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BAB III 

 MASYARAKAT ADAT HIBUA LAMO 

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Hibua Lamo 

         Masyarakat adat Hibua Lamo adalah komunitas masyarakat lokal yang mendiami wilayah 

Kabupaten Halmahera Utara serta  memiliki adat dan budaya yang beragam karena di wilayah 

tersebut terdiri atas beberapa etnis yang berbeda.  Masyarakat adat Hibua Lamo memiliki 

keunikan tersendiri karena sekalipun terdapat perbedaan etnis tetapi dalam kehidupan 

bermasyarakat mereka diikat dalam sistem kekerabatan yang kuat, dimana masing-masing klan/ 

marga tidak terpisahkan sekalipun ada pada suku yang berbeda. 

Secara garis besar masyarakat adat Hibua Lamo terbagi dalam beberapa etnis yakni: 

Pagu, Towiliko, Modole, Boeng, Tobelo dan Galela. Masing-masing etnis memiliki bahasa dan 

budaya yang berbeda sesuai corak tiap etnis. Etnis Pagu, Towiliko, Boeng dan Modole 

mendiami wilayah Kecamatan Kao, sedangkan Tobelo mendiami wilayah Kecamatan Tobelo 

dan etnis Galela mendiami wilayah Kecamatan Galela.1 

Masyarakat adat Hibua Lamo mengenal beberapa sistem baik pemerintahan, kekerabatan, 

kepercayaan, dan perkawinan. Sistem-sistem tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat dalam beberapa hoana (kampung) sehingga masing-masing hoana memiliki tugas 

dan peran tersendiri dalam komunitas Hibua Lamo.  

Dalam komunitas masyarakat Hibua Lamo terdapat 10 hoana yakni Modole, Pagu, 

Towiliko, Boeng, Lina, Huboto, Gura, Momulati, Towara, dan Toweka yang dikepalai seorang 

                                                           
1 Rudi Tindage, Damai yang Sejati: Rekonsiliasi Di Tobelo, Kajian Teologi dan Komunikasi (Jakarta: YOKOMA 
PGI, 2006 ), 6.  
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pemuka kampung atau dalam bahasa Tobelo dikenal dengan sebutan (hoana mahaeke), sampai 

saat ini mereka mendiami wilayah bagian Utara pulau Halmahera. 2 

 Masyarakat adat  Hibua Lamo  juga mengenal jabatan struktural sebagaimana dikenal 

dalam organisasi kemasyarakatan saat ini yakni O bobareta (pemerintahan) ditangani hoana 

Momulati, wowango madoya (kesejahteraan) ditangani hoana Huboto, niata mangale 

(kepercayaan/spritual) oleh hoana Gura dan hoana magogoana (keamanan) ditangani lima 

hoana yakni Pagu, Modole, Towiliko, Towara dan Toweka. Jabatan tersebut diatur berdasarkan 

hasil konsensus Hibua Lamo dan diberikan kepada masing-masing hoana berdasarkan 

karakteristik mereka. 

Pimpinana tertinggi dalam komunitas ini yang adalah kepala atas semua etnis ataupun 

hoana disebut Jiko Makolano (raja teluk). Yang menarik dari jabatan Jiko Makolano adalah 

pemimpin ini tidak berlaku turun-temurun atau dengan kata lain masyarakat Hibua Lamo tidak 

mengenal hierarki sebagaimana berlaku pada masyarakat adat lainnya yang raja atau sultannya 

memerintah turun-temurun. Menurut Kuat, Jiko Makolano dalam masyarakat Hibua Lamo 

adalah lebih mirip seorang perdana menteri yang dipilih dari antara warga yang sederajat 

sehingga tidak dikenal sistem hierarki. Sistem pemilihannya dilakukan oleh para hoana mahaeke 

(kepala kampung) sehingga peran hoana mahaeke (kepala kampung) identik lembaga kegislatif 

bagi masyarakat adat. 3 Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Hibua Lamo 

sangat menjunjung nilai egaliter dimana tidak ada yang lebih tinggi kedudukan di antara mereka. 

                                                           
2 Serena Muller, in Brigitta Hauser-Schäublin (ed.) Adat and Indigeneity in Indonesia Culture and Entitlements 
between Heteronomy and Self- Ascription. (Jerman: Universitätsverlag Göttingen, 2013), 109. 

 

 

3 Frans Wilson Kuat, Peran Adat Dalam Rekonsiliasi di Halmahera (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 
2007), 60. 
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Cara pemilihan pemimpin atau Jiko Makolano(raja teluk) dilakukan melalui musyawarah 

besar di rumah adat yang dihadiri oleh semua kepala suku serta seluruh pemangku adat. Mereka 

kemudian berembuk menentukan kriteria yang disepakati bersama, setelah calonnya terpilih 

maka langkah selanjutnya adalah menguji kemampuan pengetahuan maupun kehebatan sebagai 

ksatria. Karena kriterianya demikian maka tidak ada perempuan yang dicalonkan sebagai 

pimpinan semua klan sehingga kepemimpinan Hibua Lamo bersifat patriakhal. 

Selain pada sistem pemerintahan, dalam sistem perkawinanpun mereka mengenal 

beberapa struktur yakni Toroa (mertua), geri (ipar laki-laki), dahu (ipar perempuan). Mereka  

sangat menjunjung tinggi kewibawaan Toroa, Geri dan Dahu dimana ketiga unsur ini memilikl 

nilai sakral bagi masyarakat adat sehingga para menantu dalam masyarakat Hibua Lamo sangat 

pantang untuk menyebut nama mertua ataupun  ipar mereka. Jika menyebut maka tindakan 

tersebut sangat dikecam sebagai tindakan yang tercela dan diberi sangsi dalam istilah setempat 

disebut bobangu (bayaran) dengan harus membayar beberapa real (uang perak yang dipakai 

sebagai alat pembayaran zaman dahulu yang saat ini telah disesuaikan dengan nilai rupiah satu 

real nilainya kira-kira Rp 2000).4 Sebab itu masyarakat Hibua Lamo sangat menjaga sikap dalam 

bertutur maupun bertingkah terhadap komponen tersebut sehingga begitu nampak rasa hormat 

dari orang yang lebih muda terhadap yang lebih tua. 

Sikap saling menghargai serta menjaga nama baik keluarga sebagai realisasi norma adat 

dalam masyarakat Hibua Lamo bukan karena takut pada bobangu sehingga mereka tidak boleh 

melangkahi norma adat tetapi hal tersebut secara mendasar didorong oleh rasa takut terhadap 

gurumini (jiwa) para leluhur dan akibat-akibatnya. 

                                                           
4 Wawancara dengan bapak  K. K sebagai ketua dewan adat desa Mamuya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016. 
Jam 17: 20 WIT. 
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Dalam sistem kekerabatannya, masyarakat Hibua Lamo sangat menghargai orang yang 

lebih tua serta bagi siapa yang telah menjadi bagian dalam paguyuban keluarga ataupun marga. 

Sedangkan dalam sistem religinya mereka mengenal kepercayaan animisme,  dinamisme, dan 

juga kepercayaan kepada Tuhan Sang pencipta.  

 

3.2. Sejarah Terbentuknya Adat Hibua Lamo 

 Menurut sejarah bahwa masyarakat Hibua Lamo pada awalnya terdiri atas beberapa 

keluarga dan dikenal dengan sebutan Tobelo yang mendiami sebuah tempat di Halmahera 

Tengah, tempat tersebut sampai saat ini dikenal dengan sebutan Bobane igo. Di tempat inilah 

mereka berinteraksi dengan salah satu suku Halmahera Tengah yakni suku Gorap yang telah 

lebih dahulu mendiami wilayah tersebut, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya; menurut 

Paul Taylor dalam Jesaya Banari, seorang antropolog Amerika dalam bukunya The Tobelo 

People History hasil survey tahun 1979 dan penelitian disertasi 1980 OHIO University Amerika 

Serikat, dikatakan bahwa setelah sekian lama masyarakat Tobelo menetap di teluk wilayah 

Halmahera Tengah, mereka merasa belum menemukan tempat yang ideal untuk mereka diami 

sebagai Tobelohoka (orang Tobelo) karena itu mereka kemudian menuju ke Utara dan 

menemukan sebuah tempat di wilayah pesisir pantai yang berhadapan dengan pulau Gerebongo 

(Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara saat ini).5 

 Di tempat tersebut mereka menetap bersama hingga terjadi perpecahan karena beda 

pendapat di antara mereka yang mengakibatkan perang saudara sehingga kelompok tersebut 

kemudian terbagi menjadi dua, dimana satu kelompok mendiami daerah pesisir pantai yang 

dikenal dengan Tobelo Boenge, mereka berkembang pesat di daerah pesisir yang kemudian 

tampil menjadi pembuat perahu O julu-julu (jenis kora-kora) yang handal dan digunakan untuk 
                                                           
5 Jesaya Banari, O Tobelohoka (Tobelo: 2000), 4. 
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mengarungi samudera dalam misi Yo canga-canga (merompak). Kelompok kedua menuju ke 

pedalaman dan menetap di Ta’aga Lina (telaga Lina) yang hidup dengan bercocok tanam di 

seputar Ta’aga Lina. Kelompok ini dikenal dengan Tobelo Togutili dan kemudian menyebar ke 

Utara yang meliputi wilayah Tobelo saat ini. Penyebaran mereka kemudian berkembang menjadi 

beberapa kelompok dan masing-masing kelompok dikepalai seorang gogoko (kepala rumah 

tangga dalam satu marga).6 Kelompok ini merupakan cikal bakal terbentuknya suatu komunitas 

yang lebih besar dan dalam perkembangan selanjutnya kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

komunitas masyarakat adat Hibua Lamo yang menyebar sampai ke Halmahera Barat dan telah 

menjadi masyarakat setempat “local community”. 

Osborn dan Neumeyer dalam Soleman B Taneko menjelaskan bahwa “community” 

merupakan “a group of people having in a countiguous geographic area, having common 

centerest and actifities, and fungtioning together in the chief concern of life”.  Karena itu suatu 

komunitas merupakan kelompok sosial yang dapat dikatakan sebagai “masyarakat setempat”, 

suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas 

tertentu pula, di mana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh 

perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya sehingga suatu 

komunitas besar pada prinsipnya berawal dari kelompok kecil yang mengalami perubahan 

secara periodik.7 

 
Kelompok-kelompok keluarga yang dikepalai seorang gogoko (kepala rumah tangga) 

tersebut kemudian berkembang menjadi hoana (kampung) sebagai komunitas yang lebih besar 

dengan pola hidup yang lebih kompleks pula baik dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari 

                                                           
6 Wawancara dengan bapak J B pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 16:00 WIT. 
7 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Perkasa, 1993), 59-60. 
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secara berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring berjalannya waktu maka 

perkembangan komunitas tersebutpun terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga 

memunculkan beberapa gogoko (kepala rumah tangga) dalam satu kelompok karena itu harus 

dipilih seorang pemimpin yang lebih tinggi dari gogoko (kepala rumah tangga). Dari problema 

tersebut maka munculah pemimpin kampung yang disebut hoana maheke atau pemuka kampung 

yang bertugas mengatur dan memimpin komunitas secara umum. 

Ketika mengkaji latar belakang sejarah adat Hibua Lamo maka tidak terlepas pula dengan 

pola hidup masyarakatnya dari periode waktu tertentu ke periode yang lainnya. Menurut Y.B 

Mangunwijaya dalam bukunya Ikan-Ikan Hiu, O Ido de O Homa sebagaimana dikutip Yesaya 

Banari, dijelaskan bahwa sejak abad ke XII masyarakat Tobelo telah mengenal sistem 

kekerabatan melalui pembangunan halu sebagai tempat tinggal bersama.8 

Halu adalah rumah tempat tinggal yang ditempati bersama bagi beberapa keluarga yang 

masih memiliki pertalian marga dalam beberapa marga ataupun juga hanya satu marga, dan 

bilamana ada penambahan anggota keluarga maka dibagian pinggirnya dibangun sayap-sayap 

untuk ditempati.9 Pada bagian tengah dijadikan tempat untuk musyawarah dan juga sering 

digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pemujaan bagi para leluhur. 

 Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa telah terjadi perkembangan dari kelompok-

kelompok keluarga menjadi komunitas yang lebih besar yang disebut hoana (kampung) karena 

itu para hoana mahaeke sering berkumpul pada saat-saat tertentu untuk membahas masalah-

masalah dalam masyarakat khususnya mengatur tatanan kehidupan bersama. Dari kegiatan itulah 

fungsi halupun mulai mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan kemudian menjadi 

Hibua Lamo sebagai rumah besar ataupun tempat berkumpul untuk musyawarah bersama. 

                                                           
8 Yesaya Banari, O Tobelohoka, (Tobelo: 2000) 
9 Elizabeth Helena Mesdila, Perempuan Dalam Hibua Lamo: suatu studi Feminis Terhadap Status dan Peran 
Perempuan Dalam Sistem Adat Masyarakat Tobelo-Halmahera Utara, 52. 
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Dari tradisi dimaksud maka dalam perkembangan selanjutnya Hibua Lamo kemudian 

menjadi dasar hidup bersama yang diakui sebagai pola hidup masyarakat dalam beberapa hoana 

sehingga ketika ada masalah dalam masyarakat maupun kegiatan ritual dan acara-acara 

perkawinan, maka Hibua Lamo adalah satu-satu tempat yang digunakan untuk pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan dimaksud baik dalam penyelesaian masalah maupun pengaturan ritual 

perkawinan dan kultus. 

 

3.3. Gambaran umum desa dan jemaat Mamuya 

3.3.1. Desa 

        Desa Mamuya secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Galela Kabupaten 

Halmahera Utara dan terletak di bagian Utara ibu kota kabupaten, dengan jarak 8 km dari ibu 

kota Kecamatan dan ditempuh dalam waktu 5 menit . Sedangkan dari ibu kota kabupaten 

jaraknya 27 km ditempuh dalam waktu 30 menit.10 

Desa Mamuya adalah desa pertama yang ditemui ketika memasuki wilayah Kecamatan 

Galela karena desa ini berada pada jalan poros kabupaten.  Desa ini merupakan daerah bersejarah 

karena dahulu wilayah kerajaan Moro di pulau Halmahera, ibu kotanya berada di desa Mamuya. 

