal-usul perempuan yang menjadi istrinya itu ia kemudian bertanya

kepada sang istri tentang asal-usul dan namanya. Pada awalnya sang istri tidak

ingin menceritakan namun karena terus dipaksa oleh Mauwolang akhirnya sang

istri menceritakan tentang asal-usulnya yang sebenarnya bahwa ia berasal dari

kayangan dan bernama Wai Wuno Sire. Kemudian mereka dikaruniai 7 orang

anak, 5 diantaranya adalah laki-laki yang diberi nama, Pang Mauwolang, Gang

Mauwolang, Daeng Mauwolang, Tuli Mauwolang dan Bara Mauwolang.

Sedangkan kedua anak perempuannya diberi nama, Ati Key dan Money Key.

Kedua putrinya dilamar oleh raja Munaseli untuk dijadikan peremaisuri putra

mahkota yang bernama Tuli Wura. Setelah pernikahan itu keduanya diboyong ke

kerajaan Munaseli. Sedangkan kelima anak laki-lakinya tetap tinggal bersama

Mauwolang dan istrinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya salah seorang

putranya yang bernama Tuli Mauwolang pergi meninggalkan orang tua dan

saudara-saudaranya. Dia meninggalkan kampung halamannya menuju ke arah

timur dan sampailah ia di Bunga Bali, kemudian dia berhasil menjadi raja Bunga

Bali. Setelah itu, Tuli Mauwolang memiliki lima orang anak yang merupakan

keturunan Mauwolang yang diberi nama, Tuli Mauwolang yang kemudian

menjadi raja Alor, Lata Mauwolang yang mejadi raja Pandai, Bara Mauwolang

yang menjadi raja Baranusa, El Mauwolang yang menjadai raja Balagar dan Lau

Mauwolang yang kemudian menjadi raja Kui. Kelima kerajaan yang merupakan

keturunan dari Tuli Mauwolang ini dikenal dengan sebutan kerajaan Galiyao

Watang Lema (Kerajaan Alor Lima Pantai). Untuk menjaga keharmonisan ikatan
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keluarga di antara mereka dan tidak menjadi seperti leluhur mereka Mauwolang

dan Aki Ae, kelima putra Tuli Mauwolang melakukan sumpah darah (bela atau

bel basah) untuk tidak pernah bermusuhan, selalu hidup rukun dalam ikatan

keluarga yang tidak bisa diputuskan. Sejak saat itu, bela atau bel basah dipakai

oleh masyarakat Alor dalam menyelesaikan perang atau konflik yang terjadi untuk

tetap menjaga ikatan kekeluargaan dan persaudaraan.18

Bela atau bel basah dapat dikatakan sebagai tali yang mengikat masyarakat

Alor secara umum, dan masyarakat Aimoli dalam ikatan kekeluargaan yang tidak

bisa lagi dilepaskan. Sumpah darah yang dilakukan dalam rangka mencapai

perdamaian oleh pihak-pihak yang bertikai merupakan sumpah yang tidak dengan

mudah dilanggar oleh siapapun, karena sumpah ini berlangsung seumur hidup,

dari generasi ke generasi. Bela atau bel basah ini juga yang membuat hubungan

keragaman agama di kampung Aimoli terjaga sampai dengan saat ini. Sumpah

darah atau bela (bel basah) dilakukan untuk tetap menjaga hubungan keluarga dan

kekerabatan walaupun masyarakat Aimoli dibatasi oleh agama yang berbeda.

