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BAB III 

PELA DARAH NEGERI LUMAHPELU DAN NEGERI SOHUWE 

3.1 Pendahuluan  

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang temuan hasil penelitian 

terkait sakralitas darah menstruasi perempuan dalam ikatan pela negeri Lumahpelu 

dan negeri Sohuwe. Hubungan pela yang terjadi berdasarkan darah menstruasi 

perempuan remaja dari kedua negeri. Di mana darah menstruasi perempuan yang 

dianggap kotor oleh komunitas justru menjadi kekuatan untuk membangun ikatan 

pela darah. Oleh karena itu, darah menstruasi dianggap sakral dan suci oleh 

komunitas karena mengikat mereka sebagai “orang basudara”. Darah menstruasi 

adalah simbol persaudaraan di antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe untuk 

hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan pela. 

Pada Bab ini akan dijelaskan dua hal pokok, antara lain: (1) Pemaknaan 

komunitas adat terhadap hubungan sosial-kultural, (2) Darah menstruasi dipahami 

sebagai ikatan pela darah.  

3.2 Gambaran Umum Negeri Lumahpelu 

3.2.1 Sejarah Negeri Lumahpelu  

            Negeri Lumahpelu atau yang disebut Puli Meseni Tomole Puuti Yakaineli 

Maatoma Patalima adalah negeri yang berada di pantai Utara Pulau Seram, 

tepatnya di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sesuai dengan 

sejarah lisan negeri ini berlatar belakang suku Wemale yang berasal dari Nunusaku 

sebagai asal usul manusia di Pulau Seram. Pada mulanya negeri Lumahpelu 
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bergabung dengan suku-suku lain seperti Alune di Sapulau Latale, pernah terjadi 

peristiwa pembunuhan terhadap putri Rapie Hani Wele maka terjadi perpisahan 

antara suku Wemale dan Alune. Suku Wemale menuju Timur di suatu tempat yang 

disebut Tamana Siwa, karena sering terjadi bentrokan antara kelompok maka 

perpisahan terjadi antara suku Wemale itu sendiri. Sebagian menuju Selatan Pulau 

Seram, yakni: Wasia, Sanahu, Tala, Poklawani Samasuru, dan lainnya menuju 

Utara Pulau Seram yakni: Walakone, Lumahpelu, Musihuwey, Solea, Tounusa, 

Seakasale, Makububui, Matapa, Lumahlatal, Sohuwe, Pasinalu, Nuhukai, Saweli, 

dan Kasieh. Suku Wemale yang bertempat di Seram Selatan dan Seram Utara saat 

ini telah menjadi negeri yang ditinggal oleh anak-cucu hingga saat ini.1 

  Pada suatu ketika terjadi peperangan antara Patasiwa dan Patalima oleh 

Latua yang berkuasa pada saat itu (Latu Manunuwe, Latu Manakuti, Latu Kouwe) 

menugaskan Pulia (pasukan perang) yaitu Puli Waralatu, Puli Lumahpelu dan Puli 

Musihuwey untuk berperang melawan Patalima setelah Pulia berhasil mengalahkan 

Patalima sebelah Timur Kali Makina. Dari kemenangan Patasiwa maka Patalima 

berkewajiban memberikan (denda) karena kalah perang. Khususnya Pulia Telu 

dengan cara melepaskan wilayah Patalima yang ditinggalkan kepada Patasiwa yaitu 

daerah antara Kali Masama dan Kali Makina. Sesuai dengan kebiasaan pada waktu 

itu bahwa sering terjadi peperangan antara suku.  

 Maka sekelompok manusia menuju suatu tempat Dielane, tepatnya Hutele 

Pupui pemukiman di sini tidak berlangsung lama karena kekurangan air, maka 

kelompok manusia ini berpindah lagi mencari lokasi baru yaitu Latepatai dan 

                                                             
1 Hasil Wawancara Dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT.  
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tempat ini dinamakan Lumahpaipelui yang artinya kampung baru. Sebutan 

Lumahpaipelui ini kemudian berubah lagi menjadi Lumahpelu. Di tempat ini 

tatanan masyarakat sudah teratur yang dipimpin oleh kepala suku. 

  Dari sejarah negeri Lumahpelu sendiri, pada zaman penjajahan Belanda 

sudah berada dan berdiam di pesisir pantai Pulau Seram. Namun menurut sejarah 

negeri Lumahpelu diperintah oleh raja, tradisi pemerintahan sejak dulu sebelum 

masuknya Belanda. Namun dengan adanya perkembangan, negeri Lumahpelu 

mengalami perubahan pada bidang pemerintahan dan di Maluku pada umumnya. 

Negeri sudah mengenal sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan dan sebutan 

kepala desa sering dipergunakan selain raja sebagai kepala adat. Namun hal ini 

tidak menghilangkan adat melainkan memberi ruang antara pemimpin birokrasi 

pemerintahan di tingkat Desa/Negeri.  

  Negeri Lumahpelu sebagai birokrasi pemerintahan Desa/Negeri yang 

keberadaanya di wilayah Kecamatan Taniwel, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah 

terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Tengah kepada Kabupaten Seram 

Bagian Barat pada tahun 2005. Maka berdasarkan wilayah dan pertimbangan 

kekuasaan adat maka Desa/Negeri Lumahpelu kembali berada pada wilayah 

Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya Kecamatan Taniwel Timur.2 

3.2.2 Keadaan Geografis 

                                                             
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Sepnat Kalaimena, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 10 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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  Jemaat GPM Lumahpelu3 berkedudukan di pesisir pantai Utara Pulau 

Seram, Kecamatan Taniwel Timur, dengan ketinggian ± 2 meter dari permukaaan 

laut dengan berstruktur tanah detasol (Hitam, kuning). Jarak antara Jemaat GPM 

Lumahpelu dengan pusat Klasis di Taniwel ± 30,5 Km dan dapat ditempuh dengan 

mengendarai kendaraan bermotor ± 1 jam. Jemaat GPM Lumahpelu di kelilingi 

oleh dua sungai, yaitu; Ha’u dan Nawaya dan dipengaruhi oleh dua musim yaitu 

musim panas dan musim hujan, dengan luas wilayah 250.000 M2 atau 2,5 Km. 

Dalam sistem administrasi pelayanan, Jemaat GPM Lumahpelu memiliki batas-

batas wilayah pelayanan sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan laut 

Seram, sebelah Selatan berbatasan dengan lahan perkebunan dan pertanian, sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa/Negeri Sukaraja, sebelah Timur berbatasan dengan 

Jemaat Uwen gabungan.4 

 

Gambar 1. Peta Negeri Lumahpelu.
5
 

 

3.2.3 Demografi 

                                                             
3 Sumber: Diambil dari jemaat karena negeri tidak menyediakan data, namun anggota 

jemaat GPM Lumahpelu seluruhnya merupakan bagian dari masyarakat negeri Lumahpelu.  
4 Sumber: Data Base Jemaat GPM Lumahpelu Tahun 2016. 
5 Sumber: http://earth.google.com/web/negerilumahpelu.  

http://earth.google.com/web/negerilumahpelu.
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  Hasil komplikasi data base tahun 2015, maka jumlah anggota Jemaat GPM 

Lumahpelu adalah sebanyak 452 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 234 jiwa, 

dan perempuan sebanyak 218 jiwa. Komposisi umur anggota Jemaat GPM 

Lumahpelu dapa dilihat pada tabel di bawah ini:6 

Tabel 1.  

Komposisi Umur Anggota Jemaat GPM Lumahpelu 

No Umur Jumlah Keterangan 

(Laki-

Laki/Perempuan) 

1. 0-3 32 jiwa L: 16 / P: 16 

2. 4-6 33 jiwa L: 18 / P: 15 

3. 7-9 30 jiwa L: 18 / P: 12 

4. 10-12 26 jiwa L: 13 / P: 13 

5. 13-15 38 jiwa L: 23 / P: 15 

6. 16-45 182 jiwa L: 96 / P: 86 

7. 46-59 66 Jiwa L: 30 / P: 36 

8. 60-85 44  jiwa L: 20 / P: 24 

9. >86 1 jiwa         L: 0 / P: 1 

10. - 452 Jiwa - 

 

3.2.4 Pendidikan  

  Dari data  yang ada keadaan tamatan dinominasi oleh tamatan SMA/K 

sebanyak 76 jiwa diikuti tamatan SD 68  jiwa, SMP 56 jiwa, Sarjana 20 jiwa, Paud 

                                                             
6 Sumber: Data Base Jemaat GPM Lumahpelu Tahun 2016. 
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15 jiwa dan D1-D4 14 jiwa. Berikut ini adalah tabel pendidikan anggota Jemaat 

GPM Lumahpelu di bawah ini:7 

Tabel 2. 

