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ETNOGRAFI : TRADISI YELIM, SANAMANG, DAN TAMELANG PADA
MASYARAKAT ISLAM MALUKU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Penelitian tentang Islam dan dinamika masyarakat di Indonesia
telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam berbagai topik dan lokus
penelitian. Geertz (1982 ) meneliti Islam di Jawa dan menunjukkan bahwa
terdapat kategorisasi masyarakat berdasarkan tipologi keberagamaanya
atas Islam santri, priyayi, dan abangan. Beberapa peneliti lainnya meneliti
Islam dalam perspektif organisasi dan kelembagaan, misalnya Azra (1996)
tentang pengaruh

pesantren

terhadap perkembangan masyarakat,

Nakamura dan Ida tentang Muhammadiah dan NU sebagai organisasi
sosial kemasyarakatan berbasis Islam yang cukup berpengaruh dalam
sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu, Gibson (2009)
dan Gibson (2011) dengan perspektif pos-struktural meneliti persebaran
narasi Islam dan hubungannya dengan konstruksi kekuasaan dalam
masyarakat Bugis dan Makassar. Nur Syam (2003) menulis tentang
Tradisi Islam Lokal Pesisiran studi konstruksi sosial upacara pada
masyarakat pesisir Palang Tuban Jawa Timur.
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Dari seluruh penelitian yang telah dilakukan tersebut umumnya
terfokus pada unit makro masyarakat dalam menempatkan Islam sebagai
bagian dari dinamika didalamnya. Penelitian yang melihat tradisi lokal
berdasarkan Islam dalam masyarakat dan reproduksinya dari waktu ke
waktu belum ada yang secara khusus melakukannya. Sementara itu,
realitas masyarakat Indonesia sebenarnya ditandai oleh tradisi-tradisi lokal
yang terbentuk sebagai hasil persentuhan antara nilai dan norma lokal
dengan ajaran Islam.
Dalam konsep practice, Bourdieu sangat menekankan pentingnya
melihat practice sebagai proses dialektika dari penginkoorporasian
struktur dan pengobyektivikasian habitus. Sebagai buah dari sejarah,
habitus menghasilkan praktik-praktik, baik individual maupun kolektif,
sesuai dengan skema yang dikandung oleh sejarah; ia menjamin
kehadiran aktif pengalaman-pengalaman masa lalu yang diletakkan dalam
setiap organisme dalam bentuk skema persepsi, pemikiran dan tindakan,
terlebih semua aturan formal atau norma tersurat, untuk menjamin
kesesuaian praktik-praktik sepanjang waktu (Bourdieu, 1977).
Habitus memungkinkan terbangunnya teori produksi sosial pelaku
dan logika tindakan. Konsep ini merupakan faktor penjelasan logika
berfungsinya masyarakat. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok
menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Gaya
hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan dan praktik
sistematis yang menjadi ciri suatu kelas. Perlu diperhitungkan masuk
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didalamnya ialah opini politik, keyakinan filosofis dan moral, selera estetis
dan makanan, pakaian, budaya (Bourdieu, 1984a). Dalam perspektif ini,
sosialisasi menjadi bentuk pengintegrasian habitus kelas. Ia menghasilkan
kepemilikan individu pada kelas dengan mereproduksi kelas sebagai
kelompok yang memiliki kesamaan habitus. Maka konsep ini menjadi titik
tolak reproduksi tatanan sosial. Habitus merupakan hasil keterampilan
yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian
diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan
berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 1984).
Etnografi tradisi Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang, yang pada
mulanya sebelum masuknya agama Islam di Maluku di dominasi oleh
sistem kepercayaan yang masih animisme dalam setiap upacaranya dari
perkawinan hingga kematian, kemudian di reproduksi lagi setelah Islam
masuk, berbagai mantra-mantra lokal digabungkan bersama surah-surah
dalam Al-Quran.
Penelitian ini berfokus pada sebuah tradisi pada masyarakat Islam
Maluku di Maluku bernama Etnografi tradisi Yelim, Sanamang, dan
Tamelang, sebuah tradisi yang telah mengalami proses dari waktu ke
waktu dalam merspons perubahan zaman. Topik ini merupakan ontologi
yang relatif baru dalam kajian antropologi agama di Indonesia umumnya
dan Maluku pada khususnya.
Islam secara teoritis adalah sebuah sistem nilai dan ajaran
Ilahiyah yang bersifat transenden. Nilai dan ajaran yang bersifat
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transenden tersebut sepanjang perjalanan sejarahnya telah membantu
para penganutnya memahami realitas dalam rangka mewujudkan polapola pandangan hidup. Pengertian Islam seperti itu lebih bermakna
sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, yang mengajarkan dan
mengatur pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan
manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya, yang meliputi pokokpokok kepercayaan dan aturan-aturan hukum yang dibawa melalui utusan
yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan berlaku untuk seluruh umat
manusia (Abuddin Nata, 2001). Oleh karena sifatnya yang ideal, maka
kapan pun dan dalam situasi apa pun, Islam yang berisi sistem nilai dan
ajaran yang berlaku secara universal ini tidak akan pernah mengalami
perubahan-perubahan.
Namun, secara antropologis, Islam adalah sebuah fenomena
sosio-kultural. Di dalam dinamika ruang dan waktu, Islam yang semula
berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata berlaku sebagai
obyek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi
Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia
tumbuh dan berkembang.1Di berbagai belahan dunia, Islam pernah
mengalami puncak kejayaan peradaban, tetapi tidak dapat dipungkiri
bahwa di beberapa tempat lain, Islam justeru mengalami kemunduran dan
bahkan tenggelam ditelan oleh perubahan zaman. Dinamika Islam dalam