Pada masa kekuasaan Portugis, kerajaan Moro berada di bawah perintah seorang raja bernama 

Tioliza dan didampingi seorang Sangaji yang bernama sangaji Tolo, mereka berdua adalah tokoh 

sentral kerajaan Moro di Halmahera Utara.  

Orang-orang Ternate memperlakukan rakyat Moro seperti budak, merampas hasil-hasil 

pertanian dan perkebunan mereka. Masyarakatnyapun sering lari ke hutan karena rumah dan 

kampung halamannya diserang dan dibakar oleh orang-orang Ternate. Atas ancaman tersebut 

                                                           
10 Data ini diperoleh dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)  Mamuya, tahun 2013, 5. 
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maka Raja Mamuya meminta bantuan kepada Gonzalo Veloso seorang pedagang Portugis yang 

telah menetap lebih dari 30 tahun di Maluku dan menikah dengan adik Sultan Ternate. Veloso 

memberi saran kepada Raja Mamuya untuk memperoleh perlindungan Portugis atas jiwa dan 

kerajaannya. Ia harus memeluk agama Kristen sebagai syarat mutlak bagi Portugis dan kemudian 

Raja Mamuya sepakat sehingga iapun kemudian dibaptis di benteng Gamlamo Ternate dan diberi 

nama baptis Don Joao de Mamuya.11 

Konversi orang Moro ke agama Kristen pada paruh pertama abad ke-16 yang dilakukan 

Raja Mamuya telah menciptakan persekutuan yang efektif bagi keuntungan Portugis. Akan tetapi 

konversi tersebut menimbulkan antipasti bagi raja-raja Muslim di Maluku, sehingga pemukiman-

pemukiman Kristen selalu menjadi target serangan tentara kerajaan Muslim, khususnya Jailolo di 

bawah Katarabumi dan Ternate di bawah Babullah. Akhirnya dalam suatu bentrokan yang terjadi 

antara orang-orang Muslim dan Raja Mamuya beserta pengikut-pengikutnya, Raja Mamuya 

mengalami kekalahan dan mati terbunuh besama keluarganya. 

Kerajaan Moro adalah daerah pensuplai bahan pangan untuk kerajaan Ternate sejak lama, 

dari kerajaan ini dikirim sagu, beras dan ikan ke Ternate serta beberapa daerah lainnya. Karena 

yakin dengan perlindungan Portugis atas mereka ketika terjadi konflik, dan semenjak peristiwa 

pembunuhan raja Mamuya maka umat Kristen Moro menghentikan semua suplai bahan pangan 

untuk Ternate serta menolak posisi dominan Ternate dalam hubungannya dengan Moro. Warga 

Moro memilih untuk melawan sekalipun mereka telah kehilangan raja akan tetapi semangat 

mempetahankan eksistensi kerajaannya tetap tinggi. Setiap utusan dari kerajaan Ternate yang 

                                                           
11 M. Adnan Amal, Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1800 Jilid 1 (Ternate: Universitas Khairun Ternate 
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 
Utara dan Pemerintah Kota Ternate, 2002), 138. 
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datang ke Moro untuk menagih pajak sebagai kewajiban terhadap sultan selalu saja diunuh dan 

tidak ada satupun bisa kembali ke Ternate.12 

Melihat kondisi politik yang semakin panas karena muncul perlawan terhadap kerajaan  

Ternate maka pada akhir abad ke-16, Sultan Babullah menggabungkan Kerajaan Moro ke dalam 

wilayah kekuasaan Ternate. Ia meminta bantuan kepada kerajaan Jailolo untuk bersama-sama 

mengirim ekspedisi militer ke Galela, kemudian ke Tolo (Tobelo), dan ke Morotai. Walaupun 

pasukan Babullah menemui perlawanan sengit di Tolo, pusat Misi Jesuit di Kerajaan Moro, dan 

seluruh wilayah Moro akhirnya berhasil ditundukkan ke dalam Kesultanan Ternate dari situlah 

eksistensi Kerajaan Moro pun berakhir.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Amal, Maluku Utara, 139. 
13 Amal, Maluku Utara, 142.  
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Gambar 1. Peta kecamatan Galela 

                                                                            Sumber: Bappeda kabHalmahera Utara 2016 

Desa Mamuya terbagi atas  3 Dusun dan 12 RT dengan luas wilayah kurang lebih 75 km2. 

Dengan batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Morotai 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pune 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Luari Kecamatan Tobelo. 

Gambar 2. Denah Desa Mamuya 
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                                                                        Sumber: RPJM-Des Mamuya2013 

        Topografi desa Mamuya  berupa dataran rendah dengan ketingian antara 0 s/d 4 m di atas 

permukaan laut, sehingga tergolong dataran rendah. Jenis Tanah yang ada di wilayah ini 

sebagian besar adalah tanah kering. Sifat tanah kering adalah berwarna coklat gelap dan semakin 

dalam semakin gelap, tekstur liatnya silty loam dengan kadar liat kurang dari 30%. Kepekaan 

tanah kering terhadap erosi sangat rendah, keasamanya bermacam-macam dan bahan organiknya 

rendah. 

Penduduknya sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian yaitu 

tanaman palawija serta tanaman perkebunan. Komoditas perkebunan yang paling banyak 

digemari dan dibudidayakan oleh masyarakat setempat adalah kelapa (cocos nucifera), cengkeh, 
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dan pala. Penghasilan lainnya diperoleh penduduk desa Mamuya adalah dari lokasi 

pertambangan galian C (pasir dan batu) karena di desa ini terdapat areal penambangan pasir dan 

batu.14 

          Awal terbentuknya desa ini sekitar tahun 1920,  dengan nama awal yaitu desa Mutha dan 

jumlah warganya yakni 20 kepala keluarga, desa ini dipimpin oleh bapak Tumpao Turege 

sebagai  kepala desa pertama yang memimpin pada tahun 1926 sampai 1936. Pada tahun 1933 

terjadi letusan gunung berapi sehingga perkampungan tersebut dilanda bencana alam, karena 

bencana tersebut maka penduduknya mengungsi ke daerah yang lebih tinggi kemudian tempat 

tersebut dijadikan kampung dan diberi nama Mamuya. 

          Penduduk desa Mamuya terbagi atas dua komunitas agama  yaitu Islam dan Kristen 

Protestan. Dari kedua komunitas ini jumlah yang beragama Islam sebanyak 1406  jiwa, 

sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 1048 jiwa. Jumlah total penduduk desa Mamuya  

sebanyak 551 kepala keluarga dengan 2450 jiwa, terdiri dari 1.260 laki-laki dan 1.190 

perempuan. 

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

Kelompok umur 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 170 139 309 

5-9 148 174 322 

19-14 176 138 314 

15-19 140 140 280 

                                                           
14 Data diperoleh dari RPJM-Des Desa Mamuya tahun 2013, 6. 
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20-24 113 107 220 

25-29 102 84 186 

30-34 91 94 185 

35-39 82 80   162 

40-44 76 79 155 

45-49 43 41 84 

50-54 45 36 81 

55-59 26 34 60 

65 48 44 92 

Jumlah  1260 1190 2450 

Sumber: Monografi Desa Mamuya Tahun 2015. 

3.3.2. Jemaat  

 Jemaat Mamuya secara organisasi  merupakan bagian komunitas Gereja Masehi Injili di 

Halmahera  yang diberi nama jemaat Imanuel Mamuya. Jemaat Imanuel Mamuya pada 

awalnya berjumlah 235 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1048 jiwa. Dalam lingkungan 

pelayanan (lingpel)  jemaat ini terbagi dalam sepuluh lingkungan pelayanan dengan jumlah 

kepala keluarga 23-24 perlingkungan pelayanan.15  

 Saat terjadi perpecahan pada tahun 2014 jemaat Imanuel Mamuya terbagi dalam dua 

komunitas yang berada dalam dua sinode pula. Jemaat yang berada pada sinode pembaharuan 

GMIH telah bermukim di wilayah Tobelo kemudian membentuk komunitas jemaat dengan 

nama jemaat Imanuel Baru Mamuya, mereka terbagi dalam tiga lingkungan pelayanan. 

Sedangkan yang berada pada sinode hasil sidang Dorume tetap dengan nama jemaat Imanuel 

                                                           
15 Data diambil dari RPJMDES Mamuya tahun 2015. 
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Mamuya dan berada di desa Mamuya terdiri atas sepuluh lingkungan pelayanan.  

 Dari jumlah jemaat yang pada awalnya 235 kepala keluarga kemudian terbagi menjadi 

dua yaitu: untuk jemaat Imanuel Baru Mamuya jumlah keseluruhannya 84 kepala keluarga 

dengan 290 jiwa. Jumlah warga sidinya yaitu 174 orang trdiri atas kaum bapak gereja 84 

orang, kaum ibu gereja  96 orang dan  pemuda gereja 47 orang,  sedangkan anak remaja 

berjumlah 60 orang.16 Untuk jemaat Imanuel Mamuya yang berada di desa Mamuya jumlah 

mereka sebanyak 173 kepala keluarga dan 860 jiwa yang terdiri atas kaum bapak gereja 273 

orang, kaum ibu gereja 284 orang, pemuda 143, dan anak remaja berjumlah 160 orang (data 

statistik jemaat Imanuel Mamuya 2015).  

3.4. Struktur dan Rumah Adat   

3.4.1. Struktur Adat 

 a. Struktur Pemerintahan Adat 

 Sistem pemerintahan masyarakat adat Hibua Lamo yang diwariskan oleh para leluhur 

sejak awal telah menganut sistem nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan nilai-

nilai dalam pemerintahan modern. Sistem pemerintahan yang mereka terapkan sejak dahulu 

adalah dengan cara mufakat untuk memilih pemimpinnya, sehingga cukup baik model 

pemerintahannya karena setiap keputusan yang diambil selalu melibatkan semua pihak.17 

 O Higaro adalah konsep kepemimpinan yang saling mengajak antara pemimpin dan 

masyarakat yang dipimpinnya. Dalam penerapannya higaro merupakan suatu proses yang 

dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Dengan demikian 

proses dari higaro memiliki kekuatan hukum yang seharusnya dipatuhi oleh komunitas yang 

                                                           
16 Wawancara dengan Bapak P D, Ketua jemaat Imanuel Baru Mamuya. Pada hari Jumat, tanggal 16 September 
2016 jam 10:15 WIT.  
17 Hein Namotemo, dalam S. S. Duan (ed.) Hein dan Hibua Lamo: Tobelo Pos Menelusuru Jejak Kepemimpinannya 
(Tobelo: Kerjasama antara Tobelo Pos dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara, 2010), 10. 
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mengikuti proses ini.  

 Jiko Makolano merupakan figur pemimpin yang selalu behigaro untuk mewujudkan 

harapan dari masyarakat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu dalam masyarakat adat Hibua 

Lamo seorang pemimpin harus menjadi pola anutan, sumber inspirasi, pengayom serta 

mempunyai kharisma yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat.18 Dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi seorang Jiko Makolano pada wiayah tetentu dibantu oleh hoana mangongano 

(setingkat camat) dan gogere mahaeke (setingkat kepala desa).   

 Adati Majojo adalah perangkat kepemimpinan jiko makolano yang melaksanakan urusan 

hukum adat, baik pelestarian nilai-nilai, pendampingan hak-hak masyarakat adat maupun 

pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat adat. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi adat, adati majojo secara kelembagaan terdiri dari: adati majojo hoana ngimoi (10 

Soa), adati majojo di tingkat hoana dan gogere yaitu pemangku adat di desa.  

 Hoana Magogoana adalah perangkat dalam pengamana dan keamanan di wilayah 

territorial masyarakat adat. Dipimpin oleh seorang kapita (panglima perang) yang dilengkapi 

dengan baru-baru (prajurit). Setiap hoana dapat memilih seorang kapita, yang tugasnya 

adalah untuk kepentingan hoana ngimoi. Hoana Mangongano, adalah perangkat jiko 

makolano yang dipilih atau di musyawarakan oleh masyarakat adat dalam hoana untuk 

menjadi seorang pemimpin. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus benar-benar mampu 

mengajak masyarakat yang dipimpinya untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat. 

  Gogere Mahaeke atau gogere mauku, adalah juga perangkat dalam jiko makolano yang 

dipilih atau dimusyawarakan oleh masyarakat adat pada kampung. Mengajak masyarakat 

                                                           
18 Hein Namotemo, HigaroMeretas Asa Menggapai Harapan Dalam Perspektif Kepemimpinan Hein Namotemo 
(CV. Koridor Mitra Media, 2013), 34. 
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untuk berbuat baik adalah salah satu kemampuanyang harus dimilikinya sebagai seorang 

pemimpin. Kawaha adalah masyarakat yang berada di kampung yang selalu berinteraksi dan 

bisa diajak kerjasama.19 

 

 

 

 

Struktur Pemerintahan Adat Hibua Lamo 

 

Sumber: Hein dan Hibua Lamo 

      b. Struktur Adati Majojo 

 Adati Majojo adalah wadah atau organisasi pemangku adat yang berkembang di 

masyarakat sesuai dengan tatanan adat secara turun temurun baik di tingkat hoana maupun 

gogere. Adati majojo memiliki perangkat yang menangani urusan-urusan di antaranya: 

                                                           
19 Namotemo, Hein dan Hibua Lamo, 12 
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- Bobangu Ma Dungu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi atau denda yang 

berlaku sesuai dengan hukum adat yang diakui secara turun temurun. 

-  Wowango Madoya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan pada hoana tertentu. 

- Gilipi Manonako, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya sebagai 

identitas masyarakat yang diwariskan turun temurun. 

- Paratada, menangani hal-hal yang berkaitan dengan hak milik berdasarkan asal-usul 

masyarakat di suatu hoana baik itu di darat, laut, hutan, air maupun batas wilayah 

teritorial. 

- Niata Mangale, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mental spiritual masyarakat 

baik seremonial maupun ritual seperti tata cara perkawinan dan upacara panen.20 

Struktur Adati Majojo 

                                                           
20 Namotemo, Hein dan Hibua Lamo, 14. 
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sumber: Hein dan Hibua Lamo 

 c. Struktur Hoana Magogoana 

 Hoana magogoana adalah suatu wadah atau organisasi pertahanan keamanan yang telah 

berlangsung turun temurun dalam masyarakat baik yang ada di tingkat hoana maupun gogere. 

