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BAB IV 

Peran dan Fungsi Adat Hibua Lamo Dalam Kehidupan Berjemaat 

 Peran pada prinsipnya merupakan sebuah deskrispsi sosial tentang makna kehidupan 

yang berkaitan dengan komunitas sosial ataupun pribadi. Secara umum peran selalu saja merujuk 

pada tokoh-tokoh atau pribadi tertentu yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial tertentu 

sehingga memberi warna tersendiri dalam konteks di mana tokoh itu ada. Dengan demikian 

maka peran sangatlah penting dalam kehidupan manusia di manapun ia berada baik dalam 

kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.  

 Berbagai peran yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam komunitas oleh Merton 

disebut sebagai perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar berupa organisasi masyarakat, 

atau yang disebut struktur sosial, peran individu ataupun lembaga sangatlah mempengaruhi 

perilaku yang sesungguhnya dari masyarakat.1 Karena itu dalam tulisan ini penulis tertarik untuk 

melihat peran adat Hibua Lamo bagi kehidupan berjemaat dan bermasyarakat dalam interaksi 

kehidupan sosial. 

Sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana terbentuknya adat Hibua Lamo serta 

nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, maka pada bagian selanjutnya penulis berusaha 

mengkaji serta menganalisis peran dan fungsi adat tersebut sekaligus sebagai implikasi bagi 

kehidupan sosial yang relevan dengan konteks hidup bermasyarakat maupun berjemaat di jemaat 

Imanuel Mamuya dengan organisasi berbeda.  

 

4.1. Hibua Lamo sebagai identitas jemaat 

 Eksistensi kehidupan sosial bermasyarakat di dalamnya selalu saja terjadi interaksi antara 

satu dengan lainnya antara pribadi satu dengan pribadi lain, maupun dengan kelompok. Dalam 
                                                           
1 http://dokumen.tips/documents/bab-i-55938e354936c.html Diakses pada 21 Nov 2016 
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interkasi yang terjadi selalu saja dilandaskan pada aturan ataupun nilai-nilai yang mengatur 

semua pola hidup manusianya sehingga tidak ada yang bebas nilai. Demikian juga dalam 

dinamika kehidupan berjemaat, setiap warganya tidak terlepas dari norma ataupun aturan yang 

berlaku dalam komunitas. Jemaat merupakan bagian dari komunitas masyarakat selalu saja 

mengikuti aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehingga secara organisasi mereka 

selalu tunduk pada apa yang menjadi norma hidup bersama. 

Norma sosial sebagai perangkat nilai yang mengatur serta mempengaruhi tingkah laku 

ataupun tindakan seseorang dalam masyarakat suku pada umumnya tidak terlepas dari adat 

ataupun budayanya.Karena itu peran dan fungsi adat selalu saja menjadi bagian integral yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan pribadi ataupun komunitas masyarakat. Kehidupan berjemaat 

warga Imanuel Mamuya tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat Hibua Lamo 

sehingga dalam praktek hidupnya selalu saja mempraktekkan cara hidup orang Hibua Lamo 

dengan bahasa dan adat-istiadat setempat. 

Secara garis besar norma terdiri atas tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan 

atau etiket, norma hukum dan norma moral. Dalam norma kesopanan atau etiket mengandung 

norma tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etiket hanya menjadi tolok ukur untuk 

menentukan apakah perilaku itu sopan atau tidak, namun belum tentu sama dengan etis. Dalam 

hal tersebut norma hukum juga merupakan norma penting bagi kenyataan perilaku manusia di 

masyarakat. Akan tetapi perlu dibedakan antara etiket, dengan norma moral maupun hukum. 

Ketiga norma tersebut tidak sama, karena masing-masing memiliki tingkat legalitas formal dan 

keterikatan yang mengikat berbeda-beda.2 

                                                           
2 Sujarwa, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Manusia dan Fenomena sosial Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), 236. 
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 Norma moral mentukan apakah perilaku itu baik atau buruk dilihat dari sudut etis. Karena 

itu norma moral adalah norma tertinggi diantara norma yang lain, karena norma moral dapat 

menilai norma lain. Norma-norma moral tidak berada di awang-awang, tetapi tercantum dalam 

suatu sistem etis yang menjadi bagian dari kebudayaan, karena itu kebudayaan yang berbeda bisa 

mempunyai norma moral yang berbeda pula.  

 Dengan landasan pemikiran di atas maka nilai moral seringkali menjadi sumber budaya 

dan kebudayaan suatu bangsa.Dalam realitas sosial, nilai moral juga menjadi sumber adanya 

keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Karena terwujudnya masyarakat yang 

bermoral apabila telah terpenuhinya rasa keadilan,  ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. 

Nilai moral menjadi sumber inspirasi adanya tata nilai dan kaidah yang ada di masyarakat, 

sehingga secara normatif menjadi norma-norma moral untuk mengukur baik buruknya perbuatan 

manusia dalam konteks hidup bemasyarakat. 

 Demikian halnya dalam adat-istiadat setiap suku bangsa di dunia selalu saja mengandung 

tata nilai normatif yang menjadi dasar berperilaku bagi masyarakatnya, sehingga peran adat 

melalui nilai yang terkadung di dalamnya akan mempengaruhi tindakan masing-masing individu 

dalam komunitas di mana ia ada. Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 bahwa peran seseorang 

tidak terlepas dari adat sebagai warisan dari kebudayaan yang di dalamnya terdapat kebiasaan, 

gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai dan di lain pihak ada benda-benda materi sebagai 

hasil karya cipta dari sebuah peradaban. Semuanya memiliki peran dalam kehidupan individu 

maupun komunitas terlebih khusus mempengaruhi cara pandang maupun cara bertingkah dalam 

interaksi dengan orang lain di manapun seseorang berada. Karena itu peran adat dalam 

kehidupan manusia di dunia ini masih sangat berpengaruh, entah dalam komunitas yang telah 
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mengalami perubahan secara drastis karena pengaruh modernisasi maupun pada masyarakat 

yang masih tetap mempertahankan kehidupan budayanya secara tradisional. 

 Menurut Sujarwa, adat-istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai 

sangsional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Tindakan seorang warga masyarakat 

dalam sebuah komunitas pada dasarnya selalu mengikuti adat yang berlaku dalam kelompoknya 

yang diyakini memiliki nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga secara pribadi tindakan 

seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai yang mengatur tingkah lakunya.3Dari pemikiran tersebut 

dapat dipahami bahwa peran adat dalam kehidupan seseorang ataupun kelompok sangatlah 

besar.Dengan demikian maka eksistensi adat ataupun budaya suatu komunitas merupakan 

identitas yang melekat kelompok dimaksud sebagai ciri khas yang membedakan dengan 

komunitas ataupun kelompok lainnya. 