1

Clifford Geertz menjelaskan masalah ini melalui konsep modes for reality dan modes of reality. Agama pada
satu sisi dapat membentuk masyarakat ke dalam cosmic order, tetapi pada sisi lain agama dapat dipengaruhi
oleh lingkungan sosialnya. Lihat dalam Brian Morris, Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama
Komtemporer, ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: AK Group, 2003), h. 393.
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sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan
oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh
dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam (Abdurrahman, 2003).
Membicarakan Islam, lebih khusus lagi tentang warna, corak, dan
karaktek Islam di dalam dinamika ruang dan waktu tertentu pada
hakekatnya adalah berbicara tentang bagaimana Islam direproduksi oleh
lingkungan sosialnya. Kenyataan membuktikan bahwa dari berbagai hasil
penelitian yang dilakukan banyak pakar, ditemukan berbagai corak dan
karakter Islam pada berbagai tempat dengan berbagai macam coraknya.
Clifford Geertz di dalam karya bertema Islam Observed.2 menemukan
perbedaan corak Islam Maroko yang puritanis dan Islam Indonesia yang
sinkretis. Bahkan, di dalam karya penelitiannya tentang Agama Jawa,
Geertz secara lebih khusus lagi membagi dalam beberapa varian:
Abangan, Santri, dan Priyayi (Geertz, 1989). Tentang gerakan Islam di
Indonesia, Deliar Noer juga membagi Islam dalam kategori Islam
tradisional dan Islam modernis (Noer, 1980). Demikian pula Azyumardi
Azra, (1982) ketika memetakan gerakan Islam, ia mengenalkan konsep
Islam fundamentalisme, modernisme, dan post-tradisionalisme. Berbagai
kategori dan variasi Islam yang telah dikenalkan oleh para pakar tersebut
membenarkan proposisi bahwa fenomena sosio-kultural yang bernama