Struktur ini juga dilengkapi dengan perangkat yang terdiri atas: - Kapita umum, diangkat atau 

diuji dari 10 hoana (soa) untuk bertanggung jawab dalam hal keamanan dan pertahanan dalam 

hal hoana ngimoi. Kapita umum dilengkapi dengan baru-baru yang diutus dari hoana ngimoi. 

- Kapita Hoana, diangkat atau diuji dari warga yang berada dalam komunitas hoana 

tertentu untuk bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan hoana tersebut. Kapita 

ini juga dilengkapi dengan baru-baru yang jumlahnya sesuai dengan kamunitas gogere. 

- Kapita Gogere, diangkat dari warga yang berada dalam suatu gogere di dalam hoana 

tertentu untuk bertanggung jawab menjaga keamanan dan pertahanan gogere tersebut. 

Kapita ini juga dilengkapi dengan baru-baru yang jumlahnya sesuai dengan komunitas 
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marga.21 

    Struktur Hoana Magogoana 

sumber:  Hein dan Hibua Lamo 

3.4.2. Rumah Adat 

 Rumah adat adalah rumah utama yang dimiliki oleh masyarakat Hoana Ngimoi (10 

hoana) sebagai simbol kekerabatan, pusat pertemuan dan tempat penghormatan terhadap nilai-

nilai spiritual yang telah diwariskan sejak nenek moyang. Rumah ini berbentuk segi delapan 

dan ada bentuk ukirannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat 

Hibua Lamo terdiri dari beberapa etnis dan masing-masing etnis memiliki bentuk rumah adat 

tersendiri22 di antaranya: 

1. Rumah adat Tobaru (Salu) 

 Dalam bahasa setempat Salu artinya bertahan, rumah ini berbentuk delapan sudut dengan 

                                                           
21 Hein Namotemo, dalam S.S Duan (ed.) Hein dan Hibua Lamo, 15. 
22 Namotemo,Hein dan Hibua Lamo, 15-19. 
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ornament binatang yang dianggap sakral dan biasanya diukir pada bubungan rumah dan tiang-

tiangnya. Bertolak dari artinya yakni bertahan, maka masyarakat Tobaru masih menjunjung 

tinggi nilai-nilai hukum adat yang berkaitan dengan fungsi rumah adat tersebut. Fungsinya 

adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan adat 

yang dilanggar oleh masyarakat. Bagi mereka yang melanggar aturan yang telah disepakati 

bersama dalam komunitas tersebut maka akan dikenakan sanksi atau denda adat sehingga 

perbuatan mereka tidak terulang lagi. 

2. Rumah adat Galela (Bangsaha) 

 Bangsaha berasal dari bahasa Galela, bangi ma soha yang artinya alas atau dasar 

bangunan. Rumah ini berbentuk delapan sudut dengan ornament ukuran binatang pada 

bubungan dan tiang-tiangnya. Fungsi rumah ini, selain sebagai tempat menyelesaikan 

pelanggaran adat juga sebagai rumah pertama yang dibangun oleh masyarakat ketika 

menempati sebuah kampung. Setiap hasil usaha perdana seperti membangun rumah atau 

panen selalu dilakukan upacara adat dalam Bangsaha. 

3. Rumah adat Loloda (Salu) 

 Rumah adat Loloda yang bernama Salu artinya kekuatan, bentuknya segi delapan dengan 

bubungan rumah yang berbentuk suai (lancip) dengan ornament perahu atau binatang pada 

masing-masing tiang.  Fungsinya sama dengan kedua rumah adat di atas. 

4. Rumah adat Tobelo (Halu) 

 Halu artinya diangkat atau ditinggikan, rumah ini berbentuk segi delapan, ornamennya 

berbentuk ukiran binatang pada bubungan dan terdapat motif anyaman pada tiang-tianggnya 

ini untuk Tobelo bagian dalam (pedalaman). Rumah ini juga berfungsi sebagai tempat untuk 

mensyukuri berbagai hasil panen yang diperoleh masyarakat. Sedangkan Tobelo bagian pesisir 
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menggunakan ornament perahu pada bubungan serta anyaman pada tiang-tiang. Fungsi dari 

rumah tersebut adalah sebagai tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama 

(hirono) dan usaha bersama (jojobo), selain itu juga sebagai pusat higaro. 

5. Rumah adat Modole (Halu) 

 Mempunyai arti yang sama dengan Tobelo yaitu diagkat atau ditinggikan, berbentuk segi 

delapan dan bubungan rumahnya berbentuk lancip dengan ornament bentuk ukiran  binatang 

serta motif anyaman pada tiang-tiangnya. Rumah ini berfungsi sebagai tempat mensyukuri 

berbagai hasil panen dan juga tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama. 

6. Rumah adat Pagu (Halu) 

 Pengertian, bentuk dan fungsi sama dengan rumah adat Tobelo dan Modole. 

Kalau melihat arti dari rumah-rumah adat yang ada di Hoana Ngimoi maka dapat dipahami 

bahwa ada kesamaan corak yang dimiliki masing-masing etnis. Hal ini terlihat mulai dari 

bentuk dan fungsinya, sama-sama berbentuk segi delapan dan berfugsi sebagai tempat untuk 

mensyukuri hasil panen dan juga sebagai pusat pertemuan masyarakat. Dengan fungsi yang 

demikian maka rumah-rumah adat itu disebut sebagai rumah bersama.  

7. Rumah adat Hibua Lamo 

 Rumah adat ini memiliki delapan sisi atau delapan bidang, hal ini dimaknai sebagai 

pandangan hidup yang terbuka dalam kebersamaan untuk menerima setiap orang atau kaum 

yang datang dari berbagai penjuru semesta sesuai arah delapan mata angin. Di rumah adat 

tersebut terhimpun 10 suku dan tersebar di seluruh daratan Halmahera, termasuk pulau 

Morotai dan Loloda. Selanjutnya Namotemo menjelaskan bahwa Hibua Lamo memiliki peran 

penting karena nilai-nilai yang ada dalam konsep Hibua Lamo sebagai tempat bermusyawarah 
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warga masyarakat yang syarat adat-istiadat.23 

 Hibua Lamo dimaknai sebagai rumah kita bersama, artinya walaupun tepencar ke 

berbagai jazirah, disebabkan karena daya juang, nafkah dan kreativitas, namun jiwa, karya dan 

semangat tetap dipersatukan dalam Hibua Lamo. Oleh sebab itu Yohanes Namotemo dalam 

Namotemo mengatakan bahwa Hibua Lamo bukan sekedar gedung fisiknya tetapi di hati 

setiap anak negeri Hibua Lamo mencerminkan hidup, kebersamaan, penerimaan, sekehidupan, 

sepengayoman dan sepenanggungan. Atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Ngone O 

Ria Dodoto yang berarti kita semua bersaudara.24 

 Ngone o ria dodoto berasal dari bahasa Tobelo; ngone artinya kita, o ria artinya kaka, dan 

dodoto artinya kita adalah kaka adik. Falsafah ini mengandung makna sangat dalam dimana 

semua manusia memiliki kesamaan derajat tanpa ada perbedaan. Itu juga merupakan suatu 

penghargaan terhadap sesama yang dapat diartikan dengan satu ibu atau sekandung, sehingga 

ketika kita menyakiti orang lain berarti kita menyakiti saudara sendiri,karena itu perbuatan 

tersebut pastinya tidak disetujui oleh orang tua di manapun. Konsep orang tua di sini 

mengandung makna bukan hanya ayah dan ibu sekandung tetapi menunjukan pada arti yang 

lebih luas sebagai ayah ibu dan para leluhur sebagai the supreme of good yang perlu dihargai. 

Apabila kita mengasihi sesame kita maka kita juga mengasihi para leluhur, sebaliknya ketika 

kita menyakiti sesama kita itu berarti menyakiti orang tua atau leluhur. 

 Rumah ini juga memiliki empat pintu utama yang melambangkan empat pokok utama 

arah mata angin, yaitu pintu Timur (Wange Mahiwara), pintu Barat (Wange Madumunu), pintu 

Utara (Koremie), dan pintu Selatan (Korehara). Keempat pintu tersebut melambangkan 

kesetaraan, walaupun terkesan bahwa pintu Timur memiliki kharisma depan, sebab menurut 

                                                           
23 Hein Namotemo, Higaro Meretas Asa Menggapai Harapan: Dalam Perspektif Kepemimpinan Hein Namotemo 
(CV. Koridor Mitra Media, 2013), 35. 
24 Namotemo, Higaro Meretas Asa Menggapai Harapan, 36. 
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cerita lisan bahwa Hibua Lamo menghadap ke arah matahari terbit.25 

 Rumah adat Hibualamo memiliki empat unsur warna dengan arti masing-masing. Empat 

warna itu adalah merah, kuning, hitam, dan putih. Warna merah mencerminkan semangat 

perjuangan masyarakat Canga. Warna kuning berarti kecerdasan, kemegahan, dan kekayaan. 

Warna hitam melambangkan solidaritas sedangkan warna putih melambangkan kesucian.26 

 Gambar 3. Rumah adat Hibua Lamo 

 

                                                                                                 Sumber: Dokumen pribadi 

Bila dilihat dari fungsinya, dalam arti material, berfungsi sebagai tempat pertemuan adat atau 

seremonial daerah. Sedangkan dalam arti spiritual, berfungsi sebagai kekuatan semangat atau 

roh pemersatu bagi setiap anak negeri, seperti semangat kebersamaan, kekeluargaan, 

kekerabatan dan kesetaraan serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Makna 

spiritual ini tercipta untuk semua masyarakat baik yang ada dalam adat setempat maupun 

                                                           
25 Namotemo, Higaro, 37. 
26 https://amytomawonge.wordpress.com/category/feature/  (diakses pada tanggal 28 Juni 2016) 
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masyarakat atau etnis lain yang datang ke Halmahera untuk beraktivitas dan bermukim. 27 

 Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka fungsi Hibua Lamo sesungguhnya adalah 

sebagai wahana perekat, pembangunan dan pemersatu jiwa dan raga demi kemakmuran 

bersama. Hal tersebut telah dibuktikan ketika dilaksanakannya rekonsiliasi pada saat konflik 

berdarah di Halmahera Utara pada tahun 1999-2000, melalui adat Hibua Lamo maka 

komunitas Muslim dan Nasrani dapat dipertemukan dan konflikpun meredah dengan cepat. 

 Hibua Lamo juga memiliki ideologi, yaitu kesederhanaan dan kehormatan. Hal tersebut 

telah dilakukan oleh para leluhur, bila mana ada hasil buruan yang didapat hari itu maka 

dibagi-bagikan pada orang sekaum. Ada juga yang diletakan di rumah adat untuk diikmati 

secara bersama-sama.28 Kebiasaan makan bersama dengan menu makanan hasil buruan dan 

hasil kebun yang tersedia menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa penuh dengan 

kehangatan. 

 Kesederhanaan juga ditampilkan dengan berjalan dalam suatu prosesi adat, upacara, 

kebaktian dan kehikmatan lainnya tanpa mengenakan alas kaki. Hal ini mengandung makna 

keeratan, ketertautan sesama dan juga dengan bumi di manapun manusia berada.  Tidak 

beralas kaki juga memiliki makna kegagahan berada di atas tanah  kehidupan pemberian Sang 

Khalik. 

 

3.5. Nilai-nilai adat Hibua Lamo 

 Nilai merupakan suatu istilah yang konotasinya positif, kata ini selalu berhubungan 

dengan kehidupan sosial manusia baik pribadi maupun kelompok. Nilai dipandang sebagai 

sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau menghimbau. Secara terminologi kata 

                                                           
27 Namotemo, Higaro Meretas Asa Menggapai Harapan, 37. 
28 Namotemo, HigaroMeretas Asa Menggapai Harapan, 38. 



64 
 

“nilai” memiliki beberapa arti yakni: a) harga, dipandang dari segi ekonomi; b) derajat, 

dipandang berdasarkan perbuatan dan pengabdian; c) angka, dipandang dari ukuran potensi 

yang diperoleh; d) kualitas atau mutu, dipandang dari muatan atau substansi yang 

dikandungnya.29   

 Menurut Sujarwa, makna kata nilai yang relevan dengan moral dalam kehidupan manusia 

adalah derajat dan mutu (kualitas). Suatu perbuatan yang dipandang bernilai moral apabila 

perbuatan itu memiliki makna yang berharga, berkualitas, dan derajat yang tinggi sehingga 

memiliki bobot yang bermartabat. Karena itu nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

dijunjung tinggi kebenarannya, serta memiliki makna yang dijaga eksistensinya oleh manusia 

maupun sekelompok masyarakat.30 

 Pandangan mendasar mengenai nilai yang dikemukakan Rokeach dalam Friedman et al. 

nilai adalah gambaran utama sistem keyakinan individu karena kualitas yang berlangsung lama; 

bukan merupakan perilaku sementara.31 Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dipahami 

bahwa nilai merupakan panduan untuk bertindak bagi seseorang maupun kelompok masyarakat. 

Dengan demikian maka segala tindakan serta perilaku invidu maupun kelompok masyarakat 

selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang diyakininya dan berlaku dalam sebuah komunitas.   

  Dalam setiap komunitas masyarakat selalu saja terdapat nilai-nilai yang diyakini 

merupakan kebenaran tertinggi sebagai panduan bertindak, tetapi nilai-nilai tersebut bukanlah 

satuan-satuan yang mandiri tetapi merupakan himpunan beberapa nilai (value cluster) yang 

membentuk kesatuan lebih besar.32 Dengan demikian maka dalam setiap kehidupan sosial 

                                                           
29 Zain Badudu Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 994. 
30 Sujarwa, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Manusia dan Fenomena Sosial Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), 230. 
31 Marlin M. Friedman,Vickey R Bowden, dan Elaine G. Jones, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan 
Praktik (Jakarta: EGC, 2010), 226. 
32 James M. Henslin, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi (Jakarta: Erlangga, 2006), 54. 
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memiliki pandangan tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas, dan biasanya 

dijadikan sebagai pedoman bagi tata kelakuan masyarakat tersebut. Pedoman tata kelakuan dari 

pandangan hidup masyarakat biasanya dimulai dari pandangan unit kesatuan sosial paling 

terkecil, yaitu keluarga, kelompok, masyarakat, suku bangsa, hingga sampai pada masyarakat 

internasional.33  

Pemahaman mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat jika dihubungkan 

dengan kehidupan masyarakat adat setiap suku bangsa di muka bumi ini,  maka salah satu hal 

mendasar yang harus diingat dan tak bisa ditinggalkan yakni dalam nilai-nilai dimaksud 

terkandung standar normatif untuk berperilaku baik dalam hubungan dengan kehidupan pribadi 

masing-masing anggota masyarakat maupun dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. 