Pendidikan Sementara Dan Tamatan Jemaat GPM Lumahpelu 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1.  Paud 15 Jiwa 

2.  SD 68 Jiwa 

3.  SMP 56 Jiwa 

4.  SMA/K 76 Jiwa 

5.  D1-D4 14 Jiwa 

6.  S1 20 Jiwa 

 

3.2.5 Mata Pencaharian 

  Jemaat Lumahpelu memiliki pekerjaan pokok yang didominasi oleh petani 

dengan jumlah sebanyak 225 orang atau 30,60%, diikuti oleh PNS dalam hal ini  

guru, bidan dan matri sebanyak 23 orang atau 4.89%, pegawai honorer 12 orang 

atau 2.55%, wirausaha 8 orang atau 1,70% usaha berupa kios dan pembeli hasil 

perkebunan, sedangkan nelayan dan peternak 10%. Berikut ini adalah tabel mata 

pencaharian Jemaat GPM Lumahpelu:8 

 

 

                                                             
7 Sumber: Data Base Jemaat GPM Lumahpelu Tahun 2016. 
8 Sumber: Data Base Jemaat GPM Lumahpelu Tahun 2016. 
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Tabel 3. 

Mata Pencaharian Jemaat GPM Lumahpelu 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. PNS 23 Jiwa 

2. Honorer 12 Jiwa 

3. Petani 225 Jiwa 

4. Nelayan 24 Jiwa 

5. Wirausaha 8 Jiwa 

6. Pensiunan 4 Jiwa 

 

3.2.6 Kehidupan Sosial-Budaya 

Jemaat GPM Lumahpelu merupakan negeri yang berada di Taniwel Timur 

dan berlatang belakang suku Wemale. Dalam kehidupan keseharian, selalu nampak 

adanya hubungan kebersamaan. Hubungan kebersamaan terlihat saat prosesi “harta 

kawin”. Di mana salah seorang keluarga di negeri Lumahpelu melaksanakan 

pertunangan dan pernikahan maka keluarga yang lain membantu secara material 

maupun non-material (harta kawin). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari 

menanggung dan merasakan suka dan duka. Dengan demikian, rasa saling 

memiliki, saling membantu adalah cara negeri Lumahpelu menjaga, merawat, dan 

melestarikan kebersamaan dalam bingkai persaudaraan.9 

Hubungan kebersamaan juga terlihat dalam masyarakat negeri Lumahpelu 

ketika ada orang yang sakit dan akan dirujuk di Kota Piru atau Ambon maka 

keluarga yang lain turut membantu biaya pengobatan, maupun saat berada pada 

                                                             
9 Hasil Wawancara dengan Ibu Magdalena Kamelane, (Tokoh Adat Perempuan Negeri 

Lumahpelu), Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  
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kedukaan. Hubungan kekerabatan  dibangun tidak hanya sebatas komunitas adat 

Lumahpelu. Namun terbangun di antara komunitas tetangga negeri Makububui, 

negeri Seakasale yang berpendudukan agama Kristen Protestan dan negeri Sukaraja 

yang berlatar belakang Muslim. Di mana masyarakat menjaga keharmonisan orang 

basudara sebagai warisan peninggalan leluhur. Masyarakat menjaga solidaritas 

keagamaan secara baik dengan saling membantu antara keluarga Kristen dan 

Muslim saat hari raya Natal dan Lebaran maupun kegiatan sosial lainnya.10 

Sedangkan kegiatan kebudayaan yang masih tetap dipertahankan sampai 

saat ini di negeri Lumahpelu adalah: 

a) Kawin adat (masuk minta dengan adat, semuanya serba adat antara lain: 

makanan, minuman, masuk minta, mempergunakan pakaian adat dalam 

pernikahan). 

b) Tarian maru-maru, merupakan tarian khas masyarakat negeri 

Lumahpelu yang masih bertahan hingga saat ini (dipergunakan untuk 

penyamputan tamu, pelantikan raja, dan peresmian balai desa).  

c) Pela darah, hubungan kekerabatan masih dipertahankan hingga saat ini, 

di mana negeri Lumahpelu memiliki hubungan pela dengan negeri 

Sohuwe dan setiap lima tahun sekali dilaksanakan panas pela.11 

 

3.3 Gambaran Umum Negeri Sohuwe 

3.3.1 Sejarah Negeri Sohuwe 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Yulius Silaya, (Tokoh Pemuda Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 9 November 2017, Pukul 13. 00 WIT.  
11 Hasil Wawancara dengan Ibu Magdalena Kamelane, (Tokoh Adat Perempuan Negeri 

Lumahpelu), Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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 Negeri Sohuwe atau yang disebut Sahuw Ey Nunuwe Masaite terbentuk dari 

beberapa keluarga yang berlatar belakang suku Wemale. Kehidupan masyarakat 

selalu berpindah-pindah tempat (nomaden) karena diwarnai dengan peperangan 

antara suku Wemale dan Alune pada tahun 1908. Peristiwa dari peperangan antar 

suku, mengakibatkan kematian seorang perempuan yang sedang hamil ketika 

sedang mempersiapkan makanan untuk prosesi peperangan. Di mana perempuan 

tersebut jatuh ke dalam lubang tempat air, sehingga sakit dan beberapa hari 

kemudian meninggal. Tempat kematian perempuan tersebut diberi nama “Ma Ete 

Tatiyane”.  

Dari perisitiwa ini, masyarakat melaksanakan rapat untuk mencari tempat 

tinggal yang aman dan sumber air yang mencukupi kehidupan mereka. Dari proses 

pencarian tempat tinggal akhirnya ditemukan dan diberi nama “Umapai Ela” yang 

artinya kampung yang besar. Di tempat inilah masyarakat berpikir untuk berkebun 

antara lain menanam umbi dan sayuran, walaupun disadari bahwa mereka akan 

berpindah-pindah tempat.  

 Kehidupan masyarakat di “Umapai Ela” tidak berlangsung lama karena 

mendapatkan gangguan dari suku Alune. Maka kesepakatan yang sesuai dengan 

petunjuk dan saran dari kapitan Woro Tua bahwa masyarakat perpindah di suatu 

tempat yang disebut “Teyna Huwei” yang artinya pohon bambu besar. Di sinilah 

masyarakat kembali membangun kehidupan yang harmonis dan pertambahan 

penduduk yang mulai bertambah. Oleh karena itu, Kapitan dan Tokoh Adat 

membuat kesepakatan untuk membagi masyarakat dalam tiga kelompok 

berdasarkan marga atau soa, antara lain; Latu, Marayate, dan Marawane. 
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Selanjutnya, diberikan nama Nunue Malasaite Kara sebagai negeri tahun 1913 dan 

berlangsung sampai 1916.  

Dalam konteks ini, masuknya kolonial Belanda membawa perubahan besar 

untuk masyarakat setempat. Di mana kolonial tidak hanya ingin menguasai 

teritorial dan hasil alam, namun menyebarkan agama Kristen Protestan. Hal ini 

dilakukan dengan negosiasi antara kolonial dengan Kapitan dan Tokoh Adat. 

Keberhasilan kolonial Belanda dari negosiasi adalah merubah nama Nunue 

Malasaite Kara dengan nama Sohuwe yang artinya pohon perkara. Nama yang 

diberikan dengan arti pohon perkara, dimaksudkan ketika setiap persoalan yang 

terjadi di antara suku maka akan diselesaikan di Sohuwe.  

 Di sinilah awal pembentukan negeri adat dan penunjukan seorang dati oleh 

kolonial Belanda untuk memimpin sesuai tata kerja pemerintahan dan mengajarkan 

agama Kristen Protestan supaya masyarakat meninggalkan kepercayaan kakehang 

(agama suku). Kolonilal Belanda bersepakat dengan masyarakat di hadapan 

Penginjil dan Tokoh Adat dan disetujui melalui sumpah untuk mengangkat Soumai 

Latununuwe sebagai pemimpin dan diberikan gelar pati. Janji ini dilaksanakan 

dengan meninggalnya Soumai Latununuwe digantikan dengan anaknya Christian 

Latununuwe pada tahun 1939.  

Diangkatnya Christian menjadi raja belum menjamin masyarakat 

seluruhnya untuk memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini terlihat ketika 

masyarakat yang masih memeluk kepercayaan kakehang diberikan hak untuk 

tinggal di pegunungan dan diberikan nama Purute yang artinya kesenangan. 