 Setiap anggota masyarakat dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasan askriptif 

primordial kesukubangsaannya.Hal tersebut merupakan sebuah gejala sosial yang tidak terlihat 

dalam kehidupan sosial sehari-hari tetapi mendasar dan mendalam bagi kehidupan anggota suku 

bangsa-suku bangsa di Indonesia. Inilah yang disebut identitas suku bangsa sehingga dari situ 

muncul pembedaan atara siapa “saya”,  siapa “kamu” dan perbedaan siapa “kami”, siapa 

“mereka” jelas batas-batasnya. Identitas kesukubangsaan muncul dan digunakan dalam interaksi 

dan menentukan corak interaksi.Dalam hal inilah muncul pembedaan diri di antara komunitas 

dengan sebutan orang asing atau pendatang, orang pribumi, suku lokal, penduduk asli dan 

sebutan lainnya.4 

                                                           
3Sujarwa, Ilm Sosial dan Budaya Dasar, 43. 
4 Retnowati,Dalam Sosiologi Agama, Pilihan Berteologi di Indonesia:25 Tahun Program Pasca Sarjana Universitas 
Kristen Satya Wacana (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), 88. 
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 Adat ataupun budaya merupakan identitas yang melekat pada setiap suku bangsa tidak 

hanya di Indonesia tetapi yang ada di dunia ini sehingga dari identitas itulah kita bisa mengetahui 

serta membedakan antara antara masyakat satu dengan lainnya.   Dalam konteks Indonesia kita 

dapat menyebut masyarakat Jawa, masyarakat Sulawesi, masyarakat Maluku, masyarakat Papua 

dan lain sebagainya. Pada lingkup yang lebih luas ada juga masyarakat Asia, masyarakat Eropa, 

dan masyarakat Amerika.Kriteria yang melatarbelakangi hal tersebut adalah perbedaan adat 

ataupun budaya di antara masyarakat-masyarakat dimaksud,5 karena itu adat merupakan ciri khas 

dari tiap-tiap masyarakat yang ada di muka bumi entah masyarakatnya masih hidup dengan pola 

tradisional ataupun masyarakat modern. 

Budaya merupakan cara bagaimana manusia hidup atau cara bertahan hidup di tengah 

masyarakat atau cara belajar dari masyarakat.6Dalam perspektif sosiologis, budaya merujuk pada 

elemen simbolik dari kehidupan sosial, terlebih khusus pada objek sosial dan aktivitas 

masyarakat.7Salah satu unsur dari budaya adalah ritual, ritual berguna sebagai simbol pemersatu 

dan juga pembaharu kehidupan bermasyarakat.Di dalam ritual mengandung nilai kesakralan 

yang membuat pengikutnya terpanggil untuk hidup dalam solidaritas.Selain itu, ritual juga 

menjadi alat untuk melakukan pembedaan terhadap satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Karena di dalamnya terkandung proses inisiasi terhadap ‘individu baru’ yang masuk dalam 

komunitas tersebut. Melalui proses inisiasi, individu itu melebur menjadi satu bagian tak 

terpisahkan dalam komunitas itu. Oleh sebab itu, ritual wajib hukumnya dilaksanakan di dalam 

suatu masyarakat, baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern saat ini.Tanpa 

disadari, pola hidup dan interaksi kita dalam masyarakat merupakan suatu ritual yang 

                                                           
5 D. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematik (Yogyarta: Kanisius, 1989), 153. 
6 John R. Hall and Mary Jo Neitz, Culture: Sociological Perspectives (New Jersey: Prentice-Hall), 4. 
7Steve Bruce and Steven Yearley, "Culture," in The Sage Dictionary of Sociology(California: SAGE Publications 
Inc, 2006), 111. 
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berlangsung terus menerus.Meskipun hal itu terkadang merupakan hal biasa, sehingga tidak bisa 

dikatakan sebagai suatu ritual di dalam masyarakat. Namun, ritual merupakan suatu proses yang 

berlangsung melalui beberapa tahapan di dalam masyarakat, dan pada akhirnya ritual itu menjadi 

karakter masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengeti bahwa pada lingkup kecil maupun 

lingkup kehidupan masyarakat yang lebih besar adat ataupun budaya sangat mempengaruhi 

eksistensi anggota dari masing-masing komunitas.Dengan demikian adat merupakan identitas 

yang selalu melekat pada setiap anggota sekaligus sebagai pembeda dengan anggota dari 

komunitas lainnya. Warna kulit atau ciri-ciri fisik sebuah suku bangsa tidak terlalu mendominasi 

kehidupan seseorang dalam bermasyarakat, yang paling berpengaruh adalah adat ataupun budaya 

orang tersebut karena adat memiliki peran besar dalam mengatur serta mempengaruhi cara hidup 

setiap orang dan dari cara hidup dimaksud kita akan melihat ciri khas orang tersebut. 

Sekalipun adat atau budaya merupakan sebuah ciri khas dari suatu komunitas yang 

membedakan dengan masyarakat lainnya tetapi dalam budaya terkandung pula sifat-sifat 

universal. Dalam pemikiran Hendropuspito, ia menjelaskan: “ meskipun kebudayaan diterima 

sebagai kriteria untuk membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, bangsa 

yang satu dengan bangsa yang lain, dari pengamatan dan pembandingan dengan kebudayaan 

yang sudah banyak dikenal di dunia, orang dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan yang 

heterogen itu mempunyai unsur-unsur yang sama.8 Tentang hal ini Koentjaraningrat 

menyebutkan beberapa unsur universal yang merupakan isi dari semua kebudayaan, antara lain: 

sistem religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem 

pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencari hidup, serta sistem teknologi dan 

                                                           
8 D. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematik (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 154. 
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peralatan”.9Dari penjelasan tersebut ternyata dalam berbagai budaya manusia di dunia ini selalu 

saja memiliki kesamaan sifat sehingga sekalipun identitas budaya setiap suku bangsa di dunia ini 

berbeda-beda tetapi ada prinsip universal yang melekat pada tiap identitas tersebut. 

  Melihat kehidupan bermasyarakat di jemaat Imanuel Mamuya yang dalam interaksi 

dengan masyarakat luas, merekapun tidak dapat dipisahkan dari adat dan budayanya karena itu 

dalam pengamatan penulis jemaat Imanuel Mamuya merupakan bagian integral dari komunitas 

Hibua Lamo selalu saja menunjukkan eksistensi mereka berdasarkan tradisi yang mereka yakini 

memiliki nilai kebaikan dalam kehidupan berjemaat. 

 Dalam adat Hibua Lamo terdapat nilai-nilai luhur yang selalu saja diyakini serta 

dipraktekkan dalam interaksi antara sesama warga jemaat maupun dengan masyarakat 

luas.Sekalipun warga jemaatnya terpecah karena perbedaan organisasi tetapi Hibua Lamo 

sebagai identitas pribumi warga jemaat Imanuel Mamuya tidak pernah pudar, falsafah “ngone o 

ria dodoto”(kita semua bersaudara) ternyata tidak hilang ataupun tenggelam karena perbedaan. 

Falsafah ini justru memiliki peran dalam mempertemukan warga jemaat ketika terlibat 

permusuhan. Sekalipun sebagian warga jemaat Imanuel Mamuya harus tercerabut dari 

komunitasnya karena persoalan organisasi, tetapi mereka dapat dipertemukan dalam 

kebersamaan sebagai satu keluarga dalam spirit Hibua Lamo. Semangat kita semua bersaudara 

dapat terlihat pada pulihnya hubungan kekerabatan dalam waktu yang relatif singkat, sekalipun 

telah terjadi konflik akibat perbedaan organisasi gereja yang berimbas pada pengrusakan dan 

pembakaran rumah-rumah warga jemaat, serta penebangan tanaman perkebunan dan kerugian 

lainnya. 