 Menurut Kluckhohn dalam Koentjaraningrat, semua sistem nilai budaya dalam semua 

kebudayaan di dunia, pada prinsipnya mengandung lima masalah pokok dalam kehidupan 

manusia, yakni: 

a. Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia 

b. Masalah mengenai hakikat dari karya manusia 

c. Masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu 

d. Masalah  mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya 

e. Masalah mengenai hakikat dari manusia dengan sesamanya. 34 

 Ia melakukan deskripsi mengenai hakikat hidup manusia sangatlah beragam dalam 

berbagai budaya yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Ada budaya yang memandang 

bahwa hakikat hidup manusia adalah suatu hal yang buruk karena itu harus dihindari, budaya-

budaya (nilai-nilai) ini biasa dipengaruhi oleh agama Budha dimana hidup adalah sesuatu yang 

                                                           
33 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: 
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 115. 
34 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia, 1982), 28. 
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buruk karenanya manusia harus mementingkan segala upaya untuk menuju tujuan akhir dari 

hidup dengan menjaga segala kelakuannya demi kehidupan berikutnya pada saat dilahirkan 

kembali. Adapula budaya yang memandang hakikat karya manusia adalah sesuatu yang positif 

dan sebagai gerak hidup yang akan menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya yang membawa 

manusia ke tujuan hidup yang lebih baik. 

 Mengenai masalah yang berorientasi pada waktu yakni, ada budaya yang memandang 

penting dalam kehidupan manusia adalah masa silam. Dalam kebudayaan semacam ini 

masyarakatnya selalu berorientasi pada masa lampau dengan menjadikan tokoh-tokoh ataupun 

kejadian-kejadian tertentu sebagai pedoman atau panutan dalam hidup mereka. Ada juga budaya 

yang berorientasi pada masa depan sebagai tujuan yang lebih baik, tetapi ada juga budaya yang 

tidak memiliki orietasi waktu yang hanya memandang hidup berjalan apa adanya tanpa 

memusingkan diri dengan berbagai problema kehidupan sehingga dalam budaya seperti ini 

wawasan masyarakatnya sangatlah sempit.35 

 Terhadap masalah yang berorientasi pada manusia dan alam, ada budaya-budaya yang 

memandang bahwa alam itu dahsyat, sehingga pada hakikatnya manusia hanya bisa menyerah 

saja. Namun ada juga budaya yang memandang alam sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh 

manusia. Ada pula kebudayaan lain lagi yang berusaha mencari keselarasan dengan alam.  

 Selanjutnya tentang masalah yang berorientasi pada lingkungan sosial ataupun dalam 

hubungan dengan sesama manusia terdapat dua pandangan dimana ada budaya yang 

mementingkan hubungan vertikal dengan sesamanya dan ada yang lebih mengutamakan 

hubungan horisontal. Yang dimaksud dengan hubungan vertikal dengan sesama yakni 

masyarakatnya selalu berpedoman pada tokoh- tokoh pemimpin, senior-senior ataupun orang-

orang atasan. Sedangkan nilai budaya yang mengutamakan hubungan horizontal yakni dalam 
                                                           
35 Koentjaraningrat, Kebuddayaan Mentalitas dan Pembangua,, 29 
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masyarakatnya selalu membina hubungan baik dengan tetangganya dan saling bergantung satu 

dengan lainnya sehingga selalu muncul lingkaran simbiosis-mutualis dalam lingkungan 

masyarakatnya. Akan tetapi dari dua pandangan di atas ada pula pandangan lain dalam 

komunitas yang lebih besar dan plural dimana muncul masyarakat yang lebih mementingkan 

individualisme.36 Dalam masyarakat seperti ini selalu menganggap bahwa manusia harus mampu 

berdiri sendiri dalam hidupnya dan sedapat mungkin mencapai tujuan hidupnya dengan bantuan 

orang lain sekecil mungkin. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut penulis melihat bahwa dalam nilai-nilai budaya Hibua 

Lamo juga terkandung unsur-unsur dimaksud karena itu untuk melihat secara komprehensif 

nilai-nilai yang terkandung dalam budaya ataupun adat Hibua Lamo, berikut ini penulis akan 

memaparkan beberapa pokok mendasar yang menjadi core nilai dimaksud dan sangat berperan 

penting dalam kehidupan sosial masyarakatnya. 

 

3.5.1. Egaliter 

Salah satu nilai yang terdapat dalam adat Hibua Lamo yakni egaliter hal itu dapat dilihat 

dari sistem kekerabatan dan juga dalam struktur masyarakatnya, mereka tidak mengenal adanya 

hierarki atau keturunan raja-raja, sultan, dan sebagainya yang memiliki posisi lebih tinggi, 

karena dalam masyarakat adat Hibua Lamo kedudukan masyarakatnya sama dan tidak ada 

perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem kepemimpinan yang sangat berbeda dengan 

suku-suku lainnya di Maluku Utara. Di Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan pemimpinnya adalah 

seorang sultan dengan pemerintahan yang di dasarkan pada sistem warisan sehingga keturunan 

sultan yang mutlak memerintah wilayah-wilayah dimaksud turun temurun.37 Sedangkan dalam 

                                                           
36 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, 30. 
37 M. Adnan Amal, Maluku Utara: Perjalanan Sejarah 1250-1800 Jilid  I  (Ternate: Universitas Khairun Ternate 
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sistem pemerintahan masyarakat Hibua Lamo gelar Jiko Makolano (raja Teluk) tidak 

berdasarkan warisan tetapi didasarkan pada pemilihan. Adapun sistem pemilihan jiko makolano 

dikenal dengan istilah O Higaro (saling mengajak) dan saling menguji calon pemimpin dalam 

pelaksanaannya yakni, sejumlah tokoh-tokoh adat dari masing-masing hoana berkumpul di 

Hibua Lamo dan menentukan calon kemudian diuji kemampuannya baik dalam pengetahuan 

maupun kehebatannya sebagai seorang kesatria. Mereka yang terpilih adalah orang yang benar-

benar tahan uji dan yang terbaik serta dapat dijadikan teladan bagi masyarakat secara umum. 

 Pemimpin masayarakat Hibua Lamo benar- benar dari masyarakat yang setingkat 

sehingga ia tahu apa yang seharusnya dilakukan demi kesejahteraan bersama karena ia sendiri 

adalah anggota masyarakat yang diberi wewenang untuk memimpin. Prinsip utama yang menjadi 

dasar kepemimpianan bagi masyarakat Hibua Lamo yakni sama rasa, slogan kepemimpinan yang 

selalu diimplementasikan dalam kehidupan setiap saat yaitu “perahu di darat sama-sama 

dijunjung, perahu di laut sama-sama di dayung” merupakan filosofi kepemimpinan yang tak 

dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang sampai saat ini tetap eksis walaupun telah 

mengalami perubahan dan diabadikan menjadi lambang adat Hibua Lamo. 

 Dalam filosofi Hibua Lamo jika dicermati secara seksama maka di dalamnya terdapat 

lima anasir utama yang saling terkait dan tak dapat dilepas pisahkan satu dengan yang lainnya. 

Menurut PH. Thomas, lima nilai dalam adat tersebut merupakan “benang kesamaan” yang 

disebutnya sebagai “mutiara” pemberian Tuhan yang sangat berperan bagi kelanggengan hidup 

bermasyarakat maupun berjemaat.38 Kelima unsur dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. O dora 

2. O hayangi 

                                                                                                                                                                                           
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 
Utara dan Pemerintah Kota Ternate, 2002), 12. 
38 Ph Thomas, Pandangan Hidup Orang Halmahera: Suatu Pendekatan Empirik (Tobelo, 2001), 5. 
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3. O baliara 

4. O adili 

5. O diai 

 Pertama, O dora dapat diartikan dengan (kasih), yakni kasih terhadap sesama manusia 

(antar individu) maupun antara individu dengan masyarakat. O dora memiliki makna mendalam 

sebagai dasar (foundation) hubungan saling mengasihi yang kental antar sesama dan juga diri 

sendiri. Inilah unsur yang mengikat mereka ke dalam suatu masyarakat yang rukun, damai dan 

aman. Nilai ini tercermin dalam praktek hidup keseharian dimana melalui kebiasaan membagi-

bagi habis rejeki (hasil tangkapan di laut maupun buruan) kepada orang-orang sekelilingnya di 

hari itu saja, adalah suatu kewajiban moral yang tidak dipaksakan tetapi selalu dipraktekkan 

sekalipun konsekuensinya “besok cari lagi”. Apabila hasil tangkapan ataupun buruannya kecil 

sehingga tidak cukup dibagikan dalam bentuk daging mentah maka akan diwujudkan dalam 

bentuk saling mengantar (baku antar) hasil tangkapan atau buruan yang telah dimasak dan secara 

halus diungkapkan dengan istilah “iti mateogo”, yang berarti “biarpun hanya kuahnya, asal 

semua dapat merasakannya”. 

 Kedua, O hayangi maknanya sama dengan kata sayang yang artinya masih dekat pula 

dengan o dora, akan tetapi o hayangi dekat pada masalah tolong menolong, serta saling menjaga 

perasaan, dan tidak saling menyakiti apalagi saling membunuh. Wujud dari o hayangi dapat 

dilihat pada saat adanya orang sakit ataupun meninggal dunia, masyarakat akan bahu-membahu 

untuk meringankan penderitaan ataupun duka cita dari suatu keluarga yang ditimpa kemalangan. 

Selain itu suasana tolong- menolong ataupun gotong royong yang oleh masyarakat Tobelo 

disebut “Hirono” dapat dilihat pada saat membongkar lahan baru untuk menanam padi ataupun 

palawija lainnya, panen padi, membangun rumah termasuk membangun rumah ibadah antar 
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komunitas yang berbeda agama. O hayangi pada prinsipnya adalah bentuk empati di antara 

sesama warga untuk saling meringankan beban. 

 Ketiga, O baliara dapat diartikan dengan “pemeliharaan” yang mengandung pengertian 

saling peduli, saling menopang/menunjang, saling melayani, dalam rangka menciptakan suasana 

kehidupan bersama yang makmur, aman dan damai. Hal-hal negatif yang mengganggu 

kehidupan bersama harus dihindari bersama sebagai wujud tanggung jawab bersama tanpa ada 

keterpaksaan ataupun dipaksakan untuk memelihara ataupun melanggengkan suasana yang baik 

(kondusif). Riak-riak “saling memelihara” antar individu maupun antar komunitas sangat kental 

dirasakan dan hal tersebut dapat dilihat dalam pemanfaatan “hadiah alam” berupa tanah yang 

subur, flora dan fauna yang beraneka ragam jenis dan bentuknya yang menjamin kelangsungan 

hidup bersama yang makmur dan damai. 

 Keempat O adili, artinya penegakan atau penyelesaian atas suatu persoalan yang 

disangsikan atau diragukan kebenaran atau keadilannya. Biasanya para tetua atau pemangku adat 

yang memutuskan persoalan ketidakadilan tanpa memihak pada siapapun meskipun ada unsur 

kekeluargaan dari individu yang terlibat dalam persoalan. Keputusan tersebut disampaikan 

secara lisan tetapi mengikat dan harus dipatuhi. Salah satu contoh adalah dengan mengajukan 

batas areal lahan atau desa. Nilai keadilan yang di dalamnya mengandung makna kesetaraan 

derajat, harkat dan martabat, kesetaraan hak dan kewajiban di depan aturan-aturan normatif yang 

diakui dan diterima sebagai hukum adat yang sangat dijunjung. Segala aktivitas dalam kehidupan 

bersama dilaksanakan secara bijaksana dan penuh kehati-hatian sehingga berbagai bentuk 

kesetaraan sebagaimana disebutkan di atas tidak terganggu ataupun dilecehkan. Kecurangan. 

penipuan, dan jenis perbuatan lainnya yang melanggar norma adat sebagai wujud ketidakadilan 
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sangat dikecam. Karena itu setiap anggota wajib memelihara kesetaraan dan keseimbangan untuk 

menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat. 

 Kelima O diai sama dengan kebenaran yang erat kaitannya dengan O adili (keadilan). 

Nilai ini mengandung suatu ekspresi kelurusan hati, keikhlasan hati pada setiap kepentingan, 

yakni sebuah kepenuhan untuk melayani tanpa pamri. Ketulusan tersebut mengandung makna 

ada tanggung jawab atas suatu pekerjaan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, 

dan bukan semata- mata untuk mendapat pujian ataupun imbalan atas pekerjaan dimaksud 

namun karena dorongan hati nuraninya yang tulus untuk mengerjakan pekerjan itu yang pada 

akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contoh sikap yang dilakukan oleh individu 

atau sekelompok orang dalam mengangkat jemuran pakaian atau hasil panen pada saat 

pemiliknya tidak berada di rumah dan ketika hujan turun.  

 Dari butir-butir “mutiara” tersebut di atas merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat 

terhadap realita hidup dalam keteraturan-keteraturan yang sistematis sehingga tidak terjadi 

benturan dalam konstelasi kehidupan bersama. Jika segalanya telah tersusun secara baik maka 

kelanggengan hidup yang kondusif senantiasa terpelihara dengan sendirinya. 

 Selain kelima nilai yang sudah di paparkan, Namotemo menyebutkan tiga nilai luhur 

lainnya yang diwariskan oleh para leluhur dalam kehidupan masyarakat Hibua Lamo dan patut 

dilanggengkan serta diimplementasikan generasi penerus negeri dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun berjemaat, yaitu O Banari, O Leleani dan O Doomu.39 

 O Banari adalah sebuah penghayatan tentang hal yang benar. Benar adalah hal yang 

benar dan salah adalah salah. Hal tersebut telah dipraktekkan dalam kehidupan dari para leluhur, 

bila terdapat barang atau hasil panen yang diletakkan di sekitar jalan maka barang tersebut 

adalah milik orang lain dan tidak ada yang boleh mengambil selain pemiliknya. Bisa diambil 
                                                           
39 Namotemo, Higaro Meretas Asa Menggapai Harapan, 39-40. 



72 
 

apabila sepengetahuan pemiliknya. Demikian juga dengan persoalan yang dianggap tidak benar 

biasanya dicari tahu atau didoakan untuk mendapat petunjuk mengenai hal itu. 