Turun-temurun sumpah darah bela (bel basah) harus dijaga dan jangan pernah

dilanggar oleh siapapun karena akan menimbulkan malapetaka di kampung

Aimoli dan orang yang melanggarnya. Dalam kepercayaan masyarakat Aimoli,

malapetaka yang akan diterima oleh orang yang melanggar biasanya dalam bentuk

kematian, bencana dan hidup berkesusahan terus-menerus. Fakta inilah yang

18 Wawancara dengan Marten Beli dan Salim Dop (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal

18 November 2012.



46

menjaga kerukunan hidup bersama masyarakat Aimoli di tengah keragaman

agama di kampung ini.19

Selanjutnya, dalam setiap sumpah darah atau bela (bel basah) dilakukan,

selalu diikuti dengan pengucapan sumpah adat, yaitu Tara Miti Tomi Nuku, yang

merupakan pepatah adat masyarakat Alor, yang biasanya di kampung Aimoli

disebut dengan sebutan Sota Tofang Sahi Fani Tofang Sahi, yang artinya

walaupun kita berbeda tetapi tetap bersatu padu. Pepatah adat ini selalu menjadi

sumpah yang diucapkan secara bersama-sama setelah melakukan sumpah darah

atau bela (bel basah). Pepatah atau semboyan ini sudah mendarah daging dalam

kehidupan masyarakat Aimoli. Pepatah adat ini, tidak hanya menjadi sumpah

yang selalu diucapkan setelah melakukan sumpah darah atau bela (bel basah),

namun juga selalu ada dalam pantun-pantun yang mengiringi tarian lego-lego

dalam setiap acara maupun upacara yang dilakukan oleh masyarakat Aimoli.20

“Tara Miti Tomi Nuku/Sota Tofang Sahi Fani Tofang Sahi,” adalah kekuatan

bagi masyarakat Aimoli untuk menjaga ikatan persaudaraan yang telah

diwariskan oleh nenek moyang hingga sekarang bahkan sampai pada generasi

yang akan datang, seperti yang disampaikan oleh Joel F. Pelang:

Walaupun ada perbedaan agama, perbedaan
kekuasaan dan status sosial diantara kami, tapi kami
tetap bersaudara karena kami adalah saudara. Pepatah
itu memang jiwa kami sebagai orang-orang Aimoli
karena nenek moyang telah bersumpah sampai kapan
pun kami harus bersatu. Semboyan ini tidak membuat
perbedaan antara kami menjadi jurang pemisah yang
jauh antara satu dengan lain tapi kami saling menjaga.

19 Wawancara dengan Marten Beli (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal 19 November

2012.
20 Wawancara dengan Tahir Maro (Tokoh Masyarakat Desa Aimoli), tanggal 14

November 2012.
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Seperti contoh, dalam pembangunan rumah ibadah baik
masjid maupun gereja. Kalau dalam pembangunan
gereja, ketika sampai pada proses pemasangan atap
gereja, yang akan mengawali pemasangan itu adalah
seorang imam yang berdoa dengan keyakinannya,
kemudian memasangnya terlebih dahulu. begitu pula
sebaliknya, kalau dalam pembangunan masjid, sebelum
pemasangan kubah, seorang pendeta yang akan
memimpin doa. Masyarakat Aimoli memaknai
peristiwa itu sebagai suatu tanggung jawab, artinya
orang-orang Islam bertanggung jawab terhadap
kelangsungan hidup orang-orang Kristen dan orang-
orang Kristen bertanggung jawab terhadap orang-orang
Islam. Bahkan ketika menjelang persiapan MTQ
Nasional yang dilaksanakan di Alor pada April 2011,
semua PNS (pegawai negeri sipil) di ABAL (Alor Barat
Laut) termasuk kampung Aimoli ikut berpartisipasi
dengan bersedia dipotong gajinya sebesar 10% sesuai
dengan golongan mereka masing-masing.21

