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BAB IV 

SAKRALITAS SIMBOLIK DARAH MENSTRUASI DAN JEJARING 

SOSIAL-KULTURAL 

4.1 Pendahuluan   

 Kehadiran pela darah merupakan salah satu momentum sejarah dari negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe membangun hubungan “orang basudara” yang ada 

di Pulau Seram. Term pela, menegaskan bahwa orang Maluku dan terkhususunya 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe adalah negeri adat yang selalu setia pada 

nilai-nilai luhur yang diwariskan. Nilai-nilai luhur yang tersirat dalam hubungan 

pela tidak hanya dibahasakan (lisan), namun dirasakan (batin) dan dipraktikan 

(diaktakan) dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pela merupakan ikatan yang 

suci dan sakral karena berdasarkan janji atau sumpah para leluhur yang mengikat. 

Oleh karena itu, kesadaran terhadap ikatan pela negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe merupakan hal yang fundamental untuk menjaga, merawat dan 

melestarikan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur.  

 Pela darah negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe terbentuk dari prosesi 

pinamou oleh kedua perempuan remaja. Di mana posisi darah menstruasi 

perempuan yang dianggap kotor oleh komunitas, bahkan menjadi kekuatan untuk 

membangun persaudaraan. Perubahan paradigma terhadap value dari darah 

menstruasi oleh komunitas meyakinan mereka untuk menghargai dan menerima 

perempuan. Darah menstruasi adalah simbol dari kekuatan hubungan pela antara 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Oleh karena itu, peran perempuan dalam 
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membangun hubungan di antara komunitas sangatlah penting. Hal ini terlihat ketika 

dua komunitas adat melibatkan perempuan dalam berbagai prosesi kebudayaan. 

Keterlibatan perempuan dalam budaya salah satunya adalah masih 

diwariskan ritual pinamou yang dikonstrukasi dari upacara panas pela. Hal ini 

menegaskan bahwa eksistensi perempuan sangat fundamental dan dihargai dalam 

kehidupan masyarakat sebagai komunitas adat. Kesadaran dari komunitas terhadap 

perempuan memiliki dasar yang kuat, karena tanpa perempuan dan ritual pinamou 

hubungan kekerabatan yang dibangun tidak akan memiliki legitimasi sebagai ikatan 

pela.  

4.2 Ritual dan Penghargaan Terhadap Perempuan  

Komunitas adat suku Wemale di Pulau Seram, memiliki kepercayaan 

maupun kepatuhan terhadap ritual-ritual adat yang dipercaya sebagai perintah 

leluhur (tete nene moyang) dan pemberian Tuhan (Upu Lanite). Dengan berpijak 

pada kepercayaan inilah maka komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe mengatur gerak kehidupan mereka. Ritual pinamou merupakan satu dari 

sekian kepercayaan yang diwajibkan untuk seluruh perempuan yang mengalami 

menstruasi pertama. Sebaliknya, ketika perempuan tidak melaksanakan ritual 

pinamou maka bertentangan dengan kehendak leluhur dan Tuhan. Akibatnya 

beragam, mulai dari kesialan, tertimpa sakit bahkan kematian, selain itu hukuman 

sosial dijauhi oleh anggota masyarakat dan diusir dari komunitas adat.  

Ritual pinamou atau masa transisi kultural untuk perempuan saat menstruasi 

merupakan bagian dari upacara panas pela. Oleh karena itu, ketika memasuki fase 

prosesi pinamou maka dilaksanakan pada area hutan karena stereotip dari 
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komunitas adat bahwa darah menstruasi menunjukan “kotor” sehingga tidak 

terkontaminasi dengan keluarga bahkan komunitas lainnya. 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.  

Adat ritual pinamou merupakan tanda di mana ketika perempuan remaja 

menyelesaikan semua prosesi tersebut, maka mereka telah masuk pada fase 

pendewasaan (pacaran dan menikah). Di sini ada masa peralihan dari perempuaan 

yang dianggap biasa dalam masyarakat menuju kesataraan dalam komunitas. Oleh 

karena itu, ada perubahan-perubahan status sosial yang dilengkapi dalam ritual 

pinamou. Terkait ritual ini, Gennep membaginya dalam tiga fase, yaitu:  pemisahan, 

di mana seseorang menjadi objek dari ritual itu akan terpisah atau dipisahkan dari 

lingkungan dan struktur masyarakat semula; transisi, di mana seseorang 

beradaptasi dan perubahan agar sesuai dengan peran baru; penggabungan, di mana 

orang tersebut mengintegrasikan peran baru atau status ke dalam diri.1 Oleh karena 

itu, ritual pinamou memberikan motivasi untuk perempuan melakukan dan menaati 

tatanan sosial sehingga memberikan kekuatan baru untuk hidup dalam komunitas 

adat.  