Masyarakat yang tinggal di pegunungan dipimpin oleh Solihau Marayate yang 
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diberikan mandat oleh pemimpin negeri Sohuwe. Pada tahun 1949 Penginjil 

berhasil meyakinan masyarakat pegunungan untuk memeluk agama Kristen 

Protestan dan bergabung dengan saudaranya di pesisir pantai yang sebelumnya 

telah meningalkan kepercayaan kakehang.  

Dalam sistem pemerintahan dengan berbagai dinamika, Salmon Petrus 

Marayate dan saniri negeri berhasil mengangkat saudara Yonadap Latununuwe 

sebagai raja pada tanggal 15 April 1974, yang merupakan latar belakang 

Purnawirawan Angkatan Darat. Sistem pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh 

Moses Latununuwe.12 

3.3.2 Keadaan Geografis 

Jemaat GPM Sohuwe-Maloang13 adalah salah satu dari 22 Jemaat yang 

berada dalam wilayah pelayanan Klasis GPM Taniwel, terletak di pesisir 

Kecamatan Taniwel Timur. Jemaat Sohuwe-Maloang berada dalam wilayah seluas 

2,5x1 Km2. Jemaat GPM Sohuwe-Maloang memiliki dua negeri yang berdekatan. 

Secara geografis Jemaat GPM Sohuwe-Maloang berbatasan langsung dengan 

beberapa Jemaat GPM sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan laut 

Seram, sebelah Selatan berbatasan dengan pegunungan, sebelah Barat berbatasan 

dengan wilayah pelayanan Jemaat GPM Nuhukai-Pasinalo, sebelah Timur 

berbatasan dengan wilayah pelayanan Jemaat GPM Lumahlatal.14 

                                                             
12 Sumber: Arsip Diberikan Oleh Bapak Raja Negeri Sohuwe M.F. Latununuwe. 
13 Sumber: Diambil dari jemaat karena negeri tidak menyediakan data. 
14 Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 2016-2020. 
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 Gambar 2. Peta Negeri Sohuwe.
15

 

 

3.3.3 Demografi  

Hasil Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 

2016-2020, maka jumlah anggota Jemaat GPM Sohuwe-Maloang adalah sebanyak 

617 jiwa, rincianya sebagai berikut Laki-laki sebanyak 327 jiwa, dan perempuan 

sebanyak 290 jiwa. Komposisi umur anggota Jemaat GPM Sohuwe-Maloang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:16 

Tabel 4.  

Komposisi Umur Anggota Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 

No Umur Jumlah Keterangan 

(Laki-

Laki/Perempuan) 

1. 0-3 57 Jiwa L: 27 / P: 30 

2. 4-6 47 Jiwa L: 30 / P: 17 

3. 7-9 51 Jiwa L: 27 / P: 24 

4. 10-12 56 Jiwa L: 30 / P: 26 

5. 13-15 50 Jiwa L: 30 / P: 20 

6. 16-45 257 Jiwa     L: 135 / P: 122 

                                                             
15 Sumber: http://earth.google.com/web/negerisohuwe.  
16 Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 2016-2020. 

http://earth.google.com/web/negerisohuwe
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7. 46-59 71 Jiwa L: 34 / P: 37 

8. 60-85 28 Jiwa L: 14 / P: 14 

9. >86 -           L: 0 / P: 0 

10. - 617 Jiwa - 

 

3.3.4 Pendidikan 

Dari data  yang ada keadaan tamatan dinominasi oleh tamatan SD sebanyak 

113 jiwa diikuti tamatan SMP 42  jiwa, SMA 33 jiwa, Sarjana 4 jiwa. Berikut ini 

adalah tabel pendidikan di negeri Lumahpelu:17 

Tabel 5. 

Jenjang Pendidikan Jemaat Sohuwe Dan Maloang 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1.  SD 113 Jiwa 

2.  SMP 42 Jiwa 

3.  SMA/K 33 Jiwa 

4.  DI-D4 - 

5.  S1 4 

 

3.3.5 Mata Pencaharian 

Jemaat GPM Sohuwe-Maloang umumnya pencaharian pokok sebagai 

petani. Walaupun demikian, pada musim-musim tertentu mereka juga dapat 

memanfaatkan usaha berburu dan melaut untuk menunjang kebutuhan hidup 

keluarga. Pencaharian tersebut tidak hanya kepada petani, namun kepada mereka 

                                                             
17 Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 2016-2020. 
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yang bekerja sebagai PNS, Honorer, Wirausaha, Pensiunan, Nelayan, dan 

Peternakan. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian:18 

Tabel 6. 

Mata Pencaharian Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. PNS 15 Jiwa 

2. Honorer 1 Jiwa 

3. Petani 65 jiwa 

4. Nelayan 25 jiwa 

5. Wirausaha 17 Jiwa 

6. Pensiunan 8 Jiwa 

7. Peternak 4 Jiwa 

 

3.3.6 Keadaan Sosial Budaya 

Jemaat GPM Sohuwe-Maloang merupakan kedua negeri yang bersuku 

Wemale. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu nampak adanya hubungan 

kebersamaan. Dari kebersamaan yang terbina dapat dilihat bukan hanya pada sisi 

membangun kebersamaan sebagai Jemaat tetapi juga sebagai dua negeri dalam 

hubungan yang dapat dilihat pada sisi sosial dan budaya. Hal ini dikatakan karena 

secara geneologis, dua negeri ini memiliki hubungan keterkaitan darah di mana ada 

yang bersifat keturunan dan bahkan juga kawin campur. 

Pada kegiatan sosial budaya selalu dilibatkan kedua negeri bahkan sampai 

pada hubungan kekeluargaan. Seperti misalnya pada pelaksanaan adat Perkawinan, 

adat Maru-Maru, Panas Pela, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Tradisi Lain 

                                                             
18 Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 2016-2020. 
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Membantu yang lain (Mahatati) sangat erat di kalangan kedua negeri ini. Budaya 

lain yang masih dipertahankan oleh kedua negeri ini adalah Adat Anak Kaluar 

merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam proses pelayanan 

Jemaat GPM Sohuwe-Maloang. Hal ini terlihat pada waktu anak yang sudah lahir 

akan dikeluarkan dari kamar dan kontribusi Pendeta atau Majelis Jemaat untuk 

berdoa dan setelah itu memasuki proses makan bersama. Dalam kurun waktu tiga 

puluh hari untuk anak perempuan dan empat puluh hari untuk anak laki-laki dibawa 

menuju gereja untuk dilakukan doa syukur.  

Bukan hanya di situ, justru hubungan kekerabatan antara dua negeri ini 

dengan negeri Lumahpelu dikenal dengan hubunga pela. Hubungan ini merupakan 

bentuk pranata budaya yang penting untuk membangun persekutuan dan rasa 

persaudaraan semakin erat. Bahkan hubungan dengan sapaan “ela” selalu ada 

dalam benak dan bibir mulut setiap anak negeri. Selain itu, interaksi antar sub-etnik 

akibat perkawinan di Sohuwe-Maloang menjadi fenomena tersendiri dalam relasi 

berjemaat.19 

3.4 Pela Darah Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe 

3.4.1 Sejarah Terbentuknya Pela Darah 

Pada dasarnya ada tiga jenis pela di Maluku menurut Bartels20, antara lain: 

Pertama; pela keras, yaitu aliansi yang terbentuk akibat perang atau keadaan di 

mana satu kampung dengan sukarela datang memberi pertolongan kepada kampung 

lain pada saat yang kritis, misalnya dilanda bencana alam. Pakta ini, yang juga 

                                                             
19 Rencana Strategis Pengembangan Jemaat GPM Sohuwe-Maloang 2016-2020. 
20 Dieter Bartels, Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup 

Berdampingan di Maluku Tengah: Jilid I: Kebudayaan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 

2017), 182. 
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dikenal dengan nama pela tuni (persekutuan asli atau otentik), terbagi atas pela batu 

karang dan pela tumpah darah. Pela batu karang umumnya diangkat selama 

perang dan kadang-kadang disebut sebagai “pela perang”. Pela tumpah darah 

diangkat setelah darah tertumpah dalam pertengkaran antara dua kampung. Kedua; 

Pela gandong atau “pela dari rahim” didasarkan kepada ikatan genealogis di antara 

klan-klan kampung sekutu. Dengan mengangkat sumpah, ikatan klan itu 

diformalkan untuk seluruh kampung dan sejak saat itu mereka dianggap sebagai 

satu pela penuh. Ketiga; pela tempat sirih, tidak diikat lewat pengangkatan sumpah 

tapi melalui ritual tukar-menukar tempat sirih dan makan sirih, yang terdiri atas 

pinang memabukan, tembakau, dan kapur yang dibungkus daun sirih dan dikunyah 

sehingga menghasilkan ludah kemerahan dan gusi juga menjadi merah. 