Sembayan atau pepatah Tara Miti Tomi Nuku/Sota Tofang Sahi Fani Tofang

Sahi yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu bukan hanya

merupakan pepatah atau semboyan biasa, ini merupakan sumpah adat dari para

tua-tua adat atau kepala suku setelah peristiwa perdamaian dari perang antar suku

atau kerajaan pada masa itu, bahwa mereka akan tetap bersatu seumur hidup. Ini

mereka lakukan untuk menjaga keharmonisan tetap berlangsung sampai dengan

generasi yang akan datang agar tidak merasakan akibat dari perang atau konflik

yang memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, semboyan ini telah menjadi

jantung dari kota Alor, terkhususnya juga kampung Aimoli. Sehingga masyarakat

di kampung Aimoli selalu berusaha menjaga tali persaudaraan satu dengan yang

21 Wawancara dengan Joel F. Pelang (Kepala Desa Aimoli), tanggal 14 November 2012.
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lainnya tanpa dibatasi oleh status sosial, kekuasaan dan yang paling penting

adalah agama.22

2. Tarian Lego-lego

Tarian lego-lego merupakan tarian tradisional masyarakat Alor, Nusa

Tenggara Timur. Tarian ini memiliki makna kekuatan persatuan dan persaudaraan

masyarakat Alor. Dalam kehidupan masyarakat Alor, terkhususnya masyarakat di

kampung Aimoli, tarian lego-lego ini merupakan tarian yang sakral, yang

dilakukan dengan mengelilingi mezbah dan bertujuan untuk memuja sang khalik.

Tarian lego-lego harus selalu ditarikan dalam setiap acara atau upacara yang

berlangsung di kampung Aimoli. Di kampung Aimoli dalam setiap acara

pernikahan, kematian, pembangunan rumah tempat tinggal maupun rumah ibadah,

perayaan hari-hari besar agama, tarian lego-lego ini harus dilakukan. Dalam tarian

ini, orang-orang Aimoli merasa menjadi satu keluarga yang tidak bisa dibatasi

oleh kekayaan, kekuasaan, status sosial dan agama sekalipun, mereka adalah

keluarga, mereka adalah orang-orang Aimoli dan mereka adalah orang Alor yang

hidup berdampingan satu dengan yang lain.23

Tarian lego-lego memiliki makna yang mendalam di setiap gerakan dan

iramanya. Tarian lego-lego dilakukan dengan gerakan jalan membentuk lingkaran,

mengaitkan jari kelingking satu dengan yang lain, berpelukan bahkan bahu-

membahu. Hal ini mau menggambarkan masyarakat Alor secara umum dan

masyarakat Aimoli secara khusus bahu-membahu, tolong-menolong, seia-sekata

22 Wawancara dengan Tahir Maro (Tokoh Masyarakat Desa Aimoli), tanggal 07

November 2012.
23 Wawancara dengan Hj. Rasyid P. Lewa (Tokoh Masyarakat/Agama di Alor), tanggal

22 November 2012.
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dalam hidup bermasyarakat, serta mengerjakan dan menjalankan hidup dengan

penuh rasa kekeluargaan tanpa membedakan derajat, golongan dan agama. Selain

itu, irama tambur, genderang, gong dan moko harus bersesuaian dengan gerakan

tarian yang maju-mundur dan ke kanan, hal ini dimaknai bahwa masyarakat

Aimoli memiliki tujuan yang sama, yaitu masyarakat yang harmonis dan

sejahtera, oleh karena itu masyarakat harus hidup bersesuaian dengan nilai-nilai

dan norma-norma yang ada di dalam kampung Aimoli, karena kalau seandainya

irama dan gerakan yang dilakukan tidak sesuai maka tarian yang dihasilkan

menjadi tidak indah, demikian juga dengan hidup bermasyarakat di kampung

Aimoli. Selanjutnya, tarian lego-lego ini harus dilakukan dengan mengelilingi

sebuah mezbah. Dalam setiap kampung yang ada di kabupaten Alor, termasuk

kampung Aimoli harus terdapat sebuah mezbah di tengah-tengah kampung.