                                                             
1 Arnold Van Gennep, The Rites of Passage (London And Henley: Rouledge And Kegan 

Paul, 1960), 11.  
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Menurut Victor Turner tentang ritual inisiasi perempuan, ritual ini bersifat 

individu untuk perempuan pada masa puber, tujuan ritual ini untuk mempersiakan 

perempuan menuju dewasa dan mempersiapkan perkawinan. ritual inisiasi 

berlokasi di hutan dan dibuat pondok untuk ditempati.2 Ritual inisiasi, Turner 

membaginya atas tiga fase: pemisahan atau separation, pada fase ini, pelaku ritual 

akan dipisahkan dari dunia yang profan menuju dunia yang sakral; liminal, 

merupakan tahap untuk bebas dari hierarki sosial, artinya tidak ada status-status 

sosial yang terikat pada pelaku ritual. Hal ini bertujuan untuk menciptkan 

kesetaraan dan kesamaan nasib antar pelaku ritual; penyatuan, pelaku ritual telah 

memperoleh nilai-nilai sosial yang baru untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.3 Ritual pinamou dapat menyalurkan dan mengekspresikan emosi, menuntun 

dan menguatkan bentuk-bentuk perilaku, memberi dukungan dan mengembangkan 

status quo dalam komunitas adat.  

Menurut Marsusai Dhavamony, tujuan ritual pendewasan untuk perempuan 

sebagai penerimaan, perlindungan, pemulihan, kesuburan, penjamin, melestarikan 

kehendak leluhur (penghormatan), mengontrol sikap komunitas menurut situasi 

kehidupan sosial yang semuanya diarahkan pada transformasi keadaan manusia 

atau alam.4 Hal ini terlihat ketika perempuan remaja menyelesaikan ritual pinamou 

maka diterima oleh komunitas adat dengan status yang baru, dan terpenting adalah 

melaksanakan ritual ini sebagai warisan leluhur dari negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe. 

                                                             
2 Victor Turner, The Ritual Procces, Structure and Antistructure (New York: Cornell 

University Press, 1969), 6.  
3 Y.W. Winangun, Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas Dari Komunitas Menurut 

Victor Turner (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 35. 
4 Marsusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 175.  
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Ritual pinamou berlokasi pada area hutan, karena stereotip dari komunitas 

adat darah menstruasi menunjukan “kotor” sehingga tidak terkontaminasi dengan 

lainnya. Terkait hal ini Valerio Valeri, dalam penelitianya pada masyarakat Huaulu 

di Pulau Seram melihat pola ruangan perempuan berdasarkan biner yang basisnya 

adalah pembedaan gender. Di mana perempuan berproses di dapur yang 

menghubungkan dengan hutan (dusun) untuk mencari kebutuhan hidup.5 Ini 

mengindikasikan bahwa perempuan dan hutan (dusun) dalam aktivitasnya mencari 

kehidupan tidak terpisahkan. Dengan pemaknaan bahwa ritual pinamou 

memberikan nilai bahwa hutan (dusun) dan perempuan memiliki ikatan moral yang 

kuat.  

Prosesi pinamou menjadi momentum lahir dan hidupnya pela darah di 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Peristiwa tidak-normal yang dilakukan oleh 

kedua perempuan remaja saat berada dalam ritual dengan kesadarannya menyentuh 

dan menjilat darah menstruasi. Peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab tua-tua 

adat untuk mensterilkan komunitas dari permasalahan dengan cara mengambil 

tindakan normatif (pela). Oleh karena itu, menurut Turner ritual mempunyai peran 

dalam masyarakat antara lain; menghilangkan konflik mengatasi perpecahan, 

membangun solidaritas masyarakat, dan memberikan kekuatan baru dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari.6 Nilai ini yang dibangun oleh komunitas adat 

bahwa ritual pinamou adalah sakral, sehingga dampak buruk dari setiap peristiwa 

harus diselesaikan. 

                                                             
5 Valerio Valeri, The Forest of Taboos: Morality, Hunting, and Identity Among the Huaulu 

of The Moluccas, (Madison: The University of Wisconsin Press, 2000), 95.  
6 Victor Turner, The Ritual Process, Structure and Antistructure (New York: Cornell 

University Press, 1969), 92-93. 
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Kekuatan baru yang dibangun oleh komunitas bahwa darah menstruasi yang 

dilihat sebagai kotor membuka wacana tentang perempuan dan darah menstruasi 

sebagai sakral. Hal ini berdasarkan prosesi pinamou sehingga kedua komunitas 

membangun hubungan pela dari darah menstruasi. Sejalan dengan ini, Catherine 

Bell melihat bahwa ritual digambarkan sebagai suatu tindakan yang dirutinkan atau 

kebiasaan, seperti integrasi ritual, kepercayaan dan perilaku, tradisi dan perubahan, 

ketertiban dan kekacauan, individu dan kelompok, alam dan budaya, subjektivitas 

dan objektivitas.7 Oleh karena itu, hubungan pela antara negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe dimaknai sebagai simbol darah menstruasi. Maka komunitas 

melaksanakan ritual pinamou hingga saat ini sebagai memori kolektif dan lebih dari 

itu memberikan penghargaan terhadap perempuan. 