Katong orang Lumahpelu deng orang Sohuwe pung suku 

sama yaitu Wemale. Dari zaman orang tatua dolo-dolo dong 

sudah bangun hubungan bagus paskali. Laeng bantu laeng 

deng laeng lia laeng. Bahkan basudara dari Sohuwe datang 

tinggal sama-sama deng katong di Lumahpelu karna sudah 

anggap sodara sandiri. Saat tinggal sama-sama gadis dari 

Sohuwe dapa haid bersamaan deng gadis dari Lumahpelu. 

Maka itu, adat dari suku Wemale kalo gadis dapa haid 

pertama dia harus iko upacara pinamou. Upacara ini hanya 

sakali saja untuk anak gadis yang dapa haid. Tujuan dari 

upacara ini supaya tanda secara adat kalo anak gadis sudah 

menuju dewasa. Dalam artian dong suda bisa pacaran atau 

dong sudah bisa nikah.21 

 

Komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe memiliki hubungan 

kekerabatan terbangun sejak dahulu. Hubungan kekerabatan dibangun oleh leluhur 

yang saling menerima dan saling membantu karena memiliki kesukuan yang sama 

(suku Wemale). Secara praksis, kehidupan kedua negeri saling berkunjung dan 

                                                             
21 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT.  
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menginap dalam waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, dalam proses 

berkunjung dan tinggal bersama seorang perempuan remaja negeri Sohuwe 

mengalami menstruasi pertama, hal serupa yang dialami oleh perempuan remaja 

negeri Lumahpelu. Menurut adat suku Wemale di Pulau Seram, perempuan remaja 

yang mengalami menstruasi pertama berada dalam masa transisi kultural (ritual 

pinamou). Pelaksanaan rangkaian upacara adat ini hanya dilakukan sekali seumur 

hidup untuk perempuan remaja yang pertama kali mengalami menstruasi. Ritual 

pinamou sebagai tanda penerimaan secara adat bahwa perempuan tersebut sah 

menjadi dewasa dalam komunitas. 

Biasa kalo di sini adat untuk upacara gadis dapa haid 

pertama dong harus dapa dampingi dari inang pengasuh, ini 

tugas dari kapala adat jadi inang harus biking akang. Inang 

seng hanya batamang gadis saja tapi musti siapkan 

makanang deng minong yang akang berasal dari hutan. 

Seng boleh ambel makanan di tampa laeng. Aturan yang 

musti gadis lakukan saat upacara adalah seng boleh kaluar 

dari rumah tikosune, kecuali hanya untuk buang air besar 

saja. Deng seng boleh mandi, jang baganti pakiang deng 

harus kas hitam muka deng arang yang su campur deng 

kunyit. Selesai upacara baru dong dapa kas mandi di air 

keramat di hutan yang orang tatua dong siapkan, seng boleh 

air laeng. Setelah itu, baru inang pengasuh lapor untuk 

kapala adat kalo ana gadis sudah iko upacara pinamou.22 

 

Prosesi masa transisi kultural untuk perempuan remaja saat menstruasi akan 

didampingi oleh orang tua perempuan (inang pengasuh) yang merupakan sebuah 

tugas penting yang dimandatkan oleh Kepala Adat. Fungsi dari inang pengasuh 

tidak sebatas menemani gadis yang sedang mengalami menstruasi, namun 

memenuhi kebutuhan makan dan minum yang berasal dari alam sekitar. Tidak 

                                                             
22 Hasil Wawancara dengan Ibu Magdalena Kamelane, (Tokoh Adat Perempuan Negeri 

Lumahpelu), Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  
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dibolehkan makanan yang berasal dari pabrik atau tepung terigu. Selama berada di 

tempat pengasingan ( rumah tikosune) perempuan remaja dilarang keluar, kecuali 

hanya untuk buang hajat. Aturan yang harus dijalani selama perempuan remaja 

melaksanakan ritual pinamou, yaitu tidak boleh mandi, tidak boleh mengganti 

pakaian, menghitamkan wajahnya dengan kunyit yang dicampur dengan arang. 

Selesai ritual pinamou, maka sang gadis akan dimandikan ke sungai (sungai yang 

dianggap keramat oleh komunitas adat). Tugas dari inang pengasuh merupakan 

mandat yang harus dilaksanakan dan melaporkan hasil dari prosesi pinamou kepada 

Kepala Adat sebagai tanggung jawab dari negeri. 

Katong orang Lumahpelu pung hubungan pela deng 

basudara Sohuwe akang terjadi saat ada di upacara 

pinamou tiga hari tuh. Saat itu, inang pengasuh bakudapa 

dong sedang pegang darah lalu jilat darah haid. Inang 

merasa kalo dong dua lakukan itu hal seng bae, selesai 

upacara baru inang lapor kejadian itu untuk kapala adat 

dari dua negeri. Orang tatua dong berpikir kalo dua gadis 

lakukan itu seng bae voor kedua negeri nanti, jadi orang 

tatua dong angka sumpah pela voor dua negeri. Orang tatua 

dong berpikir anak-cucu dong hidop bae-bae.23  

 

Kilas balik tentang bagaimana terbentuknya hubungan pela antara negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe yang terjadi pada saat masa transisi kultural selama 

tiga hari. Di mana inang pengasuh menemukan kedua perempuan remaja sedang 

menyentuh dan menjilat darah menstruasi. Melihat peristiwa yang tidak-etik, maka 

selesai ritua kultural inang pengasuh memberitahukan peristiwa tersebut kepada 

Kepala Adat dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Setelah itu, respons 

terhadap peristiwa masa transisi kultural adalah menyepakati untuk mengikrarkan 

                                                             
23 Hasil Wawancara dengan Bapak Sepnat Kalaimena, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  
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negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai ikatan pela darah. Ikatan ini 

dibangun atas dasar tindakan tidak-normal atau di luar kemampuan nalar berpikir 

manusia. Karena itu, respons terhadap tindakan tidak-normal tersebut menjadi 

normatif (pela).  

Waktu berjalan saat katong sudah terikat dengan hubungan 

pela, terjadi kejadian pembunuhan yang dilakukan orang 

Lumahpelu terhadap orang Sohuwe. Saat orang Sohuwe 

meninggal dong ditanam kira-kira satu kilo meter dari 

katong pung negeri Lumahpelu arah Selatan, akang 

tepatnya di bawa pohon enau. Setelah terjadi kejadian itu, 

katong negeri Lumahpelu mengalami bencana basar ujang 

turung deng banjir yang akibatnya jasad korban 

mengambang di atas tana dan air semakin bertambah dan 

meluas dan akang berbentuk aliran sungai yang kemudian 

katong kas nama Nawaya. Sungai ini akang masih mengalir 

di pinggiran katong negeri.24 

 

Seiring waktu pasca diikrarkan sebagai ikatan pela, terjadi pembunuhan 

yang dilakukan oleh orang Lumahpelu terhadap orang Sohuwe. Mayat tersebut 

ditanam sekitar satu kilo meter  dari negeri Lumahpelu bagian Selatan, tempatnya 

di bawah pohon mayam/enau. Setelah peristiwa pembunuhan, terjadi bencana alam 

berupa hujan lebat dan banjir yang mengakibatkan erosi di sekitar tempat 

dikuburkannya korban. Derasnya air akibat hujan mengakibatkan jasad korban 

terapung di permukaan tanah dan air semakin bertambah dan meluas membentuk 

aliran sungai yang kemudian dinamakan Nawaya (nama korban dari negeri 

Sohuwe). Sungai Nawaya masih mengalir hingga saat ini dipinggiran negeri 

Lumahpelu. 

 

Kira-kira tahun 1956 sampe dengan 1957 terjadi kematian 

                                                             
24 Hasil Wawancara dengan Bapak David Silaya, (Sekretaris Negeri Lumahpelu), Tanggal 

14 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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berantai di katong pung negeri Lumahpelu, sehingga raja 

saat itu bapa Julius Silaya deng bapa pendeta D.Z. Hukom 

dong ambil keputusan untuk laksanakan pergumulan deng 

panas pela antara katong negeri deng sodara pela Sohuwe. 