                                                           
9 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia, 1982), 2. 
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Gambar 3.Salah satu rumah warga jemaat yang dibakar saat konflik.

 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Konflik jemaat yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan merupakan 

sebuah fenomena baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan dialami oleh warga jemaat 

GMIH di wilayah Propinsi Maluku Utara. Secara khusus di jemaat Imanuel Mamuya, dimana 

warga jemaatnya sampai saat ini masih tetap hidup dalam pengungsian adalah sebuah 

pengalaman pahit yang menerpa kehidupan berjemaat karena sebagai sesama saudara justru 

saling menggusur hanya karena perbedaan pandangan dalam organisasi gereja. 

Putusnya hubungan kekerabatan di antara sesama warga baik yang memiliki hubungan 

darah(satu marga) maupun handai tolan merupakan pengalaman baru bagi semua komponen. 

Kekerabatan yang telah terbangun dalam beberapa generasi seakan sirna dalam sekejap hanya 

karena persoalan organisasi.Banyak yang tidak menduga bahwa di antara mereka bisa terjadi 

permusuhan karena selama ini kehidupan bermasyarakat maupun berjemaat selalu saja diwarnai 
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keharmonisan. Dari konflik yang dialami oleh warga jemaat ternyata masih terdapat kekuatan 

lain yang mampu meredam konflik dan mempertemukan mereka dalam suasana kekeluargaan, 

yaitu adat Hibua Lamo sebagai warisan leluhur mereka. Dengan berbagai nilai luhur yang 

terkandung di dalamnya maka sekalipun telah ada jurang pemisah tetapi para warga dapat 

dijembati untuk kembali bertemu sebagai satu keluarga. 

Gambar 4.Gedung gereja jemaat Anugerah Tobe yang terbakar saat konflik.

 

 

 

                                                                                        Sumber: Dokumen pribadi 
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Penulis melihat bahwa dalam adat Hibua Lamo terdapat nilai sosial yang memperkuat 

ikatan kekerabatan antar sesama masyarakat.Falsafah “ngone o ria dodoto” merupakan nilai 

sosial yang selalu saja memupuk solidaritas atau kesetiakawanan di antara warga jemaat dan itu 

tercermin ketika ada yang mengalami dukacita karena kematian ataupun kecelakaan dan juga 

besukacita pada pernikahan anak-anak mereka.Mereka mewujudkan lewat tolong menolong 

antar sesama warga yang berduka ataupun bersukacita.  Nilai sosial dalam adat Hibua Lamo 

adalah identitas yang mempengaruhi cara bertindak warga jemaat Imanuel Mamuya sehingga 

perlu dilestarikan oleh generasi selanjutnya.   

 Hibua Lamo sebagai identitas warga jemaat sangatlah tepat menurut penulis karena 

ketika melaksanakan penelitian, penulis mendapatkan sebuah situasi yang tidak biasanya terjadi 

dimana orang yang saling bermusuhan.Apalagi telah terjadi koflik dengan korban harta benda 

cukup banyak serta berakibat rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga sebagian 

warga harus hidup dalam pengungsian.Pengalaman penulis pada saat melakukan wawancara di 

dua komunitas pasca konflik, ternyata mereka tidak lagi hidup dalam permusuhan 

berkepanjangan karena dalam beberapa waktu saja telah terjadi interaksi di antara mereka tanpa 

ada yang memfasilitasi. Menurut penulis apa yang telah terjadi merupakan bagian dari 

pengejahwatahan nilai-nilai budaya lokal dan hal tersebut merupakan nilai yang harus 

dilestarikan oleh setiap generasi. Sekalipun secara organisasi konfliknya masih belum berhenti 

tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sesama warga Hibua Lamo, mereka jauh telah 

berinteraksi dalam semangat solidaritas antar saudara. 
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 Sebuah contoh kongkrit solidaritas yang penulis temui yaitu ketika keluarga Dawile yang 

berada di desa Mamuya mengalami dukacita, tanpa komando ataupun ajakan dari siapapun 

keluar Dawile yang telah mengungsi karena konflik semua datang melawat. Yang menarik 

adalah tanpa didamaikan oleh siapapun tetapi situasinya menjadi damai dalam seketika dan 

keluarga langsung bertemu untuk membicarakan persiapan malam penghiburan(ibadah syukur 

kematian). Sekalipun masih ada rasa marah dalam hati tetapi mereka bekerja sama melaksanakan 

pekerjaan mulai dari penggalian kubur sampai panen kelapa milik keluarga yang berduka. 

Berikut ini ulasan wawancara penulis dengan keluarga yang berduka: 

Pada saat mendengar berita kematian paman di desa Mamuya, kami yang berada di 
tempat pengungsian sangat sedih. Padahal selama ini kami tidak senang bahkan 
sangat membenci paman kami karena dia adalah orang yang memimpin peyerangan 
dan pengrusakan terhadap rumah-rumah kami, tetapi pada saat mendengar beliau 
meninggal sedikitpun tidak terpikirkan mengenai perlakuannya terhadap kami. 
Kamipun kemudian bergegas mempersiapkan semua kebutuhan untuk dibawa ke 
rumah duka.10 
 

 Seirama dengan pikiran bapak Panbers dalam pemahaman persaudaraan “ngone o ria 

dodoto” sebagai wujud belarasa ketika terjadi duka cita di antara warga yang bertikai karena 

persoalan gereja, bapak Ren Kotabajo mengungkapkan:  

Memang di antara kami telah terjadi konflik yang tidak akan terlupakan selama 
kami hidup, karena apa yang kami alami pada tahun 2014 adalah sebuah 
pengalaman pahit dalam kehidupan berjemaat. Rumah dan harta benda kami di 
desa Mamuya harus kami tinggalkan karena ulah saudara-saudara kami, tetapi 
begitu mendengar saudara kami di desa Mamuya mengalami dukacita maka rasa 
marahpun pudar dari hati dan pikiran kami. Kami sadar bahwa apapun yang terjadi 
di antara kami tidak akan memutuskan hubungan keluarga antara kami dengan 
mereka. Apapun kata orang terkait persoalan antara kami dengan mereka dalam 
konflik yang sampai saat ini belum diselesaikan secara institusi, tetapi bagi kami 
mereka adalah bagian dari kami.11 
 

                                                           
10 Wawancara dengan bapak P J. Pada hari Jumat tanggal 26 September 2016. Jam 19:00 
11 Wawancara dengan bapak R K. Pada hari Jumat  tanggal 26 September 2016. Jam 19:00 
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Ketika terpisahkan oleh konflik dan warga jemaat telah berada pada komunitas masing-

masing pastinya telah tercipta sekat untuk saling menerima kembali.Akan tetapi dalam 

kehidupan warga jemaat Imanuel Mamuya, penulis melihat sekat yang terbentuk seolah-olah 

hilang dengan adanya peristiwa dukacita.Lewat peristiwa kematian saudara ataupun orang yang 

mereka kasihi merupakan jembatan pemersatu yang mempertemukan semua warga jemaat serta 

anggota keluarga yang telah terpisah karena konflik jemaat. 