Perempuan tidak hanya dibatasi dalam ranah domestik (rumah tangga), 

namun berikan ruang untuk tampil di publik sebagai bagian dari komunitas adat. 

Hal ini terlihat ketika perempuan dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

mengambil peran dalam ritual pinamou yang merupakan bagian dari upacara panas 

pela yang terlaksana hingga saat ini. Sejalan dengan ini, Yudith Tiwery 

menegaskan bahwa dalam narasi hidup orang Maluku, seorang perempuan atau ina 

dikenal sebagai sosok yang memberi kehidupan bagi bumi Maluku.8 Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki peran sentral yang telah 

mengakar sejak lama dalam kehidupan masyarakat Maluku dan terkhususnya untuk 

                                                             
7 Catherine Bell, Ritual–Perpectives And Dimensions (New York: Oxford University Press, 

1997), 19-20. 
8 Weldemina Yudit Tiwery, Teologi Ina: Terlahir dari Rahim Maluku (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2015), 223.  
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negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe membangun “hidop orang basudara” dalam 

ikatan pela darah.  

4.3 Ritual Dalam Jejaring Kultural.  

Pela darah sebagai simbol persatuan dan kesatuan dari negeri Lumahpelu 

dan negeri Sohuwe, secara berkala selalu dipupuk melalui kegiatan ritual atau 

seremonial antara warga masyarakat. Upacara dalam komunitas adat lazim dikenal 

dengan sebutan “panas pela”.  Upacara panas pela bila dikaji dari segi sejarah 

maka pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari angkat pela. Hal ini merupakan 

manifestasi dari memori kolektif untuk mengingatkan dan menyadarkan komunitas 

adat akan peristiwa yang menghubungkan persaudaraan di antara mereka, dan juga 

diingatkan untuk selalu menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan yang 

telah dibentuk, dibina, dan diletakan dasar-dasar oleh para leluhur.  

Upacara panas pela negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe secara teratur 

diselenggarakan lima tahun sekali dan bergantian sebagai tuan rumah. Menurut 

Frank Cooley, moment panas pela dilaksanakan manakala hubungan antara kedua 

pihak mengalami persoalan-persoalan tertentu yang perlu diputuskan dan 

diselesakan. Biasanya pihak yang merasa berkepentingan di dalam satu masalah 

akan mengundang pihak lain; ada juga karena ketetapan bersama dilakukan secara 

periodek, misalnya selama lima tahun sekali. Negeri-negeri yang ber-pela secara 

bergantian menjadi tuan dan nyonya rumah.9 Periode lima tahun sekali dalam 

upacara panas pela oleh komunitas adat sebagai bahan perenungan dan evaluasi 

terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di antara masyarakat. Dalam prosesi 

                                                             
9 Frank L. Cooley, Ambonese Adat: A. General Description  (Michigan: The Cellar Book 

Shop, 1962), 75. 
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panas pela menjadi memori kolektif untuk negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

hidup dalam tatanan norma sosial yang berlaku dalam hubungan pela.  

Dalam prosesi panas pela negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe dalam 

schedule sebagai berikut; saudara pela yang menjadi tuan rumah mempersiapkan 

diri untuk menjemput saudara pela di depan negeri sebagai bentuk penghargaan 

terhadap saudara pela. Setelah itu, kedua komunitas berjalan menuju kantor negeri 

dengan diikat oleh tali wale (kedua negeri diikat sebagai satu) dan diiringi tarian 

maru-maru dan nyanyian adat. Prosesi ini kemudian dilanjutkan pada fase ritual 

pinamou di mana perempuan remaja bersama inang pengasuh melaksanakannya. 

Akhir dari upacara panas pela adalah kedua komunitas mengukuhkan secara 

kolektif dalam proses peribadahan kepada Tuhan pemilik hidup.  

Terkait upacara ini, Cooley menegaskan bahwa serangkaian acara yang 

dilaksanakan dalam upacara panas pela sebagai bentuk penghargaan terhadap 

leluhur yang mewarisi tradisi adat kepada anak-cucu.10 Sehubungan dengan ini, ada 

keyakinan dari komunitas bahwa pengukuhan yang dilaksanakan di gereja sebagai 

bentuk pengucapan syukur kepada Tuhan yang menjaga dan memelihara komunitas 

adat dari berbagai persoalan hidup.  