 Yang tidak kalah pentinya lagi yaitu, O Leleani adalah sebuah sikap hidup yang 

mengedepankan pelayanan, yakni saling melayani dan membantu dalam berbagai keadaan yang 

dirasakan, baik dalam keadaan suka maupun duka atau dalam kelebihan rezeki maupun 

keterbatasan yang dimiliki. Pelayanan ini menunjukan bahwa pola hidup yang saling 

mengutamakan dan tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Yang kuat dapat 

membantu mereka yang berada dalam keadaan lemah. Sedangkan  yang lemah harus berupaya 

untuk mengembangkan dirinya disertai dengan topangan bersama sehingga bisa menjadi kuat. 

 Nilai persekutuan dan persatuan juga tercermin dalam O Doomu bahkan persekutuan dan 

kebersamaan ini menjadi nilai yang menonjol dalam tatanan kehidupan kaum Hibua Lamo. 

Persekutuan tersebut dirasakan ketika ada keluarga yang hendak melaksanakan hajatan. Untuk 

melaksanakan hajatan tersebut biasanya keluarga sekaum berkumpul dan mempersiapkannya 

secara bersama. Ini yang biasanya disebut dengan kumpul keluarga. Hajatan ini bisa ditemukan 

dalam jamuan pesta perkawinan adat, dimana terjadi saling melayani satu dengan yang lain 

dengan menyuapi makanan adat berupa Waji (kue tradisional yang terbuat dari beras ketan yang 

dicampur dengan santan dan gula Aren) dan Saguer (tuak tradisional). Juga saling bertukar 

makanan, makanan tradisional yang biasanya ditemui untuk acara tukur tersebut adalah ikan 

Fufu ( ikan yang sudah diasap) dengan Sagu (makanan kering yang berasal dari pohon Sagu). 

Tradisi makan bersama atau persekutuan bisa dilihat dalam peristiwa kematian. Hal ini dilakukan 

biasanya setelah selesai upacara pemakaman atau selesai pembuatan pusara. Menurut cerita 
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tradisi, para leluhur mengadakan makan persekutuan ini di rumah adat Hibua Lamo sebagai 

tempat berkumpul bersama.40 

  

3.5.2. Gotong Royong 

 Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang sangat kental dan cukup 

terkenal sampai saat ini Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa salah satu nilai dari lima 

unsur dalam adat Hibua Lamo yakni O hayangi yang di dalamnya mengungkapkan hubungan 

ataupun kerja sama tanpa pamrih yang menuntut kerelaan dari tiap-tiap individu. Munculnya 

kerja sama menurut Charles H. Cooley adalah apabila orang menyadari bahwa mereka memiliki 

kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup 

pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 

tersebut melalui kerja sama. 

 Bentuk kerja sama pada dasarnya terbagi dalam beberapa bentuk sebagaimana kerja sama 

dalam masyarakat Indonesia “gotong royong”, menurut Koentjaraningrat dalam Soleman Taneko 

terbagi dalam dua bentuk yakni gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kecuali sambatan dalam bentuk produksi pertanian, aktivitas tolong 

menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain, yakni: 

a. Aktivitet tolong menolong antar tetangga yang tinggal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil 

sekitar rumah dan pekarangan, seperti menggali sumur, mengganti dinding bilik rumah, 

membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus, dan sebagainya. 

b. Aktivitet tolong menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang 

paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara adat lain sekitar 

titik-titik peralihan pada individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, melepas tali pusar, kontak 
                                                           
40Namotemo, Higaro, 41.  
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pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut anak pertama kali, 

pengasahan gigi, dan sebagainya). 

c. Aktivitet spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada 

waktu seseorang warga desa mengalami kematian ataupun bencana.41 

 Mengenai gotong royong kerja bakti dibedakan menjadi dua yakni (1) kerja bakti untuk 

proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya para warga komuniti sendiri, dan (2) kerja 

bakti untuk membangun proyek-proyek yang dipaksakan dari atas. Dapat dibayangkan 

bagaimana proyek-proyek sebagaimana dimaksudkan pada bagian pertama di atas, yang 

misalnya berasal dari keputusan rapat desa sendiri dan dirasakan benar-benar sebagai proyek 

yang berguna, dikerjakan bersama dengan aman dan rela serta penuh semangat, sedangkan 

sebaliknya pada proyek bagian kedua, yang sering tidak dipahami kegunaanya oleh masyarakat 

desa, hanya dirasakan sebagai kewajiban rutin yang memang tidak dapat dihindari kecuali 

dengan cara mewakilkan giliran kepada orang lain dengan bayaran. 

Jika memperhatikan teori-teori sosiologi, maka akan ditemukan beberapa bentuk kerja 

sama yang sering disebut dengan istilah cooperation. Cooperation sendiri dibedakan menjadi 

spontaneous cooperation, directed cooperation, contractual cooperation, dan traditional 

cooperation. Spontaneous cooperation merupakan kerja sama yang terjadi tanpa adanya perintah 

ataupun dorongan dari pihak lain tetapi terjadi dengan sendirinya tanpa mengharapkan balas jasa, 

sedangkan directed cooperation merupakan kerja sama berdasarkan perintah atasan/penguasa. 

Yang ketiga merupakan kerja sama atas dasar hukum dan yang keempat adalah bentuk kerja 

sama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. 

Dari pemaparan di atas jika dihubungkan. dengan gotong royong dalam konteks 

masyarakat Indonesia dan hirono dalam konteks masyarakat Hibua Lamo, penulis melihat bahwa 
                                                           
41 Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, 116-117. 
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semua unsur dalam kerja sama yang dijelaskan di atas terdapat dalam gotong royong, pada hal 

jika dilihat berdasarkan bentuknya maka gotong royong ataupun hirono merupakan bentuk kerja 

sama  tradisional saja. Karena itu gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia lebih 

luas maknanya dari sekedar bentuk kerja sama antar individu maupun masyarakat. 

 Suatu tinjauan kerja sama berdasarkan perspektif hukum adat, Ter Haar membedakan 

antara “ordeling hulpbetoon” dengan “wederkering hulpbetoon” Mengenai hal ini dinyatakan 

bahwa ordeling hulpbetoon wajib dilakukan dan secara langsung didasarkan pada aturan hukum 

adat, dan tidak didasarkan pada prestasi dimasa kini atau masa akan datang. Sedangkan 

wedekering hulpbetoon ada, misalnya terjadi tolong menolong kalau orang orang membuka 

tanah milik yang sebelumnya telah dipilih.42 Dengan demikian maka kerukunan ataupun gotong 

royong merupakan suatu proses interaksi sosial dalam suatu komunitas baik antar individu 

maupun secara komunal yang bersifat tradisional. 

 

3.5.3. Demokratis 

 Salah satu unsur yang terkandung dalam nilai-nilai adat Hibua Lamo yakni demokratis 

dimana nilai tersebut masih tetap relevan dengan konteks hidup saat ini terutama sebagai social 

glue dalam komunitas masyarakat yang semakin kompleks. Memang tak dapat dipungkiri bahwa 

saat ini fungsi Hibua Lamo tidak lagi seperti dahulu karena telah tergantikan dengan balai desa, 

kantor camat, kantor polisi, kantor pengadilan dan kantor bupati yang sering menjadi tempat 

pertemuan serta penyelesaian masalah. Sedangkan Hibua Lamo hanya digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan ritual keagamaan ataupun pertemuan-pertemuan akbar baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Misalnya ketika ada kunjungan tamu dari luar dan juga pengangkatan 

sesepuh adat, sehingga pertemuan khusus untuk tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang 
                                                           
42 Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, 118. 
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melibatkan semua komponen Hibua Lamo telah jarang dilaksanakan. Akan tetapi tidak berarti 

pemahaman serta implementasi nilai-nilai adat yang demokratis tidak terdapat lagi ataupun 

hilang dari kehidupan masyarakat. 

 Implementasi nilai demokratis dalam adat Hibua Lamo yang merupakan wujud dari O 

adili sampai saat ini masih terlihat dalam proses penyelesaian masalah dan juga persetujuan 

penempatan batas tanah khususnya kebun atau ladang. Dalam proses penyelesaian masalah 

sampai saat ini masih tetap dipraktekkan, peran tua-tua adat melalui pengambilan keputusan 

sangat dihargai oleh masyarakat sehingga ketika terjadi masalah-masalah dalam keluarga tidak 

lagi melibatkan aparat keamanan. 

 PH Thomas sebagai salah satu tokoh masyarakat yang telah lama mengenal praktek O 

adili dalam masyarakat Hibua Lamo menjelaskan : 

Walaupun saat ini telah terjadi kontaminasi dengan budaya luar baik dari luar 
nusantara maupun dalam nusantara sendiri melalui cara pandang, cara berpikir dan 
cara merasa insan-insan pendatang akan tetapi nilai-nilai budaya pribumi masih 
tetap eksis dalam praktek hidup bermasyarakat. Kita dapat melihat implementasi O 
adili melalui peran kepala adat dari masing-masing desa dalam penyelesaian 
masalah yang masih tetap dijunjung oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk 
keputusan yang sangat demokratis bagi masyarakat setempat.  Hal tersebut tetap 
dijunjung karena kewibawaan para kepala adat tetap dijaga secara ketat dan terlihat 
melalui hasil keputusan yang tidak memihak tetapi melandaskan segala kebijakan 
pada norma-norma adat yang diwarisi dari para leluhur. Para kepala adat tidak bisa 
mengambil keputusan semau mereka sebab jika keputusannya tidak sesuai norma 
yang telah ada maka mereka yang akan menerima akibatnya. Akibatnya bisa berupa 
teguran dari para leluhur dalam bentuk sakit penyakit ataupun musibah lainnya 
karena itu seorang kepala adat sangat tegas mempertahankan prinsip O adili bagi 
semua warga tanpa kecuali, sehingga masyarakatpun tetap menghormati semua 
keputusannya.43 
 

 Dari penjelasan Thomas dapat diperoleh kejelasan mengapa ketika terjadi masalah dalam 

keluarga pada masyarakat adat Hibua Lamo peran aparat keamanan ataupun polisi tidak terlalu 

dibutuhkan untuk menyelesaikan problem dimaksud. Demikian pula para kepala adat selalu hati-

                                                           
43 Wawancara dengan Bapak P H T pada tanggal 22 Agustus 20016 jam 16:25 WIT. 
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hati dalam pengambilan keputusan karena merekapun selalu terbebani secara moral pada 

masyarakat dan terhadap para leluhur sebagai (the supreme good). 

Nilai demokratis dalam penetapan batas tanah khususnya kebun ataupun ladang yang 

selalu dipraktekkan dalam masyarakat Hibua Lamo yakni, apabila dalam membongkar hutan 

maka dibuat kesepakatan bahwa masing-masing pihak harus membiarkan beberapa meter 

sebagai batas yang tidak bisa ditanami. Jika salah satu pihak mau membongkar wilayah kosong 

tersebut bisa saja tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama dan biasanya yang ditanami di 

tempat tersebut yakni tanaman bulanan saja misalnya padi, jagung, ketela ataupun sayuran tetapi 

hanya dalam waktu tertentu saja setelah itu lahan dibiarkan lagi. Hal tersebut diwarisi dari 

kebiasaan para leluhur sehingga bagi generasi sekarang jika tidak mengikuti cara-cara tersebut 

maka orang yang demikian dianggap tamak sehingga selalu dijauhi dalam pergaulan 

bermasyarakat. 

 Dalam pengamatan penulis, sampai saat ini masyarakat Hibua Lamo tetap 

melanggengkan tradisi dimaksud walaupun di beberapa tempat yang telah padat penduduknya 

sudah tidak lagi membiarkan hutan kosong sebagai batas tetapi dalam penempatan batas kebun 

masih tetap ada yang dibiarkan sedikitnya 2 meter sebagai wilayah kosong yang tidak bisa 

dilangkahi sehingga tetap jelas adanya batas antara kebun yang satu dengan lainnya. Dalam 

perkebunan kelapa batas tersebut dapat dilihat dari timbunan dedaunan kering yang setiap musim 

panen ditumpuk pada batas kebun oleh kedua belah pihak yang berbatasan sehingga sangat jelas 

bagi orang lain mengenai wilayah kepemilikan masing-masing pihak. 

 Nilai demokratis lainnya dapat dilihat pada pemilihan Jiko Ma Kolano yang pada 

prinsipnya tidak memandang perbedaan dalam beberapa hoana dan semua keputusan yang 

diambil para hoana mahaeke untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin selalu didasarkan 
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pada kesepakatan bersama sehingga masyarakat dapat menerima keputusan dimaksud secara 

umum. 

 

3.5.4. Religius 

 Salah satu nilai yang paling mendasar dalam adat Hibua Lamo yakni religius sebab 

segala perilaku serta tindakan manusianya selalu dihubungkan dengan kuasa yang tertinggi 

(supra-natural) di luar manusia. Salah satu contoh kongkrit  nilai religiusitasnya yaitu konflik 

jemaat pada tahun 2014 yang menelan korban harta benda warga jemaat yang bertikai dapat 

terjembatani secara alami, tanpa adanya peran pemerintah ataupun pihak-pihak luar dalam upaya 

rekonsiliasi formal. Dengan nilai tersebut maka perbedaan dalam organisasi tidak menjadi aral 

bagi terjalinnya kembali tali silaturahmi di antara komunitas yang bertikai serta membawa warga 

jemaat ke dalam situasi yang lebih kondusif. 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Hibua Lamo adalah 

manusia religius, dimana sumber kebaikan tertinggi berasal dari pola hidup leluhur yang selalu 

menjadi panutan dalam tutur dan laku mereka setiap saat. Ketika berbicara mengenai manusia 

religius (homo religiosus) maka di dalamnya kita harus melihat tiga hal mendasar yakni 

bagaimana pandangan mereka tentang nilai-nilai dunia antara yang profan dan sakral, tentang 

upacara insiasi (kultus), dan ketiga yakni tata kelakuan. Dalam pandangan homo religiosus nilai-

nilai dunia tergantung pada nilai-nilai dunia atas, tata tertib dan tata nilai dunia ini telah 

ditentukan sejak dahulu kala sehingga tata tertib dan tata nilai tersebut sudah tidak bisa diganggu 

gugat. Peter Berger dalam Sastrapratedja  mengatakan bahwa pandangan homo religiosus tentang 

tata tertib dan tata nilai dunia tersebut merupakan pandangan dunia yang sakral.44 

                                                           
44 M. Sastrapratedja, Manusia Multi Dimensional Sebuah Renungan Filsafat (Jakarta:Gramedia, 1983), 47.  
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 Kedua, mengenai upacara inisiasi merupakan bagian yang sangat penting dan tak bisa 

dipisahkan dari komunitas masyarakat adat ataupun suku karena hakekat mendasar dari 

kepercayaan mereka diimplementasikan melalui kultus. Lebih jauh Sastrapratedja melihat bahwa 

upacara memegang peranan penting dalam kehidupan homo religiosus karena melalui upacara 

mereka dapat masuk dalam hukum eksistensi antara mereka dengan yang sakral.45 Sedangkan 

Mircea Eliade melihat bahwa dengan upacara dimaksud maka manusia dapat diubah secara 

spiritual, dan karena itu juga mengakibatkan perubahan kultur dan sosiologis. 