Hal ini musti negeri biking karena katong pung keyakinan 

akibat dari pembunuhan di sungai Nawaya. Maka negeri 

Lumahpelu deng negeri Sohuwe melaksanakan pergumulan 

deng panas pela sehingga bencana yang terjadi di negeri 

Lumahpelu akang berhenti baik itu bencana alam maupun 

kematian di dalam katong negeri. Karena itu, pergumulan 

deng panas pela katong lakukan sampe saat ini untuk 

menjaga katong pung hubungan pela berjalan bae-bae.25 

 

             Sekitar tahun 1956/1957 terjadi kematian berantai dan bencana air terus-

menerus di negeri Lumahpelu, sehingga raja Lumahpelu Julius Silaya bersama 

Pendeta D.Z. Hukom mengambil keputusan untuk melaksanakan pergumulan dan 

panas pela antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Pergumulan dan panas 

pela yang dilaksanakan oleh kedua negeri berjalan secara baik sehingga situasi dan 

kondisi negeri Lumahpelu kembali kondusif dari berbagai resiko kematian dan 

banjir. Oleh karena itu, pergumulan dan upacara panas pela masih tetap 

dilaksanakan hingga saat ini untuk meningkatkan tali persaudaraan di antara kedua 

negeri dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tercela. 

Hubungan kekerabatan yang dibangun atas kesadaran kolektif untuk 

memperbaiki kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Hal ini 

terlihat secara praksis, di mana masyarakat menata dan mengatur pola kehidupan 

mereka secara baik. Kohesi sosial yang terbangun dieratkan dan menghindari 

peristiwa yang ingin merugikan kedua negeri. Wacana yang dibangun oleh leluhur 

                                                             
25 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT. 
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menjadi mandat untuk generasi selanjutnya menjaga, merawat dan melestarikan 

nilai-nilai kebaikan yang terbingkai dalam ikatan pela darah. 

3.4.2 Ritual Pinamou Dalam Upacara Panas Pela.  

Dua negeri bersepakat untuk lakukan panas pela lima tahun 

sakali sambil katong baku ganti jadi tuan rumah. Yang beta 

tau panas pela pertama kali dilaksanakan tahun 1958 di 

Lumahpelu, dan panas pela ke-12 akang laksanakan tahun 

2009, dan nanti panas pela ke-13 tahun 2019 di katong 

negeri Lumahpelu. Panas pela itu katong ator akang bae-

bae dengan cara sebelum upacara katong tokoh-tokoh adat 

dudu bicara akang supaya samua sama-sama bersepakat 

dan satu pikiran, supaya upacara akang bajalang bae-bae 

deng dijauhkan dari hal-hal yang merugikan katong dua 

negeri.26 

 

Pelaksanaan panas pela negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sudah 

bersepakat untuk melaksanakan upacara lima tahun sekali sambil bergantian 

sebagai tuan rumah. Diketahui bahwa panas pela pertama-kali dilaksanakan pada 

tahun 1958 di negeri Lumahpelu, panas pela ke-12 telah dilaksanakan pada tahun 

2009, dan selanjutnya panas pela ke-13 akan dilaksanakan pada tahun 2019 di 

negeri Lumahpelu. Kesepakatan kolektif terhadap adat diyakini oleh komunitas 

sebagai janji sakral yang harus dilaksanakan secara efektif. Hal ini terlihat sebelum 

dilaksanakannya panas pela di mana kedua negeri melaksanakan pertemuan adat 

sebagai bentuk kesepakatan kolektif.  

Katong lakukan pertemuan deng raja, orang tatua, dari 

pemuda deng seng lupa pendeta. Katong bakudapa bicara 

hal-hal penting yaitu hari, tanggal deng bulan sesuai denga 

tahun yang katong sudah tentukan voor upacara panas pela. 

Dalam rapat jua katong tanya jumlah basudara ela yang 

datang  supaya katong yang tuan rumah batul-batul siapkan 

diri deng bae-bae. Katong sadar bahwa upacara panas pela 

                                                             
26 Hasil Wawancara dengan Bapak Frans Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), Tanggal 

11 November 2017, Pukul 11.00 WIT.  
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akang kudus makanya siapkan segala sesuatu deng bae-

bae.27 

 

Pertemuan ini dilaksanakan oleh pemimpin komunitas adat (raja negeri), 

orang tua (tua-tua adat), tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk membicarakan 

terkait dengan hal-hal teknis. Tujuan pertemuan untuk menentukan hari, tanggal 

dan bulan untuk memantapkan jadwal upacara panas pela. Dalam pertemuan 

disampaikan terkait jumlah saudara pela (ela) yang hadir untuk pelaksanaan panas 

pela sehingga tuan-rumah mempersiapkan secara efektif. Pertemuan dirasakan 

sangat penting oleh kedua negeri untuk menjaga kekudusan dari upacara panas 

pela.  

Dalam upacara panas pela tuh, pertama-tama mulai dengan 

penyambutan. Jadi sapa yang jadi tuan rumah sambut tamu 

ela dong datang. Saat tamu ela dong datang, dong berhenti 

di depan negeri lalu tuan rumah sambut deng tali wale yang 

katong sudah siapkan dan ambel akang di hutan seng boleh 

tali laeng. Lalu suru tamu ela dong masuk berbentuk 

lingkaran dengan tujuan voor katong sudah bersatu dan 

terikat sebagai sodara. Lalu abis itu, katong berjalan 

bersama-sama menuju kantor negeri dengan didukung 

tarian maru-maru (tarian adat suku Wemale), nyanyian 

adat, deng alat musik tifa tapi masi dalam barisan lingkaran 

tali. Setelah sampai depan kantor negeri tokoh adat masuk 

kedalam untuk mempersiapkan diri memasuki prosesi 

pinamou dan sodara pela yang laeng dong tinggal di rumah-

rumah yang sudah disipakan untuk menunggu kedatangan 

kedua anak gadis.28 

 

Selanjutnya prosesi panas pela, saudara pela (ela) hadir dan berhenti depan 

negeri tuan-rumah disambut dengan tali wale (mereka telah menjadi satu) untuk 

masuk berbentuk lingkaran dibawa menuju kantor negeri sambil melaksanakan 

                                                             
27 Hasil Wawancara dengan Bapak Moses Latununuwe, (Tokoh Adat Negeri Sohuwe), 

Tanggal 12 November 2017, Pukul 14. 00 WIT.  
28 Hasil Wawancara dengan Bapak Sepnat Kalaimena, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 10 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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tarian adat (maru-maru), nyanyian adat, dan alat musik tifa. Setelah sampai di 

depan kantor negeri tokoh adat dipersilahkan masuk untuk mempersiapkan diri 

memasuki ritual pinamou dan masyarakat lainnya diberikan tempat tinggal untuk 

berisitirahat sekaligus menunggu kedatangan perempuan remaja.  

 

Gambar 1. Prosesi Panas Pela (masuk dalam tali wale).
29

 

Tokoh adat dari dua negeri persilahkan kedua gadis yang 

sudah disiapkan untuk ikut upacara pinamou, nanti dong 

dapa batamang dari inang pengasuh. Kedua gadis sudah 

siapkan barang-barang yaitu pinang, handuk, deng pakian. 

Nanti dua gadis ini baku tukar barang-barang ini sebagai 

simbol saling menerima dan memiliki antar orang basudara. 

Katong seng baku tukar darah haid tapi katong ubah deng 

barang-barang tadi, tapi akang seng menghilangkan nilai 

darah menstruasi dalam katong pung hubungan basudara.30 

 

Tokoh adat dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe mempersilahkan 

kedua perempuan remaja untuk mengikuti prosesi pinamou yang didampingi oleh 

inang pengasuh. Kedua perempuan membawa pinang, handuk, dan pakaian untuk 

ditukar sebagai simbol adat dari prosesi pinamou. Handuk dan pakaian 

melambangkan persaudaraan, dan pinang melambangkan keabadian jiwa. Simbol 

                                                             
29 Sumber: Dokumen Panas Pela Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe, 30 Juli 2014.  
30 Hasil Wawancara dengan Ibu Magdalena Kamelane, (Tokoh Adat Perempuan Negeri 

Lumahpelu), Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT. 
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darah menstruasi yang dikonstruksi dari pinang, handuk, pakaian tidak 

menghilangkan esensi dari ikatan pela antara negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe. 