Dalam pemaknaan terhadap upacara panas pela ada aturan atau norma yang 

disampaikan saat prosesi sebagai bentuk janji atau sampah yang diikrarkan dari 

leluhur bahwa negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe merupakan saudara yang 

berasal dari darah menstruasi perempuan. Aturan atau norma yang mengikat  

komunitas adat dan wajib dilaksanakan antara lain: hidup harus saling melindungi 

                                                             
10 Frank L. Cooley, Ambonese Adat: A General Description, Cultural Report Series (New 

Haven: Yale University Press, Southeast Asia Studies, 1962),76. 
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(baku kalesang), saling peduli (baku peduli), saling mengasihi (baku sayang), dan 

saling mendamaikan (baku bae). Sebaliknya aturan yang dilarang untuk kedua 

negeri antara lain: tidak boleh membunuh, menghindari benda-benda tajam, 

menjauhkan perselisihan, dan lain sebagainya yang mendatangkan masalah.  

Terkait aturan dalam ritual, Durkheim memahami bahwa dalam ritual 

aturan-aturan penting disampaikan dan dilaksanakan sebagai bentuk memaknai 

nilai-nilai sakral dalam hubungan.11 Oleh karena itu, negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe tidak hanya memaknai hubungan pela darah sebatas perkataan, namun 

diaktakan dalam kehidupan keseharian.  

Dari aturan atau norma dalam prosesi panas pela maka terbentuk hubungan 

emosional dan semangat bersatu padu. Selain itu, panas pela tidak hanya untuk 

menguatkan ikatan dengan para leluhur, namun juga sebaliknya memperkuat ikatan 

pela darah yang menyemangatkan individu dengan kelompok atau saudara pela 

yang ada di dalamnya.  

4.4 Simbol Sakral Darah Menstruasi Dalam Komunitas 

Dalam konteks masyarakat kultural negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

darah menstruasi dilihat sebagai kotor. Maka perempuan remaja dipersilahkan 

untuk mengikuti ritual pinamou di hutan. Hal ini berdasarkan bahwa darah 

menstruasi akan terkontaminasi dengan keluarga di sekitarnya. Makna darah di sini 

terkait dengan sakit, kematian, kehilangan kendali emosi, atau peperangan yang 

menunjuk pada sakit atau tidak berfungsinya. Dengan itu, Darah dihubungkan 

                                                             
11 Emile Durkheim. Sejarah Agama Ter. (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 72. 
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dengan proses menstruasi perempuan. Berbagai proses sosial terjadi akibat adanya 

mitos menstruasi yang dienkulturasi dalam kehidupan sosial-kultural.  

Terlepas dari pemaknaan darah sebagai yang kotor, komunitas adat 

mendapatkan valeu dari prosesi pinamou. Di mana darah menstruasi tidak lagi 

dilihat sebagai yang kotor, namun sebagai simbol sakral dalam membangun 

persaudaraan dalam ikatan pela darah. Perubahan paradigma oleh komunitas adat 

terhadap simbol darah memberikan ruang untuk perempuan dihormati dan 

diberikan hak untuk berkarya dalam kehidupan sosial-kultural.  

Hal ini berdasarkan fakta bahwa perempuan hanya diberikan ruang saat 

dibutuhkan dan mendapatkan posisi di bawah laki-laki. Selain itu, kesadaran 

komunitas adat bahwa tanpa simbol darah menstruasi, maka tidak akan ada 

hubungan emosional yang dibangun dalam ikatan pela. Terkait hal ini, Wolanini 

memahami simbol tidaklah sama sekali tetap, sebab makna baru dapat saja 

ditambahkan oleh kesepakatan kolektif sehingga simbol bersifat dinamis.12 Oleh 

karena itu, darah menstruasi perempuan dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

merupakan hal yang fundamental dan diberikan makna sebagai simbol yang sakral 

dalam komunitas adat.  

Menurut Mircea Eliade, sebuah benda, binatang, nyala api, bunga, batu, bisa 

saja menjadi simbol yang sakral karena hierophani telah masuk di dalamnya maka 

dengan itu manusia menemukan dan meyakini.13 Oleh karena itu, simbol darah 

                                                             
12 Adam Wolanini, Rites, Ritual Symbols and Their Interpretation In The Writings of Victor 

Turner (Roma: Gregoriana, 1978), 10.  
13 Hierophani Artinya Manifestasi Dari Yang Kudus Atau Yang Sakral. Tipe Hierophany 

Yang Lain Adalah Theophany (dari bahasa Yunani theos artinya Tuhan ) Lih. Daniel L. Pals, Seven 

Teories, 254-255.  
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menstruasi yang sebelumnya dipahami sebagai kotor (natural), karena hierophani 

yang masuk di dalamnya, berubah menjadi sesuatu yang sakral (supernatural). 