 Ketiga, tentang tata kelakuan homo religiosus selalu dirasakan ataupun turut ditentukan 

oleh mitos-mitos dan tata tertib alam, sehingga segala kelakuan dan tindakan yang dilakukan 

masyarakatnya tidak terlepas dari mitos-mitos para leluhur ataupun dihubungkan dengan gejala 

alam sebagai realita kosmis yang diakui memiliki kekuatan tersendiri yang melebihi manusia. 

Lebih jauh Mircea Eliade menjelaskan: 

Kehidupan homo religiosus tunduk kepada tata tertib alam dan mitos-mitos harus 
ditafsirkan sebagai usaha menyesuaikan tata kelakuan dengan tata tertib alam agar 
ndapat mengintegrasikan diri dengan kehidupan alam dan kisah-kisah mitos untuk 
mendapatkan pegangan yang pasti. Hal tersebut dilakukan agar manusia dapat ikut 
ataupun ambil bagian dalam kesucian alam dan menjalani kehidupan manusiawi di 
dunia ini sebagai bagian dari kehidupan ilahi. Hanya dengan demikianlah manusia 
menjalani hidupnya yang sebenarnya dan sejati.46 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam konteks historis 

manapun juga homo religiosus selalu mengimani Yang Suci dan percaya bahwa di dunia ini ada 

suatu realitas “Yang Absolut”. Dunia ini menjadi nyata karena manusia mengambil bagian dalam 

Yang Suci. Hidup manusia di dunia hanya dapat berkembang dan mencapai kepenuhannya 

dengan menghayati Yang Suci sehingga homo religiosus terus-menerus berhubungan dengan 

Yang Suci dalam segala perbuatannya. 

                                                           
45 Sastrapratedja, Manusia Multi Dimensional Sebuah Renungan Filsafat, 48. 
46 Sastrapratedja, Manusia Multi Dimensional Sebuah Renungan Filsafat, 48. 
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 Dalam masyarakat adat Hibua Lamo pola hidup serta perilaku sebagaimana dijelaskan 

Mircea Eliade sangat nampak dimana segala tata kelakuan masyarakatnya tidak terlepas dari 

mitos maupun tata tertib alam. Mereka menghayati akan adanya kehadiran Yang Suci melalui 

fenomena alam. Eksistensi dari segala sesuatu yang ada dalam kosmos diyakini tidak terjadi 

dengan sendirinya tetapi ada yang “meng-ada-kan” karena itu segala sesuatu ada “yang 

empunya”. Dari pemahaman itulah maka apa yang disebut sebagai Yang Suci dalam pandangan 

masyarakat Hibua Lamo di sebut sebagai “Gikiri’ adalah suatu pribadi absolut yang senantiasa 

ada dalam alam. Selain itu “Gurumini“ diakui sebagai pribadi yang dijadikan panutan dalam tata 

kelakuan sehingga harmoni dalam kehidupan antara sesama maupun dengan yang absolut dapat 

terjaga. 

 Ciri khas religiusitas masyarakat Hibua Lamo yang sangat menghargai alam sebagai 

bagian dari yang sakral memiliki kemiripan dengan komunitas masyarakat adat lainnya di 

Nusantara. Kemiripan mengenai konsep tentang yang profan dan “yang sakral” selalu ada dalam 

komunitas masyarakat suku. Menurut Bertens yang sakral dan yang profan dalam penghayatan 

masyarakat tradisional maupun modern adalah hakikat dari agama itu sendiri di mana antara 

keduanya selalu muncul dialektika (hubungan timbal-balik). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa: 

“bagi orang beragama dunia penuh dengan hierofani-hierofani. Itu berarti, bagi dia “yang kudus” 

menampakkan diri dalam benda-benda dunianya sehingga boleh dikatakan bahwa sejarah agama 

(dari agama yang paling kuno sampai dengan agama taraf tertinggi) terdiri dari hierofani-

hierofani dalam jumlah besar sekali”.47 Apa yang dijelaskan Bertens dapat diterima 

kebenarannya karena dalam agama baik tradisional maupun agama modern, kepercayaan 

ataupun iman seorang pengikut selalu didasarkan pada pengalaman-pengalaman hierofani yang 

dahsyat. 
                                                           
47 K. Bertens, Keprihatinan Moral Telaah  Atas Masalah Etika (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 141. 
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 Sedangkan Daniel L. Pals menjelaskan bahwa dalam masyarakat suku selalu didasarkan 

pada dua bidang yang jelas-jelas berbeda. Untuk lebih jelas kita dapat melihat secara detail 

bagaimana ia menjelaskan tentang perbedaan dimaksud: 

Yang profan adalah wilayah urusan setiap hari hal-hal yang biasa, tak disengaja, 
dan pada umumnya tidak penting. Yang sakral adalah sebaliknya. la adalah wilayah 
super-natural, hal-hal yang luar biasa, mengesankan, dan penting. Sementara yang 
profan adalah yang menghilang dan mudah pecah, penuh bayang-bayang, maka 
yang sakral merupakan wilayah keteraturan dan kesempumaan, rumah para leluhur, 
pahlawan dan dewa. Di manapun kita memandang suku-suku purba, agama dimulai 
dari pemisahan yang fundamental ini.48 
 

 Dari apa yang dikemukakan Pals di atas dapat dipahami bahwa dalam agama-agama baik 

tradisional (pra-literer) maupun agama-agama Abrahamik selalu saja terdapat dua hal tersebut 

yang selalu dipertentangkan sebagai wilayah yang berseberangan serta menjadi landasan dalam 

doktrin-doktrinnya. Karena ketika kita masuk dalam ajaran masing-masing agama dan dikala 

membahas mengenai keselamatan maupun kelepasan maka tidak terlepas dari dua kutub 

dimaksud. 

 Dalam pengamatan penulis, salah satu ciri khas religiusitas masyarakat Hibua Lamo 

teryata memiliki kemiripan dengan masyarakat adat Ambon yang berada dalam lingkaran adat 

pela. Penulis melihat adanya kemiripan karena dalam adat pela juga sangat menjunjung nilai-

nilai adat yang didasarkan pada keyakinan terhadap tete, nene moyang sebagai sumber kebaikan. 

Konsep tersebut selengkapnya dapat kita lihat dalam penjelasan Ruhullesin: 

Pela tidak bisa dilepaskan dari penyembahan kepada leluhur. Ketika penyembahan 
leluhur hilang maka tidak ada lagi jembatan yang menghubungkan Islam dan 
Kristen. Manusia Maluku bergantung pada leluhumya. Leluhur 
mentransendensikan dunia menjadi dunia real, suatu dunia yang bersifat sakral. 
Penghayatan religiusitas dan eksistensi terbingkai di situ. 
 
 Salah satu faktor utama dari manusia religius adalah pengakuan akan 
adanya suatu kekuatan adi kodrati, karenanya mereka selalu dekat dan bergantung 

                                                           
48 Daniel L. Pals, Seven Thoeries Of Religion (Yogyakarta: Qalam, 2001), 275. 
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padanya. Ia menjadi pelindung. Manusia Maluku percaya terhadap Leluhur sebagai 
yang menurunkan kebijakan-kebijakan berupa tata tertib atau adat untuk menata 
kehidupan mereka secara selaras, serasi dan harmoni dalam suatu totalitas. 
Keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan sesama, antara anggota-
anggota, dengan alam sekitar. 
 Leluhur merupakan sumber kebaikan tertinggi yang dari padanya mengalir 
kebajikan-kebajikan, atau adat yang membingkai tatanan kehidupan bersama 
masyarakat dalam totalitas yang harmonis dan utuh. Adat adalah suatu 
kebijaksanaan, sebuah keutamaan untuk mengadakan peraturan-peraturan pada 
pelbagai tindakan yang menyangkut kehidupan bersama. Adat mempunyai 
kekuatan dan pengaruh yang sangat mengikat karena ia bersumber pada leluhur, 
karenanya bersifat sakral.49 

  

 Berdasarkan konsep tersebut penulis melihat tete, nene moyang dalam adat pela sama 

dengan Gurumini ataupun Gomanga dalam masyarakat Hibua Lamo sebagai roh leluhur ataupun 

“roh senior” yang memiliki kekuatan transenden tetapi selalu ada dalam realita hidup manusia. 

Bagi masyarakat Hibua Lamo, Gurumini ataupun Gomanga para leluhur adalah kekuatan yang 

senantiasa menuntun mereka di manapun mereka berada sehingga dalam situasi yang 

bagaimanapun para leluhur selalu menjadi panutan dalam bertindak. 

 

3.6. Perubahan Dalam Adat Hibua Lamo dan Penyebabnya 

 Kehidupan suatu komunitas masyarakat adat dengan berbagai budaya di dunia ini tidak 

terlepas dari berbagai fenomena perubahan multidimensi yang datang dan pergi silih berganti, 

adapun fenomena yang sering muncul adalah krisis dan perubahan budaya. Krisis maupun 

perubahan budaya bukan lagi hal baru bagi komunitas masyarakat global karena eksistensi 

masing-masing bentuk masyarakat dari waktu kewaktu dilewati dalam lingkaran krisis dan 

perubahan. 

                                                           
49 John Cr. Ruhulessin, Etika Publik Menggali Dari Tradisi Pela di Ambon (Salatiga: Satya Wacana Press, 2005), 
253. 
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 Menurut Fritjof Capra, untuk memahami krisis budaya yang multi segi, kita perlu 

mengambil pandangan yang sangat luas dan memandang situasi kita dalam konteks evolusi 

budaya manusia.50 Dari penjelasan Capra dapat dipahami bahwa perubahan dalam suatu budaya 

tertentu tidak terlepas dari perubahan budaya manusia secara universal karena itu tidak ada yang 

statis ataupun yang terlepas dari proses evolusi budaya. Dalam penjelasan selanjutnya ia 

mengatakan bahwa: 

Krisis muncul sebagai suatu aspek transfomasi di mana dunia selalu memiliki 
pandangan dunia yang benar-benar dinamis dan suatu pengertian sejarah yang 
tajam, tampak menyadari sepenuhnya adanya hubungan yang kuat antara krisis 
dan perubahan. Istilah yang mereka gunakan untuk “krisis” –Wei-ji- terdiri dari 
huruf-huruf yang berarti “bahaya dan kesempatan.51 

 

 Dengan demikian krisis memiliki dampak ganda yang dapat membawa masyarakat ke 

dalam perubahan yang lebih baik atau sebaliknya, karena itu budaya pada umumnya mengalami 

proses transformasi secara bertahap dari periode ke periode sehingga pola hidup masyarakatpun 

tidak lepas dari proses dimaksud. 

 Demikian halnya dengan adat Hibua Lamo yang oleh sebagian besar masyarakat adat 

Halmahera Utara diakui kewibawaanya dalam praktek hidup bermasyarakat, sebagai suatu 

institusi sosial yang telah ada sejak dahulu kala dan merupakan warisan yang diterima dari para 

leluhur. Dalam perkembangannya sampai saat ini tidak lepas pula dari berbagai krisis maupun 

proses tranformasi dari periode waktu tertentu keperiode lainnya. 

 Menurut Toynbee dalam Capra, terjadinya peradaban itu terdiri dari suatu transisi dari 

kondisi statis ke aktifitas yang dinamis. Transisi ini mungkin terjadi secara spontan, melalui 

pengaruh beberapa peradaban yang telah ada atau melalui disintegrasi dari satu peradaban atau 

                                                           
50 Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka 
Promethea, 2014), 9. 
51  Capra, Titik Balik Peradaban, 10. 
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generasi yang lebih tua. Toynbee melihat pola dasar dalam peradaban itu sebagai suatu pola 

interaksi yang disebutnya “tantangan dan tanggapan”.  Tantangan dari lingkungan alam dan 

sosial memancing tanggapan kreatif dalam suatu masyarakat, atau kelompok sosial, yang 

mendorong masyarakat itu memasuki proses peradaban.52 

 Jika melihat eksistensi adat serta masyarakat Hibua Lamo saat ini ternyata telah 

mengalami perubahan dalam beberapa hal karena itu pada bagian ini penulis mencoba untuk 

mengetengahkan perubahan yang terjadi tersebut serta faktor yang mepengaruhi perubahan 

dimaksud. Pada tulisan ini penulis lebih mengfokuskan pada perubahan masyarakat dan sistem 

kepercayaanya. 

 

3.6.1. Perubahan Masyarakat 

 Dalam kehidupan masyarakat adat Hibua Lamo saat ini telah terjadi perubahan yang 

drastis baik dari segi institusi maupun bentuk komunitasnya, bahkan ada unsur-unsur budaya 

yang telah hilang sama sekali. Perubahan tersebut tidak terlepas pula dari beberapa faktor 

ekstemal maupun internal yang secara cepat ataupun lambat telah memberikan kontribusi dalam 

proses perubahan baik positif atau sebaliknya. 

 Memang harus diterima bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tak lepas dari 

perubahan atau dapat dibahasakan bahwa manusia dengan segala bentuk budayanya tak lepas 

dari perubahan karena itu perubahan harus diterima sebagai realita yang senantiasa ada dalam 

hidup. Dalam teori fungsional-struktural, perubahan secara keseluruhan menurut Parsons dalam 

Robert H Laurier, terdiri dari empat proses yakni: 

(1) Proses keseimbangan, meliputi proses dalam sistem sosial. 

(2) Perubahan struktural, mencakup perubahan fundamental dari sistem. 
                                                           
52 Capra, Titik Balik Peradaban, 11. 
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(3) Diferensiasi struktural, meliputi perubahan satu subsistem atau lebih tetapi tidak 

menyebabkan perubahan sistem secara keseluruhan. 