 

Gambar 2. Ritual Pinamou.
31

 

Kedua gadis deng inang pengasuh dong bajalang menuju 

hutan, di sana orang tatua dong sudah siapkan tampa 

tinggal akan nama tikosune. Disitu nanti terjadi prosesi 

pinamou antara lain penukaran barang yang kedua gadis 

bawa akang. Rumah tikosune dong buat khusus untuk 

upacara anak gadis menstruasi saja. Tikosune khusus dibuat 

oleh orang tatua dan katong yakin tampa ini pamali voor 

laki-laki. Makanya saat upacara laki-laki dapa larang 

datang di rumah tikosune atau berada di sekitar tampa itu.32 

 

 Dalam perjalanan yang dilakukan oleh kedua perempuan remaja bersama 

inang pengasuh menuju hutan, telah dipersipkan oleh orang tua rumah tikosune. 

Rumah tikosune dibuat sebagai tempat tinggal perempuan remaja dan inang 

pengasuh, sekaligus prosesi pertukaran pinang, handuk, dan pakaian. Tikosune 

khusus dibuat oleh orang tua untuk ritual pinamou dan tempat ini diyakini sebagai 

tempat larangan untuk laki-laki. Oleh karena itu, saat prosesi pinamou laki-laki 

dilarang untuk mengunjungi rumah tikosune atau area tersebut.  

                                                             
31 Sumber: Dokumen Panas Pela Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe, 30 Juli 2014. 
32 Hasil Wawancara dengan Bapak Viktor Sinia, (Tokoh Adat negeri Lumahpelu), Tanggal 

11 November 2017, Pukul 13.00 WIT.  
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Gambar 3. Rumah Tikosune.
33

 

Setelah selesai dua gadis deng inang pengasuh dari upacara 

pinamou, dong bawa air dari hutan. Air ini di bawa 

langsung dari gunung seng bisa air sabarang. Air ini dibawa 

untuk meletakan barang-barang tajam yang disiapkan oleh 

tokoh-tokoh adat. Tujuan adalah katong angka janji deng 

sumpah kalo dua negeri ini harus terhindar dari 

pembunuhan, perselisihan, dan lain sebagainya yang 

mengancam dua negeri. Hal ini mendasar karna katong tau 

bahwa pergumulan deng panas pela dilakukan karna proses 

pembunuhan oleh orang Lumahpelu kepada sodara pela. 

Sebab itu kalo kedepan kedapatan terjadi hal demikian lagi 

maka bencana alam akang katong dapatkan.34 

 

Prosesi pinamou selesai, kedua perempuan membawa air dari hutan yang 

digunakan untuk meletakan parang, mencadu, panah-panah, peluru, tombak dan 

sejenis daun yang berada di dalamnya. Tujuannya adalah ikrar secara kolektif di 

antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe untuk menghindari perselisihan, 

permusuhan ataupun pembunuhan. Kedua negeri harus menjaga, merawat, dan 

melestarikan ikatan pela. Ketika dari kedua komunitas adat melanggarnya maka 

diperhadapkan dengan musibah.  (tradisi lisan Wemale “Peiti kenuli hele, jami 

seina atai salah ha adete yere, jailauni koruli erila einaya amata, pilau einaya 

                                                             
33 Sumber: Dokumen Panas Pela Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe, 30 Juli 2014. 
34 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT.  
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amata, tulie einaya amata, soo einaya amata, maawesa einaya amata, sakelaeya 

sapurueya amata”).  

 

Gambar 4. Air Dari Hutan dan Peralatan Tajam Dimasukan.
35

 

Upacara panas pela selesai, lalu dua negeri diarahkan 

menuju gereja untuk pengukuhan upacara. Katong sebagai 

orang percaya meyakini bahwa setiap proses kehidupan 

yang katong lakukan sebagai orang basudara ini semua 

merupakan karya Tuhan. Hal ini yang menjadi dasar 

bagaimana ikatan ini masih tetap berjalan dari orang tua 

dolo-dolo sampai ana-cucu saat ini. Orang basudara tuh 

laeng sayang laeng deng laeng lia laeng supaya karya 

Tuhan tetap memberkati kehidupan dua negeri.36 

 

Setelah upacara panas pela, komunitas adat diarahkan menuju gereja 

sebagai bentuk pengukuhan prosesi panas pela. Komunitas adat meyakini bahwa 

kekuatan magis yang mempersatukan sebagai “orang basudara”. Upu Lanite dan 

leluhur tidak berjalan sendirian, namun bekerja sama membangun persaudaraan 

dalam ikatan pela. Hakekat inilah yang menjadi dasar bagaimana terciptanya pela 

hingga diwariskan dari generasi untuk generasi yang akan datang. Ketika saudara 

                                                             
35 Sumber: Dokumen Panas Pela Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe, 30 Juli 2014. 
36 Hasil Wawancara dengan Ibu Mariana Erubun/Tahalele, (Pendeta GPM Jemaat Sohuwe-

Maloang), Tanggal 12 November 2017, Pukul 10.00 WIT.  
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pela (ela) membutuhkan pertolongan maka dengan sendirinya kesadaran untuk 

membantu merupakan kewajiban. 

 

Gambar 5. Ibadah Pengukuhan Panas Pela.
37

 

 

3.4.3 Sakralitas Darah Menstruasi Dipahami Sebagai Ikatan Pela 

Orang tatua dolo-dolo pahami sesuai adat bahwa darah 

haid itu kotor, namun setelah upacara darah haid dipandang 

seng kotor lai, karna mampu membangun katong hidop 

basudara sebagai ikatan pela. darah haid adalah sumber 

dari katong pung hubungan. Darah katong hargai akang, 

karna lewat darah katong bisa hidop. Dolo-dolo orang tatua 

dong biasa gunakan darah juga untuk persembahan kepada 

Pencipta Langit. Maka darah adalah bagian dari kehidupan 

antar dua negeri. Apalagi darah ini berasal dari katong 

pung dua gadis, itu berarti darah itu tanda yang suci voor 

katong bangun kehidupan yang labe bae.38 

 

Konsep darah oleh kedua komunitas adat memberikan legitimasi untuk 

membangun wacana terhadap ikatan pela. Wacana yang dibangun adalah darah 

menstruasi menjadi sakral untuk membangun ikatan pela di antara dua negeri. 

Darah adalah simbolisasi adat yang sakral karena bersifat disucikan, dihormati, 

                                                             
37 Sumber: Dokumen Panas Pela Negeri Lumahpelu dan Negeri Sohuwe, 30 Juli 2014. 
38 Hasil Wawancara dengan Bapak Sepnat Kalaimena, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 10 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  
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dimuliakan, dan dikuduskan. Darah, selain sebagai simbol adat yang disakralkan 

juga sebagai tanda manusia untuk melaksanakan kehidupannya. Hal ini terlihat jelas 

ketika komunitas adat suku Wemale di Pulau Seram mempergunakan simbolisasi 

darah sebagai ritual pengorbanan kepada Sang Pencipta (Upu Lanite). Karena itu, 

komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe memaknai darah menstruasi 

sebagai manifestasi dari kehidupan mereka. 

Katong yakini kalau darah menstruasi itu sakral dalam 

kehidupan. Katong suku Wemale pung adat-istiadat yang 

diturunkan oleh tete-nene moyang harus biking akang, 

karena katong jua percaya itu berkat yang Upu Lanite kase. 

Katong pung adat ada beberapa salah satunya itu upacara 

pinamou voor ana gadis dapa haid pertama. Ana gadis 

harus iko upacara ini, kalo seng iko nanti tete-nene moyang 

deng Upu Lanite marah. Bukti su banya kalo ana-ana dong 

malawang adat. Biasanya dapa sial, saki, mati deng dapa 

usir dari negeri.39 

 

Dalam memaknai darah sebagai sakral untuk membangun hubungan pela, 

komunitas adat selalu menjaga dan mematuhi perintah peninggalan leluhur. Hal ini 

terlihat ketika komunitas adat suku Wemale di Pulau Seram menjalankan ritual-

ritual adat yang dipercaya sebagai perintah leluhur (tete nene moyang) dan 

pemberian Sang Pencipta (Upu Lanite). Dengan berpijak pada kepercayaan inilah 

maka komunitas adat memiliki berbagai macam aturan yang mengatur dinamika 

kehidupan. Ritual pinamou merupakan satu dari sekian kepercayaan masyarakat 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe menjalankan nilai-nilai adat dalam tatanan 

sosial-kultural. Sebaliknya, ketika tidak melaksanakan ritual pinamou maka 

diyakini bertentangan dengan kehendak leluhur dan Sang Pencipta. Akibatnya 

                                                             
39 Hasil Wawancara dengan Bapak Welem Marayate, (Tokoh Adat Negeri Sohuwe), 

Tanggal 12 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  



63 
 

beragam, mulai dari kesialan, tertimpa sakit bahkan kematian. Selain itu hukuman 

sosial dijauhi oleh anggota masyarakat dan diusir dari komunitas adat.  