Dengan demikian, simbol darah menstruasi dari kedua perempuan remaja mampu 

mengikat secara pribadi, emosi, dan keinginan untuk membangun persaudaraan 

dalam ikatan pela darah. Hal ini yang meyakinkan negeri Lumahpelu dan negeri 

Sohuwe untuk memaknai pela darah sebagai manifestasi dari simbol sakral darah 

menstruasi.  

Simbol sakral darah menstruasi memiliki nilai historis untuk membangun 

tataran normatif dalam komunitas adat. Dalam konteks saat ini, simbol darah 

sebagai sakral tetap dihidupkan dalam komunitas adat melalui ritual masa transisi 

kulutral (pinamou) yang di konstruksi dari upacara panas pela. Di mana simbol-

simbol memainkan peran untuk menunjukan makna dalam upacara panas pela. 

Menurut Lisa Schirch, ritual menggunakan tindakan simbolik untuk berkomunikasi 

membentuk atau mengubah pesan dalam ruang sosial yang unik.14 Oleh karena itu, 

komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe melaksanakan ritual pinamou 

dengan simbol darah menstruasi yang diframing melalui simbol pinang, handuk, 

dan pakaian.  

Pemaknaan dari simbol handuk dan pakaian sebagai penerimaan, dan 

pinang sebagai simbol keabadian jiwa. Simbol pinang, handuk dan pakaian akan 

saling ditukar oleh kedua perempuan saat berada di tikosune sebagai bentuk 

manifestasi dari darah menstruasi perempuan yang menyentuh dan menjilat darah 

                                                             
14 Lisa Schirch, Ritual and Symbol in Peacebuilding (United States of America: Kumarian 

Press, 2005), 16-17. 
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menstruasi. Selain itu sebagai bentuk saling menerima dan memiliki di antara 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai hubungan pela darah.   

Simbol darah menstruasi yang sakral diframing dengan simbol pinang, 

handuk dan pakaian, karena komunitas menyesuaikan dengan konteks dengan 

pendekatan etis. Di mana darah menstruasi tidak mungkin digunakan saat prosesi 

pinamou, namun tidak menghilangkan pesan atau nilai dari simbol sakral darah 

menstruasi perempuan. Kesadaran dari masyarakat yang membuat ikatan pela di 

antara negeri Lumahpelu dan negeri sohuwe tetap hidup hingga saat ini.  

Di sini Cliford Geertz mengkonsepkan simbol sebagai objek, tindakan, 

peristiwa, sifat atau hubungan yang dapat berperan sebagai wahana suatu konsepsi, 

dan konsepsi ini adalah makna simbol.15 Dengan demikian, komunitas dari negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe memaknai simbol darah menstruasi sebagai konsep 

dalam membangun pranata sosial-kultural baik saat upacara dan keseharian.  

Menurut Raymond Firth, simbol mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam urusan-urusan manusia; di mana manusia menata dan menafsirkan 

realitasnya dengan simbol-simbol dan bahkan merekonstruksi realitasnya dengan 

simbol.16 Berdasarkan pengalaman empirik, simbol sakral darah menstruasi adalah 

sumber kehidupan dari komunitas adat. Bahkan Simbol sakral darah menstruasi 

sebagai common sense untuk menyatukan dan menghidupkan komunitas adat 

sebagai ikatan pela darah. Kesadaran terhadap hal ini meyakinkan komunitas adat 

untuk memaknai darah sebagai sakral karena membangun nilai solidaritas. Oleh 

                                                             
15 Cliford Geertz,  Anthropological Approaches to the Study of Religion (London and New 

York: Routledge, 1966), 28.  
16 Raymond Firth, Symbols: Public and Private (George Allen and Unwin, 1973), 20.  
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karena itu, sakralitas darah menstruasi merupakan hal yang fundamental dalam 

kehidupan negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe.  

4.5 Pela Darah Menstruasi; Norma, dan Radius of Trust  

Hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui darah menstruasi diyakini 

oleh negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe melampaui hubungan darah secara 

genealogis. Hal ini berdasarkan pemaknaan dari masyarakat di Pulau Seram bahwa 

ikatan kultural yang berasal dari leluhur mengikat komunitas adat secara kolektif. 

Hubungan kultural dimaknai sebagai disucikan, dihormati dan dikuduskan. 

Sehingga pela darah yang merupakan warisan leluhur dan identitas dari komunitas 

adat membangun hubungan kekerabatan yang dianggap sakral dan tidak bisa 

dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu, hubungan kekerabatan dari ikatan pela 

menciptakan jejaring sosial-kultural di antara komunitas adat negeri Lumahpelu 

dan negeri Sohuwe. 

