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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke dengan adat-istiadat, bahasa, kepercayaan, tradisi, 

budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda (Aini, Hum, & Basri, 2013). Di era 

ini masih ditemukan kelompok masyarakat yang terus mempertahankan 

tradisi tertentu sebagai identitas masyarakat itu sendiri (Nugroho, 2016). 

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi pengasingan  bagi 

perempuan pada saat melahirkan dan pasca melahirkan. Hal ini berkaitan 

erat dengan kepercayaan yang dianut masyarakat secara turun-temurun dan 

menjadi ciri khas masyarakat tersebut. 

Wilayah di Indonesia bagian Timur yang hingga kini masih 

mempertahankan tradisi pengasingan bagi perempuan pada saat melahirkan 

dan pasca melahirkan adalah masyarakat Pulau Buru (Bipolo) Provinsi 

Maluku. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Maluku tahun 

(2018), Pulau Buru terbagi atas dua bagian yaitu Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Buru Selatan. Masyarakat Pulau Buru menyebut tradisi tersebut 

dengan istilah humkoit/koin. Tradisi humkoit (rumah sakra) merupakan salah 

satu tradisi yang bersifat multifungsi. Artinya bahwa dalam rumah tersebut 

dapat dilakukan berbagai macam kegiatan bukan saja pengasingan. 

Pattinama, dkk (2014) mengungkapkan bahwa sebelum melakukan kegiatan 

di dalam tempat keramat, diharuskan adanya doa penyertaan dalam 

humalolin. Tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada para 

leluhur, yang disebut Ina Kabuki dan pemujaan pada benda-benda dan roh-

roh (animisme dan dinamisme) yang penganutnya tersebar di seluruh Pulau 

Buru (Azizah, 2015).  
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Penelitian Jayanti, dkk (2014) mengungkapkan bahwa kepercayaan 

masyarakat terkait pengasingan perempuan Buru tersebut sangat erat 

kaitannya dengan kehadiran salah satu leluhur perempuan yang berperan 

penting dalam proses penyembuhan. Masyarakat Pulau Buru percaya bahwa 

perempuan Buru yang mengalami kesusahan atau kesakitan saat hendak 

melahirkan dapat menjalani proses melahirkan dengan jaminan keselamatan 

dari para leluhur yang menempati rumah tersebut. Dalam kondisi ini, 

perempuan tersebut wajib menjalankan serangkaian ritual adat yang dan 

disebut dengan sebutan smake atau babento. Ritual ini sendiri merupakan 

sebuah ritual yang sakral dimana terjadi komunikasi dengan roh leluhur yang 

mendiami rumah tersebut. Selain mendapatkan kesembuhan atau kelancaran 

saat melahirkan, komunikasi tersebut juga pada umumnya dipercaya dapat 

menjauhkan perempuan dari roh jahat yang dapat mengancam nyawa 

perempuan, dan bayi yang dikandung atau yang dilahirkan. 

Perempuan dapat mengalami berbagai macam masalah pada saat 

melahirkan. Hasil penelitian Depdikbud RI, 1995 (dalam  Jayanti, dkk, 2014) 

menyatakan bahwa seorang bayi yang dilahirkan di Rana sampai umur tiga 

bulan hanya boleh diurus atau dirawat oleh ibunya tanpa boleh dilihat oleh 

orang lain dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya 

angka kematian pada bayi di desa tersebut. Sayangnya spesifikasi mengenai 

penyebab kematian bayi dalam penelitan ini tidak diuraikan. Rana sendiri 

adalah pusat sentral dari Pulau Buru dan sangat dikeramatkan oleh 

masyarakat, karena dipercaya dari tempat inilah munculnya manusia pertama 

di Pulau Buru (Eirumkuy, 2013). 

Terkait pemeriksaan kesehatan, perempuan Buru tidak dapat 

melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas oleh karena letak 

puskesmas terlalu jauh yaitu sekitar  137 km, dan harus melalui jalan yang 

rusak bahkan melewati sungai. Selain persoalan letak geografis, persoalan 
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minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan membuat masyarakat 

enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain hal tersebut terdapat 

beberapa pantangan pasca melahirkan yang berkaitan dengan pola makan 

perempuan. Perempuan tersebut hanya mengkonsumsi papeda kasbih, yaitu 

jenis makanan dari perasan singkong yang disirami dengan air panas, yang 

hanya mengandung karbohidrat dan kurang zat besi. (Jayanti, dkk, 2014).  

Setyowati (2016) mengungkapkan bahwa tradisi pengasingan yang 

dilakukan terhadap perempuan hamil baik pada saat melahirkan sampai 

dengan masa nifas dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan para perempuan 

mengenai praktek perawatan saat melahirkan yang sesuai dengan kaidah 

kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat setempat akan 

adanya pengaruh dari roh jahat yang sewaktu-waktu dapat membahayakan 

perempuan dan anaknya.  