(4) Evolusi, yakni proses yang melukiskan pola perkembangan masyarakat sepanjang waktu.53 

 Demikian halnya dengan eksistensi masyarakat adat Hibua Lamo yang terus berkembang 

dari waktu kewaktu telah mengalami berbagai perubahan baik pada tingkat mikro maupun 

makro. Adapun perubahan yang terjadi yakni dimulai dari perubahan interaksi antar individu 

pada tingkat mikro sampai pada masalah ekonomi, politik, dan budaya di tingkat makro. 

 Beberapa perubahan yang telah terjadi dalam konstelasi kehidupan masyarakat adat 

Hibua Lamo baik secara institusi maupun masyarakatnya dapat dijelaskan dalam uraian berikut 

ini: 

 Pertama, fungsi lembaga adat sebagai suatu institusi masyarakat lokal yang memiliki 

peran aktif dalam mengatur maupun mengemban tanggung jawab hidup bersama sudah 

mengalami kemunduran bahkan tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal tersebut 

disebabkan telah terjadi polarisasi dalam masyarakat yang lebih kompleks sehingga masyarakat 

sudah lebih mengutamakan kepentingan masing-masing. 

 Kedua, fungsi bangunan Hibua Lamo sebagai tempat untuk melaksanakan pertemuan 

untuk membahas masalah-masalah yang bertautan dengan kepentingan masyarakat adat Hibua 

Lamo masih tetap diakui eksistensinya oleh masyarakat Halmahera Utara akan tetapi fungsinya 

telah jauh berbeda dari yang sebenarnya. Bahkan sering terjadi ketika para tua-tua adat 

berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat 

Hibua Lamo, justru tidak di Hibua Lamo tetapi menggunakan tempat lain misalnya balai room. 

Dengan demikian maka Hibua Lamo yang merupakan “Rumah Besar” bagi semua lapisan 

masyarakat telah mengalami degradasi makna dan fungsinya secara perlahan tanpa disadari. 
                                                           
53 Lauer H. Robert, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: Melton Putra, 1989), 111-112. 
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 Ketiga, pola hidup masyarakatnyapun telah jauh berbeda dimana dari masyarakat adat 

yang mengandalkan pertanian sebagai satu-satu tumpuan harapan berkembang menjadi 

masyarakat yang lebih modern dengan berbagai bentuk pola hidup. Perkembangan dari 

masyarakat desa ke masyarakat kota adalah salah satu perubahan yang sangat mempengaruhi 

tatanan kehidupan baik individu maupun komunal, mulai dari interaksi sosial sampai pada pola 

konsumsi dan sebagainya. 

 

3.6.2. Perubahan Sistem Kepercayaan 

 Perubahan sistem kepercayaan kepercayaan dari pra-literer ke agama-agama Abrahamik 

merupakan realita yang paling nampak dalam komunitas Hibua Lamo bahkan tidak hanya 

berubah tetapi justru tergusur dan lenyap oleh sistem kepercayaan baru bagi masyarakat suku 

sehingga dalam ritual adat yang berlangsung unsur ini tidak lagi nampak. 

 Sistem kepercayaan dari pra-literer ke agama-agama Abrahamik merupakan suatu 

perubahan drastis yang membawa dampak yang beragam pula. Sistem kepercayaan pra-literer 

merupakan sistem kepercayaan tertua yang tidak bisa dilihat sebagai suatu bentuk kepercayaan 

terhadap roh-roh semata, tetapi sistem kepercayaan tersebut lebih dari sekedar mempercayai 

adanya roh-roh dalam kosmos. 

 Tentang kepercayaan pra-literer, Edward G. Newing menjelaskan dalam Norman 

Anderson, pra-literary religions are much more than a theory about relationship the spirit wold 

and visible world. The closest term which we can fine to cover of this religions is “polytheism”. 

But this would exclude many tribes wich hold to asimple monotheism.54 Dari penjelasan 

dimaksud dapat dipahami bahwa sistem kepercayaan pra-literer adalah tidak sekedar hubungan 

                                                           
54 Norman Anderson, The World’s of Religion (Michigan: 1976), 12. (Agama-agama pra literer lebih dari sebuah 
teori tentang hubungan dunia roh dan dunia yang nyata.  Istilah yang sering digunakan adalah  politeisme.  Kecuali 
bagi suku-suku yang menganut monoteisme.) 
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antara manusia dengan roh-roh dalam kosmos di sekitarnya tetapi lebih dari itu. Karena itu 

penulis juga melihat bahwa dalam agama-agama pribumi lebih khusus dalam sistem kepercayaan 

masyarakat Halmahera, ternyata kepercayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada roh-roh 

leluhur ataupun benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan magis, tetapi juga 

mereka mengakui adanya kuasa tertinggi dari semua kuasa di bumi. Sebab itu penulis sangat 

sependapat dengan Newing dimana penulis melihat bahwa dalam agama monoteis tidak diterima 

politeis tetapi justru masyarakat pribumi dengan agama pra-literemya lebih mampu untuk 

memahami keberadaan kuasa tertinggi dari segala kuasa yang ada di bumi. 

 Menurut Clifford Geertz persoalan yang paling mendasar dari masing-masing bentuk 

ataupun sistem kepercayaan adalah masalah makna di mana ia menjelaskan bahwa : 

Dalam agama-agama suku-suku primitif, otoritas terdapat dalam kekuatan persuasi 
pada cerita-cerita tradisional.dalam agama-agama mistis terdapat dalam perintah 
apodiktis tentang pengalaman adi-inderawi. Dalam agama-agama kharismatis, 
terdapat dalam daya tarik hipnotis dari seorang pribadi yang luar biasa. Akan tetapi 
prioritas penerimaan kriteria otoritatif dalam soal-soal religius yang mengatasi 
pewahyuan yang dipahami mengalir dari penerimaan itu kurang lengkap dari pada 
apa yang terdapat dalam kitab suci dan sumber-sumber kudus (hieratic). Aksioma 
dasariah yang mendasari apa yang barangkali dapat kita sebut “perspektif religius” 
di mana-mana sama: dia yang ingin mengetahui harus lebih dulu percaya.55 
 

 Berdasarkan penjelasan Geertz dapat dimengerti mengapa agama-agama pribumi pada 

umumnya tidak mudah diterima oleh agama-agama Abrahamik, hal tersebut terjadi karena dalam 

agama-agama pra-literer salah satu kelemahannya yakni konsep mengenai Tuhan ataupun Allah 

sebagaimana terdapat dalam kitab suci agama Islam maupun Kristen tidak jelas. Dalam agama-

agama Abrahamik selalu menekankan masalah iman yang mana Allah dengan firman-Nya 

merupakan titik sentral kepercayaan yang diyakini sebagai suatu sistem kepercayaan baru, yang 

benar dan berkenaan kepada Allah Sang Khalik. Karena itu agama-agama suku selalu 

                                                           
55 Clifford Geertz, Kebudayaan Dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 30. 
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didiskreditkan sebagai bagian dari kekafiran. Akan tetapi harus diingat pula ketika berbicara 

mengenai makna maka dalam agama- agama suku terdapat pula makna mendasar mengenai 

eksistensi dari kuasa tertinggi yang sangat dijunjung dan diakui otoritasnya. 

 Masuknya agama-agama Abrahamik (Islam dan Kristen) ke Maluku tidak bisa disangkal 

telah memberikan andil besar dalam merubah sistem keyakinan dan kepercayaan terhadap roh 

atau arwah para leluhur yang merupakan dasar kepercayaan agama suku. Dasar-dasar tersebut 

telah diubah secara radikal dengan dasar-dasar keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap 

Allah Sang Khalik yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya seperti yang 

difirmankan dalam Al-Qur’an dan Alkitab. 

 Akan tetapi dalam agama-agama pra-literer terdapat pula nilai-nilai religius yang sangat 

tinggi sehingga jangan hanya dipandang sebagai unsur kekafiran semata. Berdasarkan realita di 

masyarakat serta dibarengi perkembangan teologi, maka saat ini eksistensi dari agama-agama 

pra-literer mulai diakui oleh aliran-aliran Kristen tertentu ketika mengembangkan suatu model 

ataupun konsep teologi lintas budaya yang dikenal dengan teologi kontekstual. Teologi 

kontekstual lebih menghargai ataupun menempatkan agama suku sebagai bagian dari budaya 

pada posisinya akan tetapi corenya tetap mengalami pergeseran dari yang semula bahkan lebih 

banyak terjadi tranfomasi dari yang asali ke dalam kekristenan sehingga tetap ada dampak yang 

ditimbulkan. 

 Dampak dari perubahan sistem kepercayaan masyarakat Hibua Lamo yakni hilangnya 

sejumlah bentuk praktek pengobatan tradisional, yang justru dapat membantu masyarakat dengan 

tanpa mengeluarkan biaya dan lebih bersifat natural telah ditinggalkan, sehingga ketika ada yang 

mengalami sakit mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan ke rumah sakit dan 

sebagainya. Demikian pula sejumlah ritual dalam pertanian yang sebenarnya membantu 
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masyarakat untuk mengusir hama melalui pembakaran kemenyan akan tetapi hal tersebut 

dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama saat ini sehingga harus ditinggalkan. 

 

3.6.3. Faktor Perubahan 

 Perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat adat Hibua Lamo tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan dimaksud dari periode waktu tertentu 

keperiode yang lainnya. Karena itu pada bagian ini akan dipaparkan beberapa faktor yang 

dominan dalam mempengaruhi perubahan-perubahan dimaksud. 

3.6.3.1. Agama 

 Dalam perubahan sistem kepercayaan sebagaimana telah dijelaskan di atas dari sistem 

kepercayaan pra-literer sebagai bentuk asli agama pribumi berubah ke agama-agama Abrahamik 

(Kristen Protestan, Katolik dan Islam) sebagai agama-agama pendatang yang justru mampu 

menggeser agama pribumi dari posisinya sebagai tuan tanah merupakan suatu kemajuan yang 

luar biasa bagi agama pendatang sehingga agama pribumi tenggelam di negeri sendiri. 

 Agama-agama yang masuk ke Maluku Utara khususnya di wilayah Halmahera 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perubahan nilai-nilai budaya dalam 

masyarakat Hibua Lamo. Agama Kristen dengan ajaran-ajaran yang radikal khususnya 

beberapa aliran kharismatik selalu saja memandang dari unsur-unsur budaya sebagai bagian dari 

kekafiran sehingga banyak dari unsur-unsur adat yang telah dibuang. Salah satu unsur adat yang 

telah dibuang dari komunitas Hibua Lamo adalah upacara syukuran dan juga pemujaan kepada 

kuasa tertinggi sebagai ungkapan syukur atas berkat yang diterima baik lewat hasil pertanian, 

buruan ataupun karena keselamatan dalam perjalanan bahkan peperangan. 
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 Hal tersebut mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok karena dalam waktu-

waktu tertentu mereka harus berkumpul dan bertemu satu dengan lainya sebagai sesama saudara 

dalam berbagi kebahagiaan justru sudah tidak lagi bertemu dalam perayaan-perayaan dimaksud 

sehingga secara perlahan telah memisahkan mereka sebagai satu keluarga besar yang lama-

kelamaan mulai pudar. Saat ini dengan perkembangan yang begitu pesat, maka setelah tiadanya 

ritual syukuran dan sebagainya dalam komunitas Hibua Lamo terlihat jelas di antara generasi 

baru yang tidak mengenal bentuk-bentuk perayaan dimaksud mereka tidak saling kenal satu 

dengan lainnya. 

 Walaupun demikian tetapi masih terdapat nilai yang tetap hidup karena di daerah-daerah 

yang didominasi agama Islam, unsur- unsur budaya tetap dipertahankan dimana dapat dilihat dari 

pamakaian bahasa daerah yang masih kental mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dan juga 

pesta-pesta adat sampai saat ini masih digelar di kalangan Islam, sedangkan di kalangan Kristen 

sudah mulai pudar bahkan tidak lagi ditemukan. Menurut John Pieris hal tersebut terjadi karena: 

Di kalangan Kristen adat hampir tidak lagi merupakan syarat mutlak untuk digelar 
dalam berbagai upacara, misalnya perkawinan ataupun pelantikan kepala desa. 
Kalaupun ada ataupun diadakan itu hanya sekedar diadakan dan bersifat simbolik, 
tidak lagi merupakan sesuatu nilai sakral yang harus dihormati dan dijunjung 
tinggi. Hal ini dapat dimengerti, karena di kalangan Kristen, peranan agama Kristen 
dan budaya Barat (Eropa) telah “mendarah-daging”. Adat umumnya dianggap 
kurang signifikan dalam sebuah perkawinan yang bersifat sakramental. Dia hanya 
sebuah sakralisme kultural yang tidak begitu penting. Pada fase ini telah terjadi 
desakralisasi kultur di kalangan Kristen Maluku.56 

 

 Penjelasan John Pieris di atas dapat di benarkan karena dalam kehidupan masyarakat adat 

Hibua Lamo saat ini telah jarang di temukan upacara-upacara perkawinan adat khususnya di 

kalangan Kristen dan jika ada itupun hanya di desa-desa yang dianggap masih ketinggalan 

(terpencil). Hal tersebut dapat dibuktikan dari pelaksanaan pemikahan mulai dari cara berpakaian 

                                                           
56 John Pieris, Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 89. 
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sampai pada pesta perkawinan semuanya lebih bemuansa Eropa atau kebarat-baratan. Pakaian 

adat sebagai salah satu atribut dan sebagai salah satu unsur budaya telah jarang bahkan tidak lagi 

dipakai dalam upacara pemikahan karena mungkin pemikahan itu dirasa memiliki hikmah jika 

pengantin harus mengenakan jas dan gaun pengantin yang sesuai tren saat ini.57 

 Memang tak dapat dipungkiri bahwa di kalangan Kristen lebih banyak terjadi deskalasi 

unsur-unsur budaya dari pada kalangan Islam, hal tersebut tidak lepas dari sejarah penginjilan 

oleh para Zendeling yang pertama kali masuk ke wilayah Halmahera dalam misi penginjilan. 

Dengan semangat pietisme yang berlebihan mereka membaptis penduduk pribumi tetapi dengan 

syarat yang cukup ketat yakni semua yang berhubungan dengan budaya pribumi harus 

ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Kristen. 