Menurut James Mitchell, aktifnya jaringan sosial dalam ikatan menandakan 

adanya kepentingan-kepentingan dalam arena sosial, bergantung pada konteks-

konteks sosial tertentu. Hubungan-hubungan dalam jaringan sosial tidak terjadi 

secara acak tetapi menunjukkan suatu keteraturan yang jelas. Berdasarkan 

keteraturan itu maka dalam jaringan sosial terkandung struktur sosial berupa pola-

pola yang relatif bertahan lama dalam rangkaian hubungan-hubungan sosial, 

aturan-aturan rekruitmen, dan menuntut anggota-anggotanya berinteraksi dengan 

orang lain.17 Dalam hal ini, pela darah bisa dipahami sebagai lembaga atau institusi 

yang bertahan lama karena kesepakatan kolektif di antara negeri Lumahpelu dan 

                                                             
17 James C. Mitchell, Social Networks in Urban Situation: Analysis of Personal 

Relationships in Central Africa Town (Manchester: Manchester University Press, 1969), 8.  
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negeri Sohuwe sekaligus sebagai media pengetahuan. Hubungan kekerabatan 

dalam ikatan pela darah bukan semata diikat secara kelembagaan, namun 

konstruksi sosial-kultural yang memaknai kohesi sosial di antara negeri yang ber-

pela. 

Hubungan kekerabatan dari pela darah yang diikat oleh negeri Lumahpelu 

dan negeri Sohuwe diwariskan dari generasi ke generasi karena komunitas menjaga 

interaksi sosial sebagai ruang pengetahuan. Terkait hal ini, Timothy Rowley 

menjelaskan analisis jaringan sosial tidak saja menganalisis tingkah laku, sikap dan 

kepercayaan-kepercayaan individu, tetapi fokus pada bagaimana interaksi-interaksi 

sosial menyatakan suatu kerangka atau struktur yang dapat dianalisis secara benar.18 

Oleh karena itu, komunitas adat menjaga interaksi sosial baik dari ruang formal dan 

non-formal sebagai bentuk menjaga, merawat dan melestarikan eksistensi pela 

darah. 

Hubungan pela yang dibangun oleh komunitas adat dari interaksi sosial 

berdasarkan ruang formal maupun non-formal. Interaksi sosial ruang formal ketika 

komunitas adat melaksanakan upacara panas pela sebagai sarana atau media 

bertemu (baku dapa) untuk membicarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan 

hidup dan lebih mengokohkan hubungan-hubungan di antara saudara pela. Upacara 

panas pela merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan lima tahun sekali oleh 

komunitas adat tidak hanya sebatas membangun hubungan secara horizontal. 

                                                             
18 Timothy J. Rowley, “Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder 

Influences,” in The Academy of Management Review 22, no 4 (1997): 887-910.  
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Namun membangun hubungan vertikal sebagai bentuk penghargaan kepada 

leluhur dan Sang Pencipta. Selain itu, interaksi sosial dari ruang non-formal terlihat 

dari kehidupan sehari-hari di antara komunitas adat. Hubungan ini didasari karena 

jaringan perasaan (sentiment) yang terbentuk atas dasar muatan perasaan, di mana 

hubungan-hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial. Dalam 

membangun hubungan kekerabatan sehari-hari, komunitas adat bertemu untuk 

berinterkasi, menjaga hubungan, dan saling menolong ketika saudara pela (ela) 

membutuhkan pertolongan baik secara materi maupun non-materi.  

Menurut Tony Pariela, interaksi sosial memiliki fungsi yang sangat penting 

guna membentuk indikator-indikator seperti jejaring, norma-norma sosial dan 

trust.19 Jejaring dimaksudkan disini adalah hubungan kekerabatan antar kelompok 

yang dibangun dalam ikatan pela. Sementara norma-norma sosial, merupakan 

pemahaman bersama dalam ikatan pela baik secara formal maupun non-formal 

untuk menentukan, melarang dan mengatur perilaku-perilaku dalam berbagai 

kehidupan. Sedangkan trust, mengacu pada keyakinan bersama dalam komunitas 

adat bahwa apa yang dilakukan merupakan manifestasi dari cara berpikir, atau apa 

yang diharapkan dilakukan dalam ikatan pela, dan dipercaya. Dengan demikian, 

interaksi sosial secara individu, individu dengan komunitas adat, atau komunitas 

adat dengan komunitas adat, merupakan dasar yang sangat penting dalam 

membangun hubungan yang sesuai atau yang diharapkan bersama.  

Ikatan pela darah merupakan sumber nilai dan moral yang dibentuk oleh 

para leluhur dalam suatu keadaan khusus, serta memikul hak dan kewajiban yang 

                                                             
19 Tonny D. Pariela. Plural Social Capital Sebagai Basis Sistem Manajemen Ketahanan 

Hayati. Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner 20, no 3 (2008), 211-218. 