Proses penyembuhan perempuan, pasca melahirkan dalam rumah 

tersebut masih sangat tradisional. Penggunaan obat dalam rangka perawatan 

pasca melahirkan menggunakan akar alang-alang atau re yang ditumbuk dan 

direbus untuk kemudian diminum. Hal ini diyakini dapat membersihkan 

perut setelah melahirkan dan melancarkan darah yang keluar. Bayi baru lahir 

dipotong tali pusatnya menggunakan mnakut atau netat (irisan kecil dari 

bambu) kemudian tali pusat bayi diikat dengan benang dan dibalut dengan 

kain, dan hal ini tidak jarang menimbulkan infeksi. Suami dilarang untuk 

merawat bayi dan istrinya selama minimal 20 hari. Selanjutnya perempuan 

yang telah melahirkan tersebut akan bergegas untuk membersihkan sisa 

darahnya di sungai, dan kemudian akan melakukan tradisi pengasaran atau 

pangi, yaitu pengasapan yang dilakukan melalui kayu yang dibakar di dalam 

rumah dan hal ini dilakukan untuk menghangatkan tubuh bayi dan ibunya, 

selain itu proses tersebut juga dilakukan agar tali pusar bayi cepat mengering 

(Eirumkuy, 2013).  
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Fenomena pengasingan perempuan pada masa kehamilan dan pasca 

melahirkan juga ditemukan di kabupaten lain di Provinsi Maluku, yakni suku 

Noaulu, Maluku Tengah. Nugroho (2016) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa tradisi tersebut dilakukan untuk menghindarkan 

masyarakat dari bahaya gaib, terutama untuk bayi yang sedang dikandung. 

Kondisi terkait kepercayaan masyarakat tentang adanya bahaya gaib juga 

terjadi pada fenomena pengasingan di Pulau Buru. 

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan kajian dari perspektif 

kesehatan dan budaya. Maka dalam penelitian ini, penulis mengkaji 

fenomena perempuan Buru pada saat melahirkan  hingga pasca melahirkan 

dalam rumah pengasingan dari perspektif psikoanalitis yang meliputi tiga 

aspek yakni aspek kesadaran, ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran 

kolektif. Kajian psikoanalitis (salah satunya tentang ketidaksadaran kolektif) 

dipilih oleh karena reaksi emosi yang dimunculkan perempuan pada saat 

proses melahirkan dan pasca melahirkan atau dalam hal ini kecemasan di 

Pulau Buru erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat yang diturunkan 

secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Ketidaksadaran 

kolektif ini merupakan salah satu tesis mayor psikoanalitis yang mendasari 

kecenderungan tingkah laku, pandangan maupun sikap manusia terhadap 

realita budaya.  

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mangeswaen, Kabupaten Buru 

Selatan dan Rana di Kabupaten Buru. Alasan peneliti memilih kedua tempat 

tersebut karena kedua tempat tersebut merupakan bagian dari beberapa 

tempat sakral yang juga masih melakukan proses melahirkan di dalam rumah 

koit/koin yang berlangsung hingga saat ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana pengalaman psikologis perempuan Buru saat melahirkan 

dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru 

Selatan Desa Mangeswaen & Kabupaten Buru Desa Rana atau 

Danau Rana Provinsi Maluku? 

 Bagaimana reaksi emosi perempuan Buru saat melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan Desa 

Mangeswaen & Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana 

Provinsi Maluku? 

 Bagaimana interaksi sistem psikologis, spiritual, budaya dan 

biologis perempuan Buru saat melahirkan dan pasca melahirkan 

dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen 

& Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana Provinsi Maluku? 

 Apa saja kebutuhan atau masalah yang dialami oleh perempuan 

Buru saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin di 

Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen & Kabupaten Buru 

Desa Rana atau Danau Rana Provinsi Maluku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal, yaitu: 

 Pengalaman psikologis perempuan Buru saat melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan Desa 

Mangeswaen & Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana 

Provinsi Maluku 
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 Reaksi emosi perempuan Buru saat melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan Desa 

Mangeswaen & Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana 

Provinsi Maluku 

 Interaksi sistem psikologis, spiritual, budaya dan biologis 

perempuan Buru saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam 

humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen & 

Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana Provinsi Maluku. 

 Kebutuhan dan masalah-masalah yang dialami oleh perempuan 

Buru saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin di 

Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen & Kabupaten Buru 

Desa Rana atau Danau Rana Provinsi Maluku  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Tataran pemerintah pusat khsusnya Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; menjadi dasar atas kebijakan-

kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan di Indonesia atau 

dalam hal ini di Pulau Buru (Bumi Bipolo). 

 Pemda Maluku khususnya pemda Kabupaten Buru Selatan dan 

pemda Kabupaten Pulau Buru untuk mendukung kebijakan 

pemerintah pusat dengan cara bekerjasama dengan tataran 

pemerintahan adat untuk menciptakan sebuah keadaan yang 

kondusif bagi perempuan pada saat melahirkan dan pasca 

melahirkan di dalam rumah koit/koin.  

 Dinas pendidikan dan kebudayaan; dapat menjadi sebuah informasi 

mengenai kearifan lokal masyarakat asli Pulau Buru. Kemudian 

informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan 
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kebudayaan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, melalui 

kerjasama dengan tataran pemerintahan adat di Pulau Buru, 

Kabupaten Buru Selatan maupun di Kabupaten Buru.  

 Diharapkan bagi perempuan di Pulau Buru penelitian ini dapat 

menjadi sebuah wadah pengetahuan bahwasanya dalam proses 

melahirkan yang dibutuhkan adalah kebersihan maupun kelayakan 

dari tempat dan peralatan yang akan digunakan dalam proses 

melahirkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