2

Geertz dalam studi komparatifnya menjelaskan adanya pengaruh budaya dalam Islam. Lihat
Clifford Geertz, Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia, ter. Hasan
Basari (Jakarta: YIIS, 1982).
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Islam adalah fenomena yang eksistensinya sangat dipengaruhi lingkungan
sosial.
Berpijak dari cara pandang seperti itu, maka penelitian ini
mencoba memahami tentang tradisi lokal yang direproduksi dalam
keberislaman dilingkungan Masyarakat Islam Maluku melalui tradisi
keberagamaan. Reproduksi tradisi Islam dalam penelitian ini dipahami
sebagai terbentuknya corak Islam melalui proses interaksi antara Islam
dengan tradisi masyarakat lokal.
Masyarakat Islam Maluku dijadikan sebagai subyek pembahasan
di dalam penelitian ini lebih disebabkan oleh karena alasan bahwa di
dalam

lingkungan

mereka

masih

ditemukan

beragam

praktik

keberagamaan Islam yang di dalamnya menyimpan semangat dan nilainilai yang menjadi spirit bagi perkembangan Islam. Untuk menampilkan
kembali semangat Islam dengan berbagai warna dan corak yang ada di
dalamnya tentu tidak lepas dari sejarah penyebaran Islam awal yang
dimainkan para penyiar, dimana mereka telah menyebarluaskan Islam di
Maluku. Hal itu menjadi argumentasi pentingnya pembahasan tentang
bagaimana reproduksi dalam tradisi keberagamaan yang terjadi di
lingkungan Masyarakat Islam Maluku.
Setelah kami melakukan pembacaan terhadap teks-teks lokal
maupun

hasil

penuturan

dari

beberapa

sejarawan

lokal mereka

menjelaskan bahwa sebelum kehadiran Islam di Maluku yang dibawah
oleh penyiar dari Arab, Gujarat, Banten, Bugis masuk ke Maluku melalui
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Kesultanan Ternate dan Tidore, Jazirah Leihitu, Pulau Banda, dan
selanjutnya masuk di Kepulauan Maluku melalui Pulau Kur dan Pulau
Toyando. Sementara Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang, sebelumnya
pada posisi ini lebih pada kehadiran untuk mengantarkan sesembahan,
sebagaimana pengertian leterlek dari ye yang berarti kaki dan lim berarti
tangan, Setelah Islam mulai tersebar pada sebahagian besar negerinegeri di Maluku, oleh penyiar yang memiliki kemampuan baik di bidang
agama, ekonomi dan pemerintahan yang dalam istilah Gibson disebut
dengan “otoritas kharismatik” dengan begitu mereka diposiskan sebagai
Iman (tokoh agama), diangkat sebagai raja, sehingga dengan mudah
melakukan interfensi dalam proses adaptasi produksi tradisiYe Lim,
Sanamang, dan Tamelang,

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang telah

mereka anut.
Hal ini dibuktikan ketika pada kampung-kampung Islam ada yang
mendirikan Masjid dan langgar, atau rumah baru, maka pertama-tama
orang gali satu lubang di dalam tanah dalamnya kira-kira satu setengah
meter untuk tiang-kepala atau tiang-tengah; di dalam lubang itu dibuang
masuk seberapa banyak makanan, akar-akar kayu, sirih-pinang, dan lainlain sebagai korban persembahan kepada roh-roh tanah,

sesudah itu

dimasukan tiang kedalam tanah. Rumah baru itu diselesaikan dengan
bantuan tenaga (maren), dan makanan dari sahabat dan kaum keluarga
sanak saudara. Pada titik inilah terjadinya proses reproduksi tradisi
tersebut pada Masyarakat Islam Maluku.
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Dalam konstruksi sosial pada masyarakat Islam Maluku, terdapat
tiga tatanan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan kompetensi
yakni: adaat (masyarakat pemangku adat), kuvni (pemangku kebijakan
dibidang pemerintahan), serta agam (yang memiliki keahlian dibidang
agama). Realitas ini memiliki korelasi, sebagaimana yang digambarkan
oleh Geertz, misalnya dalam The Religion of Java membagi masyarakat
Jawa dalam tipologi Abangan, Santri, dan Priyayi. Dalam uraian khusus
tentang varian santri, Geertz telah terjebak oleh sumber-sumber yang
berkembang dari kalangan modernisterbukti ia kurang memberikan
apresiasi terhadap karakteristik Islam lokal (Geertz, 1989).
Di dalam mensikapi masalah tersebut, Marshall Hodgson (1974)
pernah menyindir Geertz yang selalu menggemakan pemakaian istilah
puritanis untuk merujuk kepada mazhhab pemikiran Islam modern
tertentu. Hal ini sudah tampak jelas ketika Geertz menjelaskan mengenai
ciri-ciri umum Islam dengan cara selalu menelusuri sejarah syari’ah dan
kurang sekali memperhatikan pentingnya peran sufisme dalam proses
penyebaran Islam di Jawa (Geertz, 1989). Padahal, dalam kurun waktu
cukup lama, di Jawa sudah berkembang tradisi besar Islam. Tradisi ini
lahir sebagai hasil strategi para penyebar Islam awal dalam mensikapi
proses akulturasi dengan budaya masyarakat lokal. Tradisi besar yang
kemudian dikenal dengan istilah tradisi pesantren itu menjadi babak baru
dalam sejarah Jawa karena berhasil menjadi budaya tandingan bagi
masyarakat pedalaman, Hindu-Jawa yang digawangi kalangan istana dan