Bagi warga jemaat yang ada di desa Mamuya kedatangan saudara-saudara mereka yang 

berada di tempat pengungsian adalah sebuah wujud kebersamaan yang telah terbentuk semenjak 

leluhur mereka.Karena itu kehadiran sebagai sesama warga adalah sebuah keharusan dan hal 

tersebut adalah sebuah wujud implementasi nialai-nilai luhur dalam adat yang mereka warisi dari 

generasi sebelumnya. Berikut ini penuturan bapak Renal Mahiku: 

Mereka yang telah mengungsi adalah saudara-saudara kami jadi ketika mereka 
datang itu adalah bagian dari keluarga kami. Kebersamaan kami sudah terbentuk 
mulai dari “orang tua-tua”(leluhur) kami. Karena itu sekalipun telah terjadi konflik 
tetapi kami tetap menerima kedatangan mereka tanpa ada rasa dendam ataupun 
permusuhan di antara kami, konflik yang terjadi hanyalah kesalah pahaman di 
antara kami dengan mereka terkait masalah organisasi.12 
 
Berdasarkan penjelasan informan di atas penulis melihat bahwa sekalipun konflik telah 

terjadi di antara warga jemaat Imanuel Mamuya yang berada di desa Mamuya dan yang berada 

di Tobelo tetapi ikatan kekerabatan di antara mereka tidak terputuskan. Identitas mereka sebagai 

bagian dari masyarakat Hibua Lamo tidak akan terpisahkan sekalipun masing-masing komunitas 

telah berada dalam identitas organisasi yang berbeda, sehingga dapat disimpukan bahwa adat 

Hibua Lamo adalah identitas pribumi yang masih memiliki peran serta berfungsi dalam menata 

kehidupan berjemaat di jemaat Imanuel Mamuya wilayah pelayanan Galela. 

4.2.  Hibua Lamo sebagai perekat sosial 

                                                           
12Wawancara dengan bapak R M, ketua Jemaat Imanuel Mamuya. Pada tanggal  14 Oktober 2016. Jam 18:15. 
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 Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam adat Hibua Lamo 

terdapat nilai-niai yang tetap hidup sampai saat ini dan di dalamnya mengandung unsur egaliter, 

gotong royong, demokratis dan religius. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur-unsur pokok yang 

melekat dalam tatanan masyarakat adat di Indonesia pada umumnya karena hal tersebut telah 

menjadi ciri khas masyarakat melayu sehingga selalu dijumpai kemiripan dalam praktek hidup 

masyarakat yang egaliter. Dalam hubungan dengan nilai-nilai dimaksud, penulis melihat adanya 

keistimewaan yang dimiliki masyarakat Hibua Lamo dalam sikap hidup mermasyarakat yakni 

hubungan antar sesama manusia selalu dijunjung tinggi melalui falsafah “Ngone O Ria Dodoto”. 

Falsafah ini mengandung makna sangat mendalam yaitu semua manusia memiliki kesamaan 

derajat di dunia tanpa ada perbedaan. “Ngone O Ria Dodoto” merupakan suatu penghargaan 

terhadap sesama yang dapat diartikan dengan satu “Ibu” atau “sekandung” sehingga ketika 

menyakiti yang lain berarti menyakiti saudara sendiri karena itu para “orang tua” akan tidak 

setuju dengan perbuatan dimaksud. Konsep “orang tua” dalam kehidupan masyarakat Hibua 

Lamo tidak sebatas ayah ataupun ibu, tetapi orang tua dalam arti yang lebih luas yakni 

menyangkut ayah, ibu dan para leluhur sebagai “the supreme good” yang sangat dihargai.Karena 

itu mengasihi sesama berarti mengasihi orang tua ataupun leluhur. 

 Dari nilai-nilai adat tersebut telah tercover seluruh tata krama bagi masyarakatnya yang 

sangat penting bagi segala tingkah laku masyarakat secara komunal maupun individu, begitu 

pentingnya peran tata krama dalam hidup bermasyarakat sehingga Edmund Burke lebih 

mengedepankan tata krama dari hukum, dalam argumennya tentang tata krama ia menjelaskan 

bahwa: 

Tata krama itu lebih penting dari pada hukum. Sampai pada tingkatan tertentu 
hukum itu tergantung pada tata krama. Hukum menyentuh kita di sana sini, kini dan 
kemudian. Tata krama adalah apa yang menjengkelkan atau yang menyejukkan, 
yang busuk atau yang suci, yang mulia atau yang nista, yang barbar atau yang 
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menghaluskan kita, yang bekerjanya konstan, mantap, seragam, dan tidak tampak, 
seperti udara yang kita hirup. Tata krama memberi bentuk dan warna pada seluruh 
kehidupan kita. Menurut kualitasnya, tata krama itu membantu moral, 
mendukungnya, atau sama sekali menghancurkannya.13 
 

 Dari penjelasanya terdapat gambaran yang sangat jelas mengenai kiblat tata krama yakni 

antara yang baik dan yang buruk sehingga dengan tata krama maka masyarakat akan dibawa ke 

dalam keadaan yang lebih baik ataupun sebaliknya. Karena itu adat yang di dalamnya 

terkandung berbagai nilai merupakan suatau pranata yang sarat dengan tata krama dan telah ada 

semenjak terbentuknya adat dimaksud. 

 Konsep “Ngone O Ria Dodoto” dalam masyarakat adat Hibua Lamo yang didasarkan 

pada kasih terhadap para orang tua atau leluhur memiliki hubungan sebab akibat. Jika 

dihubungkan dengan ajaran Kristen mengenai kasih Philia (kasih terhadap sesama manusia) 

merupakan wujud impelementasi terhadap kasih Agape (kasih kepada Allah), nampaknya 

memiliki persamaan secara mendasar karena itu sifatnya sangat universal.Kasih merupakan dasar 

kehidupan Kristen dengan didasarkan pada kasih terhadap Allah sebagai sumber kasih dan 

diejawantahkan melalui kasih terhadap sesama sebagaimana tertera dalam hukum kasih.Karena 

itu mengasihi sesama berarti mengasihi Allah dan sebaliknya. Bentuk hubungan inipun terdapat 

dalam falsafah Hibua Lamo“Ngone O Ria Dodoto” yang di dalamnya mengutamakan relasi antar 

sesama dan dengan leluhur sebagai sumber kasih, sehingga pada prinsipnya martabat manusia 

mendapat tempat yang paling utama dalam ranah kehidupan antar sesama. Mengenai 

penghargaan terhadap martabat manusia, Magniz Suseno menjelaskan: “kalau manusia 

merupakan ciptaan dan objek kasih sayang Allah maka berlaku: menghormati martabat manusia 

                                                           
13 Hendri Hazliet, Dasar-Dasar Moralitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 105. 
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berarti sekaligus menghormati kemahadaulatan Allah. Dan sebaliknya, tidak mungkin 

menghormati Allah kalau kita memperkosa martabat manusia”.14 

 Dari apa yang dikemukakan Suseno, dapat dipahami bahwa korelasi antara martabat 

manusia dengan kedaulatan Allah sebagai sumber kabajikan tertinggi adalah sama dalam arti 

bahwa di antara manusia tidak ada perbedaan karena itu siapapun dia, ia berhak dihargai 

sebagaimana mestinya. Menghargai martabat manusia secara kongkrit berarti menjamin segi-segi 

asasi manusia.Karena kodrat manusia diciptakan oleh Allah, maka menghargainya berarti 

menghargai Sang Khaliknya pula dan sebaliknya jika melecehkannya berarti melecehkan 

Penciptanya. 