Biasa kalo upacara voor ana gadis dapa haid pertama 

akang tampa di hutan yang biasa orang tatua dong sudah 

ator akang. Kanapa musti upacara di hutan, karena orang 

tatua berpikir kalo darah haid itu kotor deng muda dapa 

ganggu dari roh-roh jahat. Maka dong harus di hutan 

supaya dong darah haid seng kanal keluarga dan roh jahat 

seng datang ganggu keluarga laeng. Sebelum upacara mulai 

ana gadis harus pake arang dimuka dicampuri kunyit voor 

seng dapa lia dari roh jahat. Tampa tinggal ana gadis 

biasanya sudah disiapkan oleh orang tatua deng akang 

rumah nama tikosune, tampa ini biasa pamali maka itu laki-

laki dapa larang datang kasitu saat upacara. Saat upacara 

berlangsung makang deng minong sudah disiapkan oleh 

inang. Dalam proses upacara ana gadis dapa larang kaluar, 

hanya kaluar saat buang air basar.40 

 

Selanjutnya, ritual pinamou untuk perempuan berlokasi di hutan. Stereotip 

yang dibangun oleh komunitas adat bahwa darah menstruasi menunjukan kotor dan 

mudah diganggu oleh roh-roh jahat. Karena itu, perempuan diasingkan dari rumah 

induknya supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan dan roh-roh jahat tidak 

menggangu anggota keluarga. Sebelum ritual pinamou perempuan remaja akan 

dilumuri dengan kunyit bercampur arang agar tidak dilihat oleh roh jahat. Tempat 

pengasingan (rumah tikosune) dianggap sebagai tempat pamali dan dilarang keras 

laki-laki untuk mendekati tempat tersebut. Selama berada dalam tempat 

pengasingan semua keperluan makan dan minum dari perempuan remaja disiapkan 

oleh inang pengasuh. Dalam ritual pinamou perempuan remaja dilarang keluar, 

kecuali hanya untuk buang hajat.  

                                                             
40 Hasil Wawancara dengan Ibu Magdalena Kamelane, (Tokoh Adat Perempuan Negeri 

Lumahpelu), Tanggal 14 November 2017, Pukul 12.00 WIT.   
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Upacara selesai, darah haid yang orang tatua dong anggap 

akang kotor rubah dong pikiran. Orang tatua dong anggap 

akang suci karena dari darah haid itu biking dong jadi 

sodara sebagai ikatan pela. Memang katong pung hidop dari 

dolo su manis, laeng bantu laeng, tapi katong balong terikat 

sebagai sodara. Karena darah haid ini yang menyatukan 

katong lebih erat dan kuat sebagai sodara pela.41 

 

Setelah selesai ritual pinamou darah menstruasi yang dianggap “Yang 

Kotor” oleh komunitas adat merubah paradigma dari komunitas. Di mana darah 

menstruasi dianggap sebagai yang sakral karena menghubungkan negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai ikatan sosial “Yang Menyucikan” dalam 

ikatan pela darah. Peristiwa pinamou menjadi momentum terhadap perubahan 

makna dari sakralitas darah menstruasi yang menghubungan kedua negeri menjalin 

ikatan sosial. Disadari bahwa hubungan kekerabatan yang terbangun dari para 

leluhur selama ini belum mengikat mereka secara kelembagaan. Namun peristiwa 

sakralitas darah menstruasi saat upacara masa transisi kultural memberikan 

legitimasi terhadap ikatan sosial-kultural. 

Katong hubungan ini murni tanpa kejadian yang disipkan. 

Akang terjadi mengalir bagitu saja. Maka katong dua negeri 

meyakini kalo ini karya Tuhan voor katong dua negeri. 

Kejadian saat upacara menjadi sejarah voor orang tatua 

deng anak-cucu dua negeri untuk bangung hubungan pela 

bae-bae, dan jaga akang sebagai adat-istiadat.42 

 

Sakralitas darah menstruasi mengindikasikan bahwa negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe memiliki ikatan sosial yang terbangun secara alamiah tanpa setting 

sosial, sehingga ikatan ini murni terjadi di luar kemampuan berpikir manusia. 

                                                             
41 Hasil Wawancara dengan Bapak Moses Latununuwe, (Tokoh Adat Negeri Sohuwe), 

Tanggal 12 November 2017, Pukul 14.00 WIT.  
42 Hasil Wawancara dengan Bapak M.F. Latununuwe, (Raja Negeri Sohuwe), Tanggal 12 

November 2017, Pukul 16.00 WIT.  
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Karena itu, masyarakat meyakini bahwa darah menstruasi memiliki makna yang 

fundamental untuk membangun kohesi sosial antara komunitas adat. Makna yang 

terkandung dari ritual pinamou memberikan arti historis dan ideologis terhadap 

hubungan di antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe untuk menjaga, merawat 

dan melestarikan ikatan sosial-kultural. 

Katong hubungan bae ini katong jaga akang di mana saja 

ktong berada. Bahkan dalam katong pung hidop sehari-hari 

deng saling sapa antar ela, laeng dudu bicara deng laeng, 

dan kalo ela ada butuh apapun katong harus bantu. Katong 

biking akang karna orang tatua dong su biking akang, maka 

katong ana-cucu harus lanjutkan akang, karna katong 

berpikir ikatan ini suci. Dalam hubungan pela ada aturan 

deng akang pung norma-norma, sebab itu ktong musti jalan 

sesuai deng aturan tersebut.43 

 

Komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe membangun ikatan 

sosial-kultural dalam kehidupan sehari-hari dengan saling berinteraksi, menjaga 

hubungan, dan saling menolong ketika saudara pela membutuhkan bantuan. 

Kesadaran terhadap relasi sosial di antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

memberikan makna yang mendalam bahwa ikatan ini diyakini memiliki nilai yang 

sakral. Sehingga hubungan kekerabatan yang dibangun sesuai dengan aturan dan 

norma dari ikatan pela.  

3.4.4 Pela Dipahami Lintas Generasi. 

Dunia skarang ini akang labe maju dari hidop dolo-dolo, 

maka katong harus bisa sesuaikan skarang. Dolo seng ada 

internet, skarang internet sudah maju bahkan sampe di 

katong negri saat ini. Katong sadar bahwa kemajuan 

internet mempengaruhi di masyarakat dan terkhususnya 

voor ana-ana saat ini. Tapi seng boleh kehilangan idenitas 

sebagai masyarakat adat. Katong tetap jaga adat sebagai 

                                                             
43 Hasil Wawancara dengan Bapak Charles Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 9 November 2017, Pukul 11.00 WIT.   
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kekuatan masyarakat berbudaya. Internet seng boleh 

membatasi ruang bakudapa antara katong basudara pela, 

bahkan katong bisa berhubungan dengan basudara lewat 

internet. Hal-hal positif katong bisa ambel dari internet, 

namun hal-hal negatif katong hindari akang supaya seng 

terkikis katong pung relasi orang basudara.44 

 

Derasnya arus globalisasi menjadi tantangan terhadap masyarakat untuk 

menyesuaikan situasi dan keadaan hidup. Hal ini berdasarkan kemajuan teknologi 

informasi yang perlu dijawab oleh masyarakat baik tingkat perkotaan hingga 

pelosok desa dan dusun. Tantangan masyarakat dan khususnya di desa dan dusun 

adalah menyesuaikan hidupnya dengan tetap menjaga, merawat dan melestarikan 

kearifan lokal (local wisdom) sebagai komunitas adat. Masyarakat adat dituntut 

untuk mempergunakan kemajuan teknologi sebagai bagian dari tuntutan pendidikan 

pada era globalisasi saat ini. Namun kesadaran terhadap kemajuan teknologi tidak 

mengurangi nilai-nilai kebudayaan dalam ikatan pela.  