 Penulis lebih banyak memaparkan mengenai perubahan yang  terjadi lebih pada kalangan 

Kristen tetapi bukan berarti di kalangan Islam tidak terjadi perubahan, komunitas Islampun tak 

luput dari perubahan juga tetapi unsur-unsur budaya lokal dalam praktek hidup masyarakat adat 

masih tetap hidup di kalangan Muslim. Karena itu penulis lebih mengfokuskan mengenai 

perubahan  yang terjadi di kalangan Kristen sebagai salah satu dampak dari pengaruh agama. 

3.6.3.2. Budaya Luar 

 Budaya58 merupakan hasil karya dan karsa manusia secara individu maupun kelompok 

dari suatu komunitas karena itu budaya selalu menunjukkan jati diri dari tiap-tiap masyarakat 

dalam komunitas tertentu. Keberadaan budaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat 

                                                           
57 Dalam pengamatan penulis, sampai saat ini dalam pemikahan kristen sudah jarang ditemukan pesta-pesta adat 
dengan mengenakan atribut Hibua Lamo dan jika ada itupun hanya sebagai simbol belaka, tetapi di kalangan 
Muslim masih tetap dipertahankan tradisi-tradisi yang ada.  
58 Kebudayaan mengandung banyak unsur dan cakupannyapun sangat luas karena itu penulis mengikuti pembagian 
sebagaimana di rangkum Koentjaraningrat, menjadi tujuh unsur penting yang menurutnya telah memenuhi syarat 
dan terdapat pada semua budaya di dunia, baik di tingkat desa maupun kota. Ketujuh unsur kebudayaan yang 
dimaksud yakni: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, 
bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup serta sistem teknologi dan peralatan. Lihat Koentjaraningrat, 
Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 2. 
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senantiasa berkembang sejalan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu karenanya tidak 

lepas juga dari proses akulturasi. 

 Akulturasi sendiri merupakan proses dialektika budaya yang berjalan secara linier 

maupun secara dinamis. Proses yang linier maupun dinamis sebetulnya sama esensinya, yakni 

adanya perubahan. Yang membedakan keduanya yaitu vibrasi nilai substansialnya, pada proses 

linier getaran substansialnya merupakan suatu yang berkelanjutan tanpa gejolak. Sedangkan pada 

proses dinamis getaran tersebut merupakan hasil dari sebuah reformasi budaya yang dapat 

menimbulkan ketegangan. 

 Akulturasi selalu mengacu pada pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan yang 

lain atau saling mempengaruhi antara dua kebudayaan, yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan. Menurut para antropolog klasik Redfield, Linton, dan Herskovits dalam John Pieris, 

akulturasi meliputi fenomena yang dihasilkan sejak dua kelompok yang berbeda budayanya 

mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola kebudayaan asli salah satu atau 

kedua kelompok itu”.59 Jadi akulturasi adalah pola perubahan di mana terjadi penyatuan antar 

dua kebudayaan. Penyatuan dimaksud dapat terjadi melalui kontak yang berlanjut. Kontak 

dimaksud dapat melalui ataupun terjadi dalam berbagai cara misalnya kolonisasi, perang dan 

pendudukan militer, migrasi, penyebaran agama, perdagangan, pariwisata, dan juga yang lebih 

tren saat ini yakni sarana informasi komunikasi dengan teknologi tinggi yang dapat 

menghubungkan seluruh negara-negara di dunia sehingga tidak lagi terdapat sekat antar budaya. 

 Perjumpaan antara budaya lokal dan budaya asing di Halmahera Utara dalam 

kenyataanya telah membuka perspektif baru bagi masyarakat adat Hibua Lamo dalam memasuki 

periode plural. Penulis menggunakan istilah prural dalam arti ketika terjadi akulturasi budaya 

maka masyarakat adat yang pada awalnya hanya satu komunitas dengan mono sistem telah 
                                                           
59 John Pieris, Tragedi MalukuSebuah Krisis Peradaban, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 83. 
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mengalami perubahan dengan sistemnya yang beragam (sistem kepercayaan, sistem pencaharian 

dan lainnya). 

 Akultuasi kebudayaan di Halmahera telah terjadi sejak lama ketika masuknya feodalisme 

Islam melalui kesultanan Jailolo dan Ternate kemudian diikuti pula dengan masuknya bangsa 

Portugis dan Belanda melalui VOC. Seiring itu dengan masuknya agama Katolik dan Protestan 

ke jasirah Halmahera semakin melengkapi terciptanya suatu peradaban baru yang menurut John 

Pieris disebut sebagai awal pencerahan bagi orang Maluku dan suku-suku lainnya di Indonesia. 

 

3.6.3.3. Penjajahan 

 Potensi sumber daya alam Maluku Utara merupakan primadona dunia yang sudah 

terkenal sejak abad 12 pada saat itu rempah-rempah berupa cengkeh, pala, fuli, kayu manis dan 

pinang telah mengglobal jauh sebelum dikenal pasar global. Hal tersebut memicu bangsa-bangsa 

Eropa untuk berburu mencari sumber-sumber utama rempah-rempah dimaksud yang 

mengakibatkan terjadinya penguasaan wilayah-wilayah penghasil sebagai salah satu tujuan 

imperialisme. 

 Perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara berpusat di Temate di bawah kekuasaan 

sultan Baabullah dan juga di Tidore di bawah pimpinan sultan Nuku. Proses perdagangan 

tersebut membuka peluang terjadinya interaksi antara masyarakat setempat dan masyarakat luar 

sehingga interaksi budayapun turut digerakkan. Aktivitas perdagangan pada awalnya 

berlangsung di antara masyarakat setempat dengan orang-orang Melayu, Arab, Cina dan Jawa, 

proses perdagangannyapun berjalan apa adanya tanpa mengenal sistem monopoli. Sistem 

monopoli baru terjadi ketika bangsa-bangsa Eropa memasuki wilayah kepulauan Maluku pada 
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abad ke 16 dengan misi perdagangan dan penginjilan sebagai “kendaraan” untuk kepentingan 

kolonialisme.60  

Perjumpaan antara Kristen dan Islam mulai terlihat adanya ketidakseimbangan ketika 

bangsa Portugis di Maluku Utara mulai melakukan upaya-upaya monopoli rempah-rempah yang 

berakibat terjadinya konflik antara pihak Portugis (Kristen) dengan kesultanan Ternate (Islam). 

Konflik tersebut diperparah lagi ketika Portugis membunuh sultan Ternate Khairun, sehingga 

muncullah perlawanan besar-besaran terhadap Portugis sekaligus penolakan terhadap agama 

Kristen sebagai agama penjajah. 

 Setelah penjajahan Portugis berakhir muncul kembali Belanda dan Jepang dalam kurun 

waktu yang berbeda memasuki wilayah-wilayah Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya. 

Keberadaan bangsa-bangsa penjajah turut memberi andil pula dalam pola hidup masyarakat adat 

di Halmahera dan Indonesia pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masuknya 

Belanda dan Jepang ke wilayah Tobelo dan sekitarnya telah mengakibatkan lunturnya sejumlah 

nilai dalam adat Hibua Lamo. Belanda dengan politik adu domba antar rakyat (devide et impera) 

dan juga sering memakai sentimen agama sebagai pemicu konflik antar masyarakat telah 

membawa masuk masyarakat adat dalam fenomena perpecahan. 

 Menurut penjelasan  Yesaya Banari bahwa dengan masuknya penjajahan Belanda maka 

segala bentuk praktek ritual maupun pertemuan-pertemuan adat tidak diperbolehkan, sehingga 

institusi adat Hibua Lamo tidak lagi berfungsi secara baik di saat itu61. Dari penjelasan tersebut 

jika dihubungkan dengan politik adu domba maka dapat dipahami mengapa Belanda melarang 

dilaksanakannya berbagai ritual dan juga pertemuan-pertemuan masyarakat adat. Penulis melihat 

bahwa pihak Belanda mengetahui jika masyarakat adat diberi kebebasan untuk berkumpul dan 

                                                           
60 John Cr. Ruhulessin, Etika Publik MenggaliDariPela Di Ambon (Salatiga: Satya Wacana Press, 2005), 214. 
61 Wawancara dengan Bapak Jesaya Banari pada tanggal 20 Agustus 2016. Jam 16:00. 
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bebas melaksanakan segala kegiatan adat, maka hal tersebut akan berdampak positif bagi 

keutuhan komunitas masyarakat adat setempat. Kondisi dimaksud secara tidak langsung akan 

membahayakan posisi Belanda sebagaimana mereka alami di tempat-tempat lainnya di 

Indonesia, dimana muncul sejumlah perlawanan dari masyarakat adat. Dari pengalaman itulah 

maka masyarakat adat tidak diberi kesempatan secara leluasa dalam mengatur kehidupan 

bersama melalui institusi adat yang berdampak pada kemunduran pola hidup Hibua Lamo dari 

praktek hidup masyarakatnya. 

 Demikian pula dengan pendudukan tentara Jepang di Halmahera selama kurang lebih 3 

tahun justru lebih parah lagi, sebab segala aktivitas adat Hibua Lamo benar-benar terhenti. 

Masyarakatnya tercerai-berai dan tinggal di tempat-tempat pengungsian di hutan belantara 

Halmahera Utara, bahkan dengan sistem kerja paksa yang dilakukan Jepang banyak kaum laki-

laki yang hilang pada saat itu. Sebab itu faktor penjajahan adalah salah satu penyebab perubahan 

dalam masyarakat adat baik secara institusi maupun sistem-sistemnya. 

3.6.3.4. Pemerintahan Orde Baru 

 Sistem pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan ubutom up” di bawah monopoli 

kekuasaan Soeharto telah mempengaruhi berbagai sistem yang ada di lapisan masyarakat adat. 

Dengan kontrol yang begitu ketat oleh pemerintah pusat terhadap semua institusi dari pusat 

sampai ke desa-desa terpencil maka semua tatanan masyarakat berada di bawah kendali rezim 

Soeharto. Kita dapat melihat bahwa semua tatanan sosial, budaya bahkan keagamaanpun 

dikooptasi penguasa Orde Baru. Karena itu semua aspek yang ada dalam lingkup masyarakat 

dalam kehidupan berbangsa dan negara telah dikekang secara komprehensif oleh Soeharto. 

 Menurut John Pieris bahwa di era Orde Baru, Soeharto memang telah melumpuhkan 

sistem demokrasi dan sebaliknya menghidupkan monokrasi dimana Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar 45 hanya dipakai sebagai instrumen ideologis dan konstitusional untuk 

membenarkan tindakannya, selanjutnya ia melihat: 

Dengan kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki presiden Soeharto saat itu, 
membuatnya mampu melumpuhkan naluri, nurani dan aspirasi politik rakyat. Partai 
politik dan Golkar dibuatnya sebagai “anak piaraan”. Sementara konglomerat 
dibuatnya sebagai “anak kandung” dan “kasir”. Para teknokrat dan birokrat 
difungsikan sebagai “tukang”. ABRI dibuatnya sebagai “pengawal”. Alim ulama 
(imam, pendeta, pastor) dibuatnya sebagai “pendoa setia” yang sewaktu-waktu juga 
dinasehati oleh presiden.62 
 

 Memang benar apa yang dikemukakan John Pieris di atas bahwa dalam rezim Orde Baru 

proses demokrasi tidak jalan karena didaulati oleh kepentingan Soeharto sebagai penguasa 

tunggal sehingga people power saat itu tidak nampak. People power baru muncul kepermukaan 

dengan serta merta ketika munculnya reformasi yang menurut Suwondo dapat dikatakan sebagai 

periode keemasan bagi masyarakat, karena dengan adanya reformasi telah memberikan 

kesempatan bagi perkembangan civil society di aras lokal.63 

 Menurut Hikam, di zaman Orde Baru politik masyarakat arus bawah dicirikan dengan 

ketidak hadiran partisipasi politik aktif dalam arti yang sebenamya. Di daerah pedesaan 

khususnya aktivitas politik terbuka dan absah hanyalah pemilihan urnum dan aktivitas politik 

lokal seperti pemilihan lurah dan kepala desa. Di daerah-dearah industri dan perkotaan, aktivitas 

politik masyarakat kelas pekerja telah dibatasi dan di bawah kontrol negara yang kuat.64 Karena 

itulah maka dengan adanya reformasi serta tumbangnya rezim Orde Baru adalah merupakan 

suatu era baru, dirasakan lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat 

                                                           
62 John Pieris, Tragedi Malukusebuah Krisis Peradaban (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 10. 
63 Kutut Suwondo, Otonomi Daerah dan Perkembangan Civil Society di Aras Lokal (Salatiga : Fakultas llmu Sosial  

dan Ilmu Politik Universitas Kristen Satya Wacana, 2005),22. 

64 M. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), 65. 
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sehingga era tersebut dianggap sebagai awal periode keemasan bagi masyarakat di aras lokal 

sebagaimana dijelaskan Suwondo. 

 Pengaruh sistem pemerintahan Orde Baru melalui sentralisasi kekuasaanya terhadap 

masyarakat di aras lokal khususnya bagi komunitas masyarakat adat yakni dengan 

diberlakukannya, Undang-Undang No. 5 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa, membawa dampak yang 

sangat besar bagi kelanggengan serta keutuhan masyarakat adat. Di Maluku Utara yang 

masyarakatnya terdiri dari puluhan suku dengan adat dan budaya yang berbeda diberlakukannya 

undang-undang tersebut di atas telah menyebabkan punahnya institusi adat. Dengan adanya 

penerapan struktur desa telah memberikan “pukulan berat” bagi eksistensi lembaga-lembaga adat 

di desa. 

 Dalam komunitas masyarakat Hibua Lamo hal tersebut berdampak pada perubahan 

struktur masyarakat adat dan fungsi Hibua Lamo. Menurut Yesaya Banari dengan adanya sistem 

pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 telah 

menyebabkan tergesemya fungsi Hibua Lamo bagi masyarakat setempat. Melalui eksistensi balai 

desa sebagai tempat pertemuan masyarakat desa, telah mengurangi fungsi Hibua Lamo sebagai 

wadah untuk membahas segala problema dan juga pengambilan segala bentuk keputusan atau 

kebijakan bagi masyarakat secara umum.65 

 

 

 

 

 
                                                           
65 Wawancara dengan Bapak Y. B pada hari Jumat 19 Agustus 2016 jam 16:10. WIT. 