 Ketika mengkaji kehidupan warga jemaat Imanuel Mamuya, berdasarkan pengalaman 

konflik jemaat yang terjadi serta proses rekonsiliasi yang berjalan secara alami tanpa difasilitasi 

pihak luar dalam sistem kekerabatan, penulis melihat bahwa kewibawaan adat Hibua Lamo 

dengan falsafah “Ngone O ria Dodoto” tetap dijunjung dan memiliki peran penting dalam 

menjembatani perbedaan antara dua komunitas jemaat yang terlibat konflik. 

 Penulis terkesima dengan penjelasan warga jemaat ketika melakukan penelitian karena 

sepengetahuan penulis bahwa konflik yang terjadi belum ada rekonsiliasi di antara kedua belah 

pihak yang bertikai, tetapi dalam praktek hidup mereka justru seolah telah dilaksakan 

rekonsiliasi secara formal. Berikut ini penjelasan beberapa informan dalam wawancara terkait 

konflik dan bagaimana terjadinya rekonsiliasi secara alami di antara kedua belah pihak: 

Bapak C Jay menjelaskan: “pada saat terjadinya konflik tidak ada lagi yang 
namanya O dora, dan O hayangi, kami semua tidak lagi berpikir saling mengasihi 
karena yang terjadi adalah saling menggusur dan tidak memberi tempat bagi 
sesama keluarga ataupun saudara yang telah berbeda organisasi. Kami yang digusur 
jelasnya sangat sakit hati karena yang menggusur kami adalah saudara sendiri, jika 
pada saat itu kami tidak menahan diri untuk melakukan pembalasan maka pastinya 

                                                           
14 Frans Magniz Suseno, Kuasa dan Moral (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 
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bukan hanya korban harta benda tapi pasti akan banyak korban jiwa juga di antara 
kami dengan mereka.15 
 
Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa konflik yang menghilangkan bahkan 

menghancurkan hubungan kekerabatan di antara para warga hanyalah persoalan perbedaan 

organisasi. Senada dengan pemikiran bapak C Jay dalam menanggapi peristiwa penyerangan 

terhadap warga jemaat pembaharuan yang terjadi akibat perpecahan dalam jemaat,  bapak 

Ardolop Dawile mengatakan: 

Kalau kami tidak berpikir panjang dan jika mereka bukan saudara kami maka pasti 
sudah terjadi pertumpahan darah karena tidak mungkin sebagai sesama laki-laki 
lantas kami hanya berdiam diri saat rumah kami dihancurkan.Secara jumlah 
memang kami sedikit tapi kami juga punya pengalaman saat kerusuhan tahun 1999-
2000 jadi kalau hanya nyali kami sangat siap, hanya saja kami tidak mau terjadi 
pertumpahan darah hanya dengan saudara sendiri.16 
 

 Melalui penjelasan kedua bapak di atas penulis melihat sebenarnya konfliknya fatal dan 

dampaknya lebih besar karena harusnya terjadi pertumpahan darah di antara warga jemaat yang 

bertikai pada tahun 2014, akan tetapi eskalasi konflik dapat diredam dengan pemahaman sesama 

saudara yang dalam konteks masyarakat Hibua Lamo yakni ngoneo ria dodoto dari sini penulis 

mendapatkan gambaran bahwa nilai-nilai adat masih berperan aktif dan berfungsi dalam praktek 

hidup berjemaat. 

 Warga jemaat yang terlibat konflik hanya karena terjebak pada identitas kelompok 

semata secara organisasi dengan tujuan ataupun sasaran yang berbeda.Simon Fisher dan kawan-

kawan dalam S.N Kartikasari, mengartikan konflik sebagai hubungan antara dua belah pihak 

atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang 

tidak sejalan.17 Dari penjelasan ini kemudian dihubungkan dengan kondisi warga jemaat yang 

bertikai ternyata sangat jelas bahwa apa yang dikatakan bapak C Jay di atas yakni, saat terjadinya 

                                                           
15 Wawancara dengan bapak C. J. pada hari Jumat tanggal 26 September 2016. Jam 19:40 
16 Wawancara dengan bapak A D. pada hari jumat tanggal 26 September 2016. Jam 19:40 
17 S. N.Kartikasari, Mengelola Konflik (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001), 4. 
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konflik tidak ada lagi  O dora dan O hayangi dalam pikiran mereka yang terlibat konflik karena 

saat itu yang ada dalam hati dan pikiran warga hanyalah fanatik berlebihan pada perbedaan 

kelompok, serta upaya untuk memperjuangkan tujuan masing-masing kelompok yang dianggap 

paling benar.18 

 Bagi penulis Hibua Lamo adalah wujud local genius yang dapat menjamin kelanggengan 

relasi hidup bermasyarakat dan jemaat Imanuel Mamuya pada umumnya.Dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya penulis melihat hal tersebut merupakan modal utama untuk mencapai 

keharmonisan dalam kehidupan warga jemaat, sehingga dengan pengalaman konflik dapat 

dijadikan batu loncatan untuk merajut tali persaudaraan secara utuh. 

 Konflik yang telah terjadi harus disadari sebagai benturan peradaban bagi warga jemaat 

setempat dan dengan adanya konflik bukan berarti peran adat serta nilai-nilai luhur dalam adat 

Hibua Lamo tidak memiliki fungsi dan hilang ditelan peradaban tetapi justru sebaliknya dengan 

konflik maka hal tersebut dapat dijadikan pelajaran besar bagi semua warga jemaat untuk 

membenahi kehidupan berjemaat yang lebih dewasa. 

Sekalipun telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan secara kelembagaan adat 

Hibua Lamo berperan hanya pada saat dilangsungkan pernikahan serta dipakai pada saat 

penyelesaian konflik dalam hubungan dengan pelanggaran nilai adat, tetapi wujud peran dan 

fungsi adat Hibua Lamo dalam kehidupan berjemaat masih sangat kental. Nilai-nilai luhur yang 

terkadung dalam adat memiliki peran dan fungsi sebagai social glue bagi sesama warga yang 

terpisah tempat tinggal maupun yang berbeda komunitas organisasi bahkan agama. 