Pela itu aset dari leluhur untuk ana-cucu negeri Lumahpelu 

deng negeri Sohuwe. Katong sadar bahwa orang tatua dolo-

dolo bangun hubungan deng bae-bae tanpa mau lihat 

kelebihan deng kekurangan di antara katong. Orang tatua 

dong mati mar dong kasi tinggal tanda bae-bae untuk ana-

cucu hidop manis-manis. Akang lihat bagaimana katong 

membangun hidop pela deng bagus paskali. Untuk itu 

katong sebagai pewaris dari peninggalan orang tatua harus 

jaga hubungan pela bae-bae, ana-cucu seng boleh 

sabarang-sabarang deng pela. Karena pela itu saksi hidup 

dari kehidupan orang basudara.45 

 

Pela sebagai salah satu aspek budaya merupakan pranata sosial masyarakat 

bagi negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Memperlihatkan bagaimana leluhur di 

                                                             
44 Hasil Wawancara dengan Bapak Julius Silaya, (Tokoh Pemuda Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 9 November 2017, Pukul 13.00 WIT.  
45 Hasil Wawancara dengan Bapak Esau Yakalemey, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 10.00 WIT.  
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masa lampau berupaya membangun persaudaraan, persatuan, tanpa memandang 

perbedaan-perbedaan di antara komunitas adat. Karakteristik pela ini bertujuan 

untuk saling menjaga, merawat, dan melestarikan ikatan sosial di antara negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe lintas generasi. Ikatan sosial yang dibangun dalam 

budaya pela darah oleh leluhur harus diwariskan sebagai bentuk tanggung jawab 

moril anak-cucu sebagai generasi penerus. Kekuatan ini yang mendasari ikatan pela 

tetap hidup walaupun diperhadapkan kemajuan teknologi di era modernisasi.  

Hubungan pela sampe saat ini bae-bae saja karna katong 

samua taat deng setia untuk jaga akang. Katong inga orang 

tatua pung pasang voor jaga akang deng lia akang dan 

jauhkan dari hal-hal yang ingin merusak hubungan pela. 

pasang-pasang dari orang tatua yang selalu dibuat oleh 

ana-cucu, harus kas suara ela di mana saja berada, bantu 

ela kalo ada butuh bantuan deng harus bangun komunikasi 

tarus deng ela dong. Karna katong orang Maluku dan 

terkhususnya orang Seram sangat kuat deng carita orang 

basudara apalagi ada pung hubungan pela. 46 

 

Ikatan pela menembus batas ruang dan waktu, strata sosial, dan lain 

sebagainya. Hal ini yang mendasari bagaimana pela dipahami lintas generasi. Nilai-

nilai keluhuran menjadi fundamental untuk generasi selanjutnya menjaga eksistensi 

budaya sebagai mandat. Narasi-narasi yang disampaikan oleh tua-tua adat sebagai 

jalan untuk membuka memori kolektif tentang realita kehidupan sebagai ikatan pela 

di negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Narasi atau diskursus yang dibangun oleh 

komunitas adat memberikan wacana terhadap pentingnya kehidupan pela di 

Maluku dalam bingkai orang basudara. 

Dalam proses memahami dan memaknai hubungan pela, 

katong harus memberikan pendidikan budaya untuk ana-ana 

dong. Pendikan secara langsung katong lihat saat upacara 

                                                             
46 Hasil Wawancara dengan Bapak David Silaya, (Sekretaris Negeri Lumahpelu), Tanggal 

14 November 2017, Pukul 12.00 WIT.  
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panas pela yang di dalamnya juga ada upacara pinamou. 

Betul upacara ini katong lakukan perubahan di beberapa 

aspek, namun seng menghilangkan nilai-nilai sakral dalam 

budaya pela. katong pernah buat masalah, tapi katong jua 

harus tau cara menyelesaikan masalah. Dan penyelesaian 

itu saat katong bisa dudu sama-sama, tanpa harus 

menunggu upacara lima tahun lagi.47 

 

Secara praksis, untuk memahami pela lintas generasi dilakukan upacara 

pinamou yang dikonstruksikan dalam panas pela sebagai bentuk perdamaian dan 

pendidikan kultural untuk komunitas adat tetap menjaga, merawat dan melestarikan 

ikatan pela sebagai warisan dari leluhur. Upacara panas pela melibatkan seluruh 

elemen komunitas adat untuk dipahami dan menjadi pendidikan kultural bagi 

generasi selanjutnya. Komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

berkumpul sebagai orang basudara dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang 

diperhadapkan oleh kedua komunitas adat. 

Katong orang tatua disini kebiasaan dudu carita deng juga 

lakukan upacara adat sebagai cara menjaga budaya pela 

akang bajalang bae-bae. Ana-ana skarang dong belajar 

bae-bae supaya menambah dong pung pemahaman tetap 

menjaga hubungan orang basudara dan terkhususnya 

budaya pela. dong hidop di dunia yang maju ni tapi seng 

boleh hilang adat-isitadat dalam diri. Karna katong ini 

masyarakat budaya, masyarakat adat dan katong pung 

aturan dan norma yang harus taat. Pela itu katong pung 

harta yang mahal dan seng bisa digantikan dengan 

apapun.48 

 

Narasi lokal dan upacara adalah bentuk dari komunitas adat menjaga, 

merawat, dan melestarikan nilai-nilai luhur yang telah terpatri pada masa lampau. 

Kemajuan ilmu pengetahuan membantu komunitas adat untuk mempelajari nilai-

                                                             
47 Hasil Wawancara dengan Bapak Petrus Silaya, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), 

Tanggal 14 November 2017, Pukul 14.00 WIT.  
48 Hasil Wawancara dengan Bapak Viktor Sinia, (Tokoh Adat Negeri Lumahpelu), Tanggal 

11 November 2017, Pukul 13.00 WIT. 
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nilai kemanusiaan yang dipraktekan dalam ikatan pela darah. Kesadaran 

masyarakat di setiap lintas generasi untuk menjawab kebutuhan zaman namun tidak 

menghilangkan eksistensi budaya sebagai komunitas adat. Hal ini yang mendasari 

hingga saat ini ikatan pela masih tetap dipertahankan di negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe sebagai kearifan lokal (local wisdom). 

3.5 Kesimpulan  

Berdasarkan data lapangan dan penelusuran dokumen yang diperoleh 

penulis melalui proses penelitian, maka realitas yang terjadi menunjukan bahwa 

ikatan pela antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe merupakan peninggalan 

sejarah oleh leluhur yang sakral. Sebagaimana terlihat dalam penelitian yang 

dilakukan, bahwa ikatan pela berdasarkan darah menstruasi perempuan yang 

dianggap kotor oleh komunitas dikonstruksi sebagai sakral. Pemaknaan darah 

menstruasi sebagai sakral karena diikat dengan janji dan sumpah dari para leluhur 

untuk hidup sebagai saudara. Nilai-nilai persaudaraan yang dibangun dari 

pendekatan budaya memiliki legitimasi yang kuat karena berdasarkan perjanjian 

secara kolektif dalam hal ini ikatan pela.  

Pela darah negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe merupakan manifestasi 

dari darah menstruasi yang dimaknai oleh komunitas sebagai sakral. Hubungan 

yang dibangun berdasarkan darah bukan secara genealogis, namun darah perjanjian 

oleh leluhur dan diyakini sebagai karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh 

karena itu, darah menstruasi sebagai darah perjanjian bahkan diyakini melampaui 

hubungan darah secara genealogis. Maka komunitas adat negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe adalah bagian integral yang tidak terpisahkan karena memiliki 

hubungan darah dengan perjanjian yang sakral.  
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Kesadaran komunitas dalam memaknai darah sebagai sakral terlihat dalam 

kehidupan keseharian, di mana kedua negeri selalu menjalankan norma atau aturan 

yang tersirat dalam hubungan pela. Hal ini terlihat ketika komunitas mewarisi ritual 

pinamou yang dikonstruksi dalam upacara panas pela. Komunitas adat dari dua 

negeri meyakini bahwa upacara merupakan pewarisan budaya dari leluhur yang 

harus dilestarikan karena memiliki nilai-nilai sakral di dalamnya. Oleh karena itu, 

sebelum upacara dilaksanakan bagaimana komunitas mempersiapkan diri secara 

efektif untuk menghindari kekacauan.  

Ritual pinamou yang dikonstruksi dalam upacara panas pela merupakan 

satu dari sekian adat-istiadat yang diwariskan oleh para leluhur dan diyakini 

merupakan karya Tuhan bagi kehidupan negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. 

Oleh karena itu, aturan atau norma dalam ikatan pela perlu dijaga dan dilestarikan 

sebagai peninggalan sejarah. Maka tugas dan tanggung jawab generasi saat ini 

adalah mewarisi ikatan pela tetap hidup dalam komunitas adat. Hubungan 

persaudaraan tidak hanya dibangun saat berada dalam komunitas, namun ketika 

keluar dari negeri hubungan emosional masih tetap dipertahankan. 