 



 
 

86 
 

terlihat dalam ikatan tersebut. Tujuan dari ikatan ini adalah membangun jaringan 

sosial horizontal untuk saling tolong-menolong di antara saudara pela. Sebaliknya 

bila salah digunakan akan mengarah kepada hal imperatif yaitu tindakan-tindakan 

yang dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi adat dari “Badan Saniri Negeri” 

bahkan mendapatkan kutukan dari Tuhan dan para leluhur yang menjurus pada 

penderitaan dan kematian. Bentuk sanksi adat dari “Badan Saniri Negeri” adalah 

tidak diperbolehkan mengikuti berbagai kegiatan dan dikeluarkan dari negeri 

(komunitas adat). Sedangkan bentuk sanksi dari Tuhan dan leluhur adalah “Guntur, 

kilat, angin rebut dan hujan serta penyakit”.  

Sanksi ini oleh komunitas adat sebagai kutukan dari Tuhan dan leluhur. 

Apabila kondisi ini tidak dikembalikan pada keadaan semula, maka hal ini bisa 

berakibat kematian. Sanksi ini muncul ketika ada sesuatu yang tidak beres antara 

kedua negeri yang ber-pela, misalnya pelanggaran terhadap butir-butir kesepakatan 

yang terdapat dalam aturan atau norma-norma pela. 

Menurut Durkheim, sistem hukum lewat aturan atau norma sebagai kontrol 

sosial (punishment).20 Di sini perlu sistem hukum represif sebagai bentuk dari 

refleksi agar terciptanya jejaring sosial-kultural dalam ikatan pela. Komunitas adat 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe pada prinsipnya beranggapan bahwa dengan 

dipertahankannya aturan dan norma maka kehidupan masyarakat dari waktu 

kewaktu tetap hidup dengan aman, tertib dan damai tanpa gejolak apapun di antara 

mereka. Perilaku demikian tentu memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk 

                                                             
20 Emile Durkheim, The Division Of Labour In Society, ed. Margaret Thompson (Paris: 

Alcan, 1893). 
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mencegah masyarakat dari tindakan yang sifatnya bertentangan dengan sendi-sendi 

kehidupan ber-pela. 

Aturan atau norma sosial berupa larangan dan anjuran yang harus diingat, 

dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe yang 

ber-pela. Larangan dan anjuran itu meliputi beberapa hal antara lain: Sesama pela 

dilarang untuk tidak saling melontarkan kata-kata tajam berupa makian atau 

sejenisnya yang sifatnya menimbulkan perasaan tidak enak bagi saudara pela yang 

lain, dilarang untuk tidak saling berkelahi, menggunakan benda tajam depan pela, 

membunuh dan mengawini antar sesama pela. Larangan dan anjuran yang sudah 

disepakati bersama, sifatnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun.  

Dalam konteks negeri Luamhepelu dan negeri Sohuwe ketika kedapatan 

melanggar aturan atau norma dalam ikatan pela maka dengan secepatnya 

pemerintah negeri menyelesaikan masalah sebelum berdampak buruk pada tatanan 

sosial. Biasanya masalah ditemukan di antara saudara pela diselesaikan secara cepat 

tanpa menunggu panas pela dengan cara makan pinang sebagai bentuk perdamaian 

dan keabadian jiwa di antara komunitas adat.  

Aturan atau norma sosial biasanya diaktakan dalam upacara panas pela 

sebagai bentuk pernyataan resmi untuk negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. 

Upacara panas pela sebagai media bertemu di antara komunitas adat sehingga 

norma-norma sosial dibacakan, didengar dan dihayati sebagai bahan refleksi dalam 

membangun hubungan pela darah secara efektif. Hal ini menjadi dasar karena 

terbentuknya panas pela dari kesalahan di antara saudara pela yang mengakibatkan 
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kekacauan dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, aturan atau norma-norma sosial 

dalam ikatan pela darah merupakan warisan leluhur yang perlu diperjuangkan 

dalam membangun kohesi sosial bukan hanya untuk generasi saat ini, namun 

generasi selanjutnya sebagai nilai moral.  

Dengan demikian adanya aturan dan norma dalam ikatan pela menandakan 

bahwa hubungan kekerabatan yang dibangun sesuai dengan tataran normatif. 

Negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe yang diikat oleh adat manusia dibenarkan 

oleh adat. Segala sesuatu yang dibahasakan (tradisi lisan), dirasakan (batin), dan 

dipraktikan (diaktakan) sesuai dengan adat, maka (orang yang bersangkutan) 

dibenarkan oleh adat. Sehingga jejaring sosial-kultural dalam ikatan pela tetap 

survive dan aturan atau norma-norma sosial tetap dihidupkan tidak sebatas narasi 

namun diaktakan dalam kehidupan ber-pela bahkan untuk sesama. Dengan aktifnya 

jejaring dan norma, maka munculnya rasa kepercayaan (trust) oleh negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe dalam  menjaga, merawat, dan melestarikan ikatan 

pela darah sebagai warisan leluhur yang sakral atau suci.  

Dalam masyarakat selalu ada nilai-nilai yang disakralkan atau disucikan. 

Nilai-nilai yang disepakati, atau yang sakral berperan untuk menjaga keutuhan dan 

ikatan sosial serta secara normatif mengendalikan gerak dinamika masyarakat. Hal 

ini nampak terlihat dalam komunitas adat negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

yang memaknai hubungan pela darah sebagai ikatan sakral dan disucikan. Oleh 

karena itu, komunitas adat hidup sesuai dengan aturan atau norma yang mengatur 

dinamika kehidupan sosial kultural.  

Sejalan dengan ini, menurut Durkheim masyarakat yang ditandai dengan 

solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena semua orang adalah generalis. 
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Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas 

dan tanggung jawab yang sama. Hubungan pela darah masih tetap survive hingga 

saat ini karena komunitas adat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga 

eksistensi ikatan pela yang merupakan warisan leluhur.  

Menurut Fukuyama dalam kelompok sosial belum tentu norma-norma dan 

nilai yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku itu 

otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai 

bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Kepercayaan kemudian 

dipahami sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku 

kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan 

pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-norma 

tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur 

(kebajikan) dan keadilan. Hal ini yang dihidupkan oleh komunitas adat bahwa 

kepercayaan (trust) menjadi fundamental karena nilai-nilai yang diwariskan oleh 

leluhur mampu mengintegrasikan negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai 

“orang basudara” (pela darah).  

Berdasarkan kepercayaan (trust) nampak terlihat hubungan pela darah 

negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe yang dibentuk oleh leluhur dari dahulu 

hingga saat ini masih tetap dihidupkan. Anak-cucu atau generasi selanjutnya 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk saling merangkul, menghormati dan 

membantu di antara saudara pela. Hal ini nampak terlihat dalam ruang formal 

maupun ruang non-formal. Ruang formal ditunjukan dengan melibatkan diri dalam 

upacara panas pela sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada leluhur 

sekaligus media bertemu (baku dapa) di antara saudara pela. Ruang non-formal 
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dilihat ketika saudara pela bertemu dalam keseharian baik saat berpapasan atau 

berkunjung untuk kepentingan individu atau secara kolektif. Komunitas adat 

memiliki kepercayaan (trust) bahwa ketika melaksanakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam ikatan pela, maka kohesi sosial akan terbangun secara efektif dan 

lebih dari itu mendapat berkat dari leluhur dan Tuhan. 

Fukuyama menambahkan ketika kepercayaan dalam kelompok atau 

komunitas menjadi kuat, maka kelompok sosial mampu memperbesar radius of 

trust berdasarkan aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan bersama.21 

Berdasarkan fakta sosial bahwa di antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

untuk melaksanakan aturan atau norma tidak hanya dalam komunitas adat (negeri), 

namun dibangun di luar komunitas adat.  

Hal ini nampak terlihat ketika saudara pela dari negeri Lumahpelu dan 

negeri Sohuwe meninggalkan komunitas dan bertemu, maka nilai-nilai dalam 

ikatan pela tetap dihidupkan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam ikatan pela darah mengikat individu dan komunitas secara 

komprehensif saat berada dalam komunitas adat maupun di luar.  

4.6 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan dan diuraikan di atas, maka 

terlihat bahwa ikatan pela darah negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe adalah 

ikatan sakral. Hubungan sakral ini didasari oleh simbol darah menstruasi 

perempuan remaja dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe. Oleh karena itu, 

simbol darah menstruasi yang mengintegrasikan komunitas adat untuk membangun 

                                                             
21 Francis Fukuyama, “Social Capital, Civil Society and Development.” Third World 

Quarterly 22, no. 1 (2001): 7-20.  
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jejaring sosial-kultural. Jejaring sosial-kultural berdasarkan ikatan pela darah 

dibangun dalam ruang formal atau panas pela dan ruang non-formal atau kehidupan 

keseharian. Hubungan pela darah di antara negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe 

sangat dikuduskan, dihormati sehingga ikatan ini masih tetap survive. Hal ini 

berdasarkan pengalaman dari zaman leluhur hingga generasi ke generasi masih 

tetap menjaga, merawat, dan melestarikan ikatan yang dianggap sakral oleh negeri 

Lumahpelu dan negeri Sohuwe. 

 

 