Dalam perbedaan agama sebagaimana dijelaskan Kuat terkait pengalaman konflik 

horizontal tahun 1999-2000 yang terjadi pada masyarakat adat Hibua Lamo di Maluku Utara, 

penyelesaian konflik inipun dilakukan dengan pendekatan budaya karena konflik yang bernuansa 
                                                           
18 Wawancara dengan bapak C. J pada hari Jumat 26 September 2016. Jam 18:30 WIT. 
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SARA tidak akan usai melalui pendekatan agama. Adat Hibua Lamo adalah salah satu solusi 

dalam rekonsiliasi komunitas masyarakat yang berbeda agama sehingga konflik dapat berakhir 

dengan cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di Maluku Utara dan Maluku. Tanpa 

melakukan pendekatan adat maka akan sulit mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai 

karena telah menelan banyak korban harta benda serta ribuan nyawa19. 

Berdasarkan pemikiran Kuat terkait peran dan fungsi adat Hibua Lamo dalam 

mempertemukan masyarakat Halmahera Utara yang terlibat konflik berdarah bernuansa SARA, 

jika dihubungkan dengan konteks hidup warga Imanuel Mamuya yang mengalami konflik  tahun 

2014, penulis menemukan kesamaan dalam proses mempertemukan kedua belah pihak yang 

bertikai. Pihak-pihak yang bertikai dipertemukan oleh peran adat melalui pemahaman mendasar 

tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hanya saja prosesnya berbeda. Dalam konflik 

horizontal bernuansa SARA tahun 1999-2000 yang dikemukakan Kuat proses rekonsiliasinya 

dilakukan oleh pemangku adat dan juga pihak pemerintah, sedangkan dalam konflik jemaat 

proses rekonsiliasinya terjadi secara alami tanpa ada campur tangan pihak manapun.  

Jika kita melihat dalam konteks Hibua Lamo maka dapat dikatakan konflik warga jemaat 

telah usai dan hubungan kekerabatan di antara merekapun telah pulih.Hal itu dapat dilihat dari 

kebersamaan ketika ada saudara mereka yang menikah ataupun meninggal dunia pada dua 

komunitas ini.Mereka saling melayani dan menopang dalam meringankan beban dari masing-

masing pihak hanya saja upaya rekonsiliasi secara formal organisasi belum terlaksana sampai 

saat ini. Alasan kenapa hal tersebut tidak ataupun belum terlaksana, berikut ini penjelasan salah 

satu tokoh dalam jemaat Imanuel baru Mamuya sekaligus sebagai pimpinan jemaat saat ini, 

bapak P Dawile mengemukakan pemikirannya tentang rekonsiliasi: 

                                                           
19 Frans Wilson Kuat, Peran Adat Dalam Rekonsiliasi di Halmahera, 76. 
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Kami sangat marah dengan apa yang dilakukan saudara-saudara kami, sebagai manusia 

pasti tidak akan ada yang terima dipelakukan demikian yakni fasilitas ibadah kami 

dibakar kemudian rumah-rumah kami dihancurkan bahkan ada yang dibakar juga dan 

kami harus mengungsi. Tetapi hal tersebut tidak akan menghalangi kami dengan mereka 

untuk kembali bersama karena kami dengan mereka satu darah, yang menjadi halangan 

yaitu ketika ada upaya rekonsiliasi dari pemerintah kecamatan maupun desa mereka 

manginginkan kami kembali ke desa dan jemaat tetapi dengan syarat kami tidak boleh 

mendirikan gedung gereja baru, hal ini yang tidak bisa kami terima.20 

 

Selanjutnya ibu Sugi dalam kapasitas sebagai majelis jemaat di jemaat Imanuel Baru 

Mamuya  menjelaskan tentang rekonsiliasi yang terjadi di antara mereka: 

Pada awalnya kami sudah tidak mau untuk kembali ke kampung halaman kami karena 

lebih baik di tempat pengungsian dari pada kembali dan mengingat kenangan konflik 

yang kami alami beberapa waktu lalu. Tetapi seiring berjalannya waktu kamipun dapat 

menerima apa yang telah terjadi dan dapat menerima saudara-saudara kami dengan tanpa 

dendam ataupun beban di hati karena kami sadar bahwa mereka adalah saudara sendiri. 

Apapun yang terjadi antara kami dengan mereka tetap saja tidak akan memutuskan 

hubungan persaudaraan di antara kami sebab seburuk apapun namanya saudara tetap 

saudara.21 

 

 Melalui penjelasan warga jemaat yang terlibat konfik sebagaimana dijelaskan di atas, 

penulis berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi hanyalah euphoria dari kepentingan organisasi 

                                                           
20 Wawancara dengan bapak P D. Pada hari Rabu 1 Oktober 2016. Jam 10:00 WIT. 
21 Wawancara dengan ibu S. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2016. Jam 19:00 WIT.  
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semata dan direspon secara berlebihan oleh warga yang terperangkap pada fanatisme kelompok 

sehingga tanpa pertimbangan matang merekapun terlibat konflik terbuka. Hal ini yang 

menyebabkan mereka tidak dapat dipertemukan dalam rekonsiliasi formal akan tetapi patut 

diapresiasi sekalipun secara formal organisasi belum terlaksana rekonsiliasi tetapi secara adat 

mereka telah duduk bersama dalam berbagai kegiatan karena itu penulis melihat bahwa 

sesungguhnya telah terlaksana rekonsiliasi di jemaat Imanuel Mamuya. 

 Dari realita tersebut maka peran adat dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat 

sebagai perekat sosial masih memiliki wibawa ketika menjembatani perbedaan.Adat Hibua 

Lamo merupakan local wisdom yang patut dilestarikan oleh warga jemaat karena mengandung 

nilai-nilai kebaikan bagi kelanggengan hidup berjemaat dan bermasyarakat. 

4.3. Hibua Lamo sebagai dasar bersama 

 Sebuah komunitas masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi karena 

itu masyarakatnyapun harus  memiliki konsep mengenai dasar bersama sebagai nilai pemersatu 

dan pengikat dalam komunitas. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban 

manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses 

manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat 

akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan 

manusia baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Globalisasi menciptakan berbagai 

tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan 

globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang 

muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 

lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal 

masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara 

mendasar.  

 Dengan adanya pengaruh Globalisasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, 

maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal adalah terjadinya pergeseran nilai dan 

norma sosial budaya yang berubah sangat cepat. Globalisasi telah memperkenalkan gaya hdup 

baru, menyebarkan gagasan dan budaya baru yang menggejala di seluruh dunia,  yang begitu 

mudah kita rasakan kemampuan efek dari pengaruh tersebut mendominasi pikiran kita, misalnya 

dalam hal developmentisme, gender, budaya konsumerisme. Hal ini merupakan proses 

westernisasi yang muncul sejak terjadinya era imperialisme dan kolonialisme pada awal abad ke-

19.22 

 Kecenderungan budaya-budaya Barat mempengaruhi budaya lokal merupakan sebuah 

realita yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang berada di belahan bumi Selatan 

khususnya di daerah Asia-Afrika. Budaya yang dibangun oleh masyarakat Barat dan mengalir 

sebagai arus utama(mainstream), ke mayarakat yang lemah penguasaan teknologi, informasi, 

ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sering dianggap sebagai Negara lemah, 

disebut sebagai wilayah pinggiran. Budaya utama tersebut diembuskan oleh kekuatan modal dan 

teknologi, kemampuan sumber daya manusia dan jaringan telekomunikasi, tanpa terasa telah 

diterima secara sukarela sebagai sebuah kebutuhan. 