Mezbah ini dibuat dari kumpulan-kumpulan batu kecil yang disusun dengan

membentuk bulatan. Batu-batu yang tersusun menjadi satu menggambarkan

bahwa suku-suku atau masyarakat yang ada di dalam  kampung tersebut walaupun

berbeda-beda agama, suku dan sebagainya, tetapi tetap bersatu padu dalam

membangun kampung dan masyarakat, seperti dinyatakan dalam pepatah adat

yang berasal dari berbagai daerah/suku di kabupaten Alor, sebagai berikut:

Liling te liling, leto liling-liling

Lalang te lalang, bali lalang-lalang

(Alor - Pantar)

Abang omi, ma pi abang omi

Lelang omi ma pi lelang omi

Mule nowa ma pi mule nowa
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Tenang eli ma pi tenang eli

(Blagar - Pura)

Tara miti tomi nuku

(Abui)

Artinya: kita berbeda satu dengan yang lain, tapi kita tetap

bersatu padu.24

Dalam kehidupan masyarakat Aimoli, tarian lego-lego bukan hanya sekadar

tarian sakral seperti tarian-tarian biasa lainnya karena tarian ini juga merupakan

tarian yang memiliki makna mendidik atau dapat dikatakan dengan wadah

pendidikan nonformal yang disampaikan oleh ketua adat atau kepala suku kepada

masyarakatnya. Tarian lego-lego ini merupakan tarian yang diiringi dengan

pantun-pantun yang berisikan nasehat-nasehat kepada masyarakat dalam

menjalankan hidup bersama. Pantun-pantun ini disesuaikan dengan acara atau

upacara yang berlangsung. Misalnya dalam acara pernikahan, pantun-pantun yang

diberikan oleh kepala suku berhubungan dengan bagaimana pasangan yang baru

menikah membina rumah tangga. Kalau dalam acara-acara adat atau yang

berhubungan dengan hidup bermasyarakat, kepala suku akan membaca pantun-

pantun adat, seperti:

Bapang tutu, amang maring neka

Dike nomo nolo

Ite pure gere sonto kete

Gute sonto kete

24 Ibid.
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Artinya: nenek moyang kita sudah pesan bahwa kita tetap bersatu

padu, karena itu kita sekarang atau generasi yang akan

datang, tetap teladani contoh tersebut, walau apapun yang

akan terjadi.

Taruamang tana kotong, jaga tana kotong

Bungabali tana leing, jaga tana leing

Artinya: walaupun bapak taruamang (Alor Timur) adalah sarani

dipisahkan oleh gunung dan tanjung dari bungabali (Alor

Besar) adalah salang tetapi perbedaan suku dan golongan

tidak sedikitpun menjadi rintangan untuk kita tetap seniat-

sedasar, sebab demikian itulah yang diadatkan, kita tetap bina

dari turun-temurun selama dunia belum kiamat. Dan apabila

tarian lego-lego dilakukan dalam sebuah acara peringatan

hari-hari besar agama, kepala suku akan membacakan

pantun-pantun agama. Salah satu contohnya:

Dunia lolong mura-rame

Goung mura-rame

Padang mahasara gute aping

Tuang gute aping

Artinya: di atas dunia manusia boleh bersuka ria sepuas-

puasnya dengan segala kenikmatan dunia, tetapi

ingatlah bahwa di padang mahsyar hari kiamat

nanti, semuanya itu akan diambil Tuhan Yang

Maha Kuasa.
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Malakalamau saka larang

Tide saka larang

Pintu soroga manusia

Uji manusia

Artinya: ajal itu tetap datang, meskipun kemana kita

pergi/berada dan pintu sorga itu tidak terbuka bagi

sembarang manusia, tetapi untuk orang-orang

tertentu menurut kasih Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tarian lego-lego memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan

masyarakat Aimoli. Tarian ini semakin memperat tali kekeluargaan dan

persaudaraan yang ada di tengah-tengah masyarakat Aimoli karena kehidupan

masyarakat Aimoli selalu dipersatukan dalam genggaman-genggaman tangan

yang bersatu membentuk lingkaran dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat

sebagai satu keluarga dan menciptakan kehidupan bersama yang rukun dalam

keragaman agama.25

25 Wawancara dengan Salim Dop (Tua-tua Adat Desa Aimoli), tanggal 19 November

2012.