8

keraton Jawa.Dengan lahirnya budaya tandingan yang berkembang di
pedesaan, maka Islam Jawa bukan lagi tampil sebagai subkultur, tetapi
telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah tradisi besar yang
menurut Joko Suryo (2002) dikenal great tradisition.
Dengan posisi demikian itu, maka pluralisme pemahaman Islam
dapat dipertahankan, dan relasi Islam dengan berbagai komunitas lain
(seperti komunitas adat dan agama lain) dapat berlangsung di bawah
prinsip toleransi yang dikembangkan kalangan Islam tradisional. Sikap
toleransi itu melahirkan tradisi yang berisi unsur Islam. Strategi ini dalam
perkembangannya dianggap sangat akomodatif, merupakan kearifan para
penyebar Islam dalam mensikapi proses akulturasi. Dalam komunitas
Islam Maluku inilah yang disebut di dalam penelitian ini sebagai
masyarakat Islam Maluku.
Peran yang dimainkan Islam Maluku cukup signifikan sejak
tumbuh dan berkembangnya Islam di Maluku. Mereka mempunyai
karakteristik khusus di dalam memandang tradisi.

Islam Maluku

mempunyai ciri akomodatif terhadap praktik-praktik tradisi masyarakat
lokal karena pola inilah yang memberi sumbangan berarti bagi proses
awal pengislaman yang berjalan relatif tanpa jalan kekerasan. Pola ini
sejak semula mendapat inspirasi dari penganjur Islam awal (salam har u)
oleh karena adanya kesesuaian dengan masyarakat yang sebagian besar
berbasis massa sebagai petani dan nelayan yang hidup di wilayah pesisir
di pedesaan, kemudian melahirkan tuduhan sebagai corak Islam yang
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telah mengalami stagnasi. Selain itu, orientasi keberagamaan Islam
Maluku sangat menghargai warisan klasik yang terkristalisasi di dalam
ajaran-ajaran agama. Di dalam mensikapi soal pembaharuan Islam, Islam
Maluku dengan karakternya, tetap berupaya menyelaraskannya dengan
warisan tradisi yang berkembang pada masyarakat lokal. Setelah
diketahui tentang apa yang disebut Islam Maluku di dalam penelitian ini,
maka sampailah pada pembahasan tentang: bagaimana perspektif teori
konstruksi sosial memahami tentang reproduksi Islam melalui tradisi
keberagamaan pada masyarakat Maluku.
Interaksi Islam dengan nilai-nilai luhur yang terus dijaga dalam
budaya masyarakat lokal tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah
tradisi keberagamaan populer di lingkungan masyarakat Islam Maluku.
Fenomena sosio-kultural itu diproduksi melalui kesadaran penuh oleh
setiap individu di dalam masyarakat, terutama melalui peran yang
dimainkan oleh para elit lokal, seperti tokoh adat-ulama yang mempunyai
posisi penting dalam transformasi ajaran Islam pada masyarakat Islam
Maluku. Sebagaimana disebut di dalam buku Horikoshi, tokoh adat adalah
sosok yang berfungsi atau sangat berperan sebagai penjaga tradisi. 3
Dalam masyarakat Islam Maluku pada penelitian ini dilakukan
dengan cara subordinasi budaya tersebut terhadap nilai-nilai yang berlaku
di dalam ajaran Islam. Penyesuaian secara terus-menerus setiap individu
terhadap dunia sosio-kultural yang mereka ciptakan dengan penuh
3