Kekuatan budaya mainstream jika tidak disikapi secara kritis maka ancaman terhadap 

budaya lokal tidak dapat dihindari. Menurut Purwasito, pengaruh globalisasi merupakan sebuah 

ancaman terhadap eksistensi budaya lokal ketimbang berkah yang mengukuhkan budaya lokal. 

                                                           
22 Andrik Purwasito, Komunikasi Multikultural  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2015), 70. 
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Karena itu perlu dilakukan upaya melalui konsep filterisasi yang adaptif, agar identitas budaya 

lokal yang menjadi local genie tidakterkena erosi dan hancur tak bersisa. Erosi budaya global 

yang terus menerus mengikis budaya lokal kian dipercaya akan mampu menghancurkan local 

genie secara perlahan-lahan dan menggantikan dengan kebudayaan baru yang tercerabut dari 

akar budaya genius lokalnya.23 

Dalam kehidupan bermasyarakat di jemaat Imanuel Mamuya, penulis melihat bahwa 

pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal sangat kuat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 

eksistensi budaya lokalpun dari waktu ke waktu akan terbawa jauh dari bentuk aslinya jika tidak 

dilakukan filterisasi. Salah satu konsep untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal adalah 

dengan menghidupkan nilai-nilai luhur dalam adat serta menjadikannya sebagai dasar bersama 

bagi semua masyarakat adat sehingga apapun pengaruh yang masuk tidak akan mampu 

menghancurkan eksistensi budaya lokal sebagai sumber kearifan bagi masyarakat lokal.  

Dari pengalaman konflik dan rekonsiliasi yang telah terjadi pada warga jemaat Imanuel 

Mamuya, penulis melihat bahwa peran adat masih sangat relevan dengan konteks hidup 

masyarakat maupun jemaat saat ini.Rekonsiliasi yang telah terbangun tanpa adanya campur 

tangan pihak luar, menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Hibua Lamo sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan warga jemaat yang bertikai.Adat sebagai local genie masyarakat Hibua Lamo masih 

memiliki peran meredam gejolak dalam perbedaan, baik kelompok, kepentingan, maupun 

keyakinan.Sehingga berbagai masalah yang berpotensi konflik dapat dijembatani melalui 

pendekatan budaya sebagai warisan para leluhur dengan nilai-niai luhur yang patut 

dilanggengkan oleh generasi penerus. 

                                                           
23 Purwasito, Komunikasi Multikultural, 73. 
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 Karena itu sangatlah tepat jika Hibua Lamo dijadikan dasar bersama atau sebagai  roh 

pemersatu dalam kehidupan berjemaat yang berbeda. Penulis lebih memilih adat sebagai 

landasan bersama dalam kehidupan warga jemaat karena bagi penulis adat masih memiliki 

kewibawaan dan pengaruh yang cukup kuat menepis konflik akibat perbedaan. Adat sebagai 

local wisdom warga jemaat Imanuel Mamuya harus ditempatkan sebagai filter bagi budaya luar 

karena itu nilai-nilai yang terkandung dalamnya perlu diangkat dan dilestarikan dari generasi ke 

generasi. 

 Berangkat dari paradigma berpikir tersebut, penulis melihat bahwa adat Hibua Lamo 

dalam konteks yang lebih luas bahkan hanya jemaat saja tetapi bagi masyarakat Halmahera Utara 

adalah satu-satunya local genius yang dapat dijadikan global etik bagi masyarakat lokal. Dengan 

etik lokal yang bersumber dari tradisi Hibua Lamo maka hal tersebut mampu untuk 

mempersatukan perbedaan persepsi serta menghadirkan common good bagi integritas masyarakat 

yang pernah mengalami konflik. Nilai-nilai yang ada dalam adat Hibua Lamo tidak 

terkontaminasi dengan kepentingan politik ataupun agama dapat dijadikan dasar bersama bagi 

generasi saat ini dan yang akan datang sehingga harmoni dalam masyarakat adat bisa tetap 

langgeng dan peraudaraanpun tetap terpelihara secara baik tanpa menimbulkan stigma negatif 

pada masing-masing komunitas.  

Jika mengkaji narasi mengenai pola hidup serta nilai yang terkandung dalam adat Hibua 

Lamo maka sangatlah tepat jika pendekatan budaya merupakan salah satu jalan terbaik yang 

dapat ditempuh dalam meredam munculnya perbedaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

norma-norma yang merupakan pedoman atau patokan dalam suatu masyarakat adat berasal dari 

nilai-nilai, oleh karena pedoman-pedoman perihal perilaku masyarakat didasarkan pada 

konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang seharusnya 
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dan yang tidak. Jadi dapatlah dinyatakan bahwa norma-norma merupakan wujud kongkrit dari 

nilai-nilai; pedoman mana yang berisikan suatu keharusan, kebolehan dan suatu larangan.Oleh 

sebab itu norma-norma dapat disebut suatu standar atau skala yang terdiri dari berbagai kategori 

tingkah laku.Dengan demikian norma-norma tersebut dapat dianggap sebagai suatu konsep yang 

menyangkut semua keteraturan sosial yang berhubungan dengan evaluasi dari objek-objek, 

individu-individu, tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan. 

 Sehubungan dengan persoalan norma-norma sosial dalam suatu masyarakat lebih lanjut 

Soleman menjelaskan bahwa: 

Secara sosiologis, norma-norma sosial itu tumbuh dan berkembang dari proses 

kemasyarakatan, hasil dari kehidupan bermasyarakat yang sudah ada sebelumnya. Oleh 

karena itu maka Emile Durkheim menyatakan bahwa norma-norma sosial itu adalah 

sesuatu yang berada di luar individu. Membatasi mereka dan mengendalikan tingkah laku 

mereka.24 

 Sejalan dengan pemikiran Soleman mengenai norma dalam masyarakat, Berry dalam 

Soleman Taneko melihat bahwa yang merupakan unsur pokok dari satu norma adalah tekanan 

sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma- norma tersebut.25Dari 

penjelasan Berry tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dia maksudkan dengan tekanan 

sosial yakni aturan- aturan harus dikuatkan dengan desakan sosial sebab jika tanpa disertai 

desakan sosial maka atauran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai norma-norma sosial. Sehingga 

dengan adanya desakan sosial merupakan pertanda bahwa norma-norma tersebut benar-benar 

telah menjadi norma sosial yang tidak saja mendapatkan sifat sosialnya tetapi juga telah 

dijadikan patokan perilaku tiap individu ataupun komunitas. 

                                                           
24 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, 67. 
25Taneko, Struktur dan Proses Sosial, 67. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil konklusi bahwa dalam suatu masyarakat 

baik tradisional maupun modern sangat dibutuhkan norma-norma sosial yang menjadi tolok ukur 

berperilaku bagi masyarakat sehingga norma tersebut merupakan dasar bersama bagi suatu 

komunitas sekaligus menjadi ciri khas yang dapat mempersatukan persepsi ketika terjadi 

perbedaan dalam masyarakat itu sendiri. 

 Penulis sendiri sebagai bagian dari masyarakat adat Hibua Lamo yang telah cukup 

mengenal bentuk ataupun pola hidup Hibua Lamo merasa walaupun telah terjadi pergeseran 

makna dalam nilai-nilai adat setempat tetapi budaya ataupun pola hidup Hibua Lamo masih 

menjamin terwujudnya common good bagi jemaat dan masyarakat Mamuya. Hibua Lamo 

merupakan satu-satunya dasar hidup bersama dalam masyarakat adat yang berbeda kelompok 

dengan ciri khas yang sangat egaliter tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis maupun 

kelompok, telah terbukti masih memiliki kekuatan dalam meretas jalan menuju common good, 

karena itu dalam adat Hibua Lamo terkandung standar normatif untuk berperilaku bagi 

masyarakat Halmahera Uatara secara umun dan dapat dijadikan etos dalam kehidupan bersama 

yang bebas dari prapaham-prapaham yang sifatnya sektarian. Dengan demikian maka Hibua 

Lamo merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan dasar hidup bersama yang harus diterima 

tanpa terkecuali oleh semua warga jemaat Imanuel Mamuya secara khusus dan masyarakat 

Halmahera Utara secara umum. 

4.4. Analisa peran dan fungsi adat Hibua Lamo dalam kehidupan jemaat  

 Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat adat Hibua Lamo 

adalah local wisdom dari jemaat Imanuel Mamuya yang adalah bagian dari masyarakat adat 

Hibua Lamo. Secara mendasar peran dan fungsi adat masih kuat mempengaruhi kehidupan 
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warga jemaat sehingga sekalipun mereka terpisah oleh konflik organisasi tetapi dalam praktek 

hidup sebagai masyarakat adat, mereka tetap satu. 

 Dari realita tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa warga jemaat Imanuel Mamuya 

adalah bagian integral dari komunitas masyarakat adat, karena itu mereka tidak dapat dipisahkan 

oleh kepentingan organsasi ataupun kelompok tertentu. Hal tersebut disebabkan akar budaya 

lebih dominan berperan dalam mempengaruhi cara bertutur maupun bertindak baik antar 

individu maupun kelompok. Dengan demikian maka fungsi adat Hibua Lamo sebagai perekat 

sosial(social glue) di antara generasi Hibua Lamo sangat mendominasi pandangan hidup para 

warganya. 

 Selain sebagai perekat sosial di antara generasi ataupun para warganya, Hibua Lamo juga 

berperan sebagai nilai bersama yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di dalam 

kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat karena di dalamnya terkandung standar normatif 

bagi setiap generasinya. Ketika menilik kehidupan warga jemaat dalam pergaulan mereka pasca 

konflik menunjukkan sebuah fenomena menarik yang tak biasanya ditemui dalam masyarakat 

pada umumnya. Fenomena tersebut menurut penulis adalah sebuah kondisi yang dihasilkan oleh 

peran adat Hibua Lamo melalui penghayatan serta implementasi nilai dalam adat tersebut. Rasa 

benci serta dendam dapat ditepis dan diubah menjadi empati serta cinta tanpa syarat sebagai 

wujud kepatuhan pada kebaikan tertinggi yakni para leluhur sebagai panutan dari generasi ke 

generasi. Dengan adanya hubungan yang tak terputuskan antara generasi sekarang dan leluhur 

mereka adalah wujud cinta di antara sesama generasi Hibua Lamo di dalamnya memiliki nilai 

religius yang menguatkan fungsi adat sebagai pemersatu dalam perbedaan. 
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 Pergaulan dalam kehidupan warga jemaat selalu mengacu pada standar adat setempat, 

sekalipun pengaruh ajaran gereja sangat kuat dalam kehidupan berjemaat tetapi mereka juga 

tidak dapat dilepas pisahkan dari komunitas adat sebagai identitas awal. Dengan demikian maka 

warga jemaat Imanuel Mamuya adalah dua komunitas yang berbeda secara organisasi tetapi 

berada dalam satu komunitas masyarakat adat Hibua Lamo. Hal tersebut tidak dapat disangkali 

oleh setiap generasinya yang hidup di bumi Hibua Lamo, spirit yang terkandung dalam slogan 

“ngone o ria dodoto” dan nilai-nilai o dora,o hayangi, o baliara, o adili dan o diai, o banari, o 

doomu dan o leleani  adalah sebuah kekuatan yang tak dapat diputuskan oleh kepentingan 

apapun.  Pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut hendaknya dimulai dari dalam keluarga yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam bidang pendidikan, diharapkan 

dapat memainkan perannya dalam menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda 

sebagai suatu interaksi sosial yang harmonis. Berbagai perbedaan kepentingan antar individu 

maupun keompok dapat dijembatani dalam semangat kita adalah saudara sekandung, semangat 

tersebut selalu hidup dalam hati dan pikiran setiap generasinya. 

 Dengan pengalaman konflik yang dialami oleh warga jemaat Imanuel Mamuya, penulis 

sangat optimis bahwa peran dan fungsi adat Hibua Lamo dalam kehidupan berjemaat masih 

sangat kuat dan tidak tergantikan sekalipun termakan oleh berbagai pengaruh luar. Sampai saat 

ini peran dan fungsi adat begitu kental dalam praktek hidup berjemaat, hal tersebut memberikan 

garansi terhadap kelanggengan adat Hibua Lamo yang berada di tengah himpitan perubahan 

zaman. Jika generasi Hibua Lamo tetap mempertahankan pola hidup yang di dasarkan pada pola 

hidup para leluhur sebagai kebaikan tertinggi maka hal tersebut membuktikan bahwa peran adat 

serta fungsinya tidak pudar di tengah perubahan, justru peran dan fungsi adat semakin kuat 

dalam kehidupan berjemaat.  
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Fungsi adat sebagai perekat sosial di antara warga jemaat adalah wujud eksistensi Hibua 

Lamo yang memberi warna tersendiri bagi kehidupan warga jemaat, merupakan nilai luhur yang 

patut dilestarikan sehingga berbagai perbedaan dapat dijembatani dalam semangat adat  Hibua 

Lamo. Nilai-nilai yang terkandung dalam Hibua Lamo yakni egaliter, demokratis, religius dan 

gotong royong merupakan dasar berpijak yang tetap relevan dengan konteks masyarakat maupun 

jemaat yang berbeda kelompok. “Ngone O Ria Dodoto” merupakan falsafah sistem kekerabatan 

Hibua Lamo menandakan suatu penghormatan manusia terhadap sesama dan juga kepada yang 

Ilahi. Adat Hibua Lamo adalah local genius harus dijadikan dasar bersama bagi semua 

komponen warga masyarakat maupun jemaat Imanuel Mamuya yang masih menjunjung nilai-

nilai kearifan lokal sehingga berbagai pengaruh luar dapat ditepis. Ketika Hibua Lamo dengan 

nilai-nilai luhurnya dapat diimplementasikan oleh setiap generasinya maka sekalipun terdapat 

berbagai perbedaan dalam komunitas masyarakatnya, tidak akan terjadi konflik dengan eskalasi 

besar sehingga korban harta benda maupun korban jiwa dapat dihindari. 

 

   

   

 

 

 

 

 