Bandingkan fungsi ulama sebagai agen perubahan sosial dalam Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan
Sosial, ter. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), h. 3.
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kesadaran itulah yang disebut dengan momen eksternalisasi. Dengan
terciptanya tradisi ini, maka mereka secara terus menerus berada pada
proses menemukan diri di dalam dunianya. Mereka menghasilkan dirinya
dalam lingkungannya.
Berikutnya, tradisi partisipasi dalam membantu sesama Ye Lim,
Sanamang, dan Tamelang, yang fungsi dan maknanya telah mereka
tetapkan bersama, dalam waktu yang relatif lama akan selalu diulangdiulang. Tradisi tersebut memberikan satu pedoman dan tata cara hidup
bersama. Tradisi dengan nilai-nilai luhur di dalamnya menjadi sebuah
memori kolektif bagi setiap individu sekaligus dijadikan sebagai bahan
pertimbangan ketika mereka melakukan tindakan-tindakan. Tradisi yang
disakralkan tersebut akhirnya menjadi bagian integral, yang tidak
terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Maluku, sehingga
terjadi apa yang disebut dengan proses pelembagaan. Pelembagaan
tersebut menggambarkan terciptanya realitas sosial obyektif yang
dibentuk melalui produk kultural. Di dalamnya, Islam Maluku melakukan
interaksi satu sama lain.
B. Rumusan dan Batasan Malasah
Fokus masalah penelitian ini adalah konstruksi sosial dalam
etnografi tradisi keberagamaan sebagai praktek sosial yang terus
mengalami dialektika antara arahan struktur dengan tindakan aktor
sejalan dengan dinamika perkembangan. Pertanyaan penelitian dalam
menguraikan fokus masalah tersebut adalah:
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1. Bagaimana posisi Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang, dalam struktur
sosial dan relasi sosial vertikal maupun horizontal dalam masyarakat
Islam Maluku?
2. Bagaimana

Etnografi: tradisi Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang,

pada sepanjang perjalanan masyarakat Islam Maluku?
3. Bagaimana arah Etnografi: tradisi Ye Lim, Sanamang,dan Tamelang
masih melembaga ditengah masyarakat Islam Maluku yang sedang
mengalami perubahan sosial ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana posisi Ye Lim, Sanamang, dan
Tamelang, dalam struktur sosial dan relasi sosial vertikal maupun
horizontal dalam masyarakat Islam Maluku.
2. Untuk mengkaji bagaimana Etnografi: tradisi Ye Lim, Sanamang, dan
Tamelang, pada sepanjang perjalanan masyarakat Islam Maluku.
3. Untuk menganalisis bagaimana arah Etnografi: tradisi Ye Lim,
Sanamang,dan Tamelang masih melembaga ditengah masyarakat
Islam Maluku yang sedang mengalami perubahan sosial ?
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis,
metodologis, dan praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut :
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2.1 Secara metodologis , penelitian ini diharapkan dapat menambah
rujukan keilmuan dalam penelitian selanjutnya mengenai Etnografi:
tradisi Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang, pada sepanjang
perjalanan masyarakat Islam Maluku.
2.2 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan

dan

wawasan

bagi

penelitian

etnografi

pada

umumnya, dan khususnya di provinsi Maluku
2.3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku.

13

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang Islam dan dinamika masyarakat di Indonesia
telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam berbagai topik dan lokus
penelitian.
1. Geertz (1982 ) meneliti Islam di Jawa dan menunjukkan bahwa
terdapat

kategorisasi

masyarakat

berdasarkan

tipologi

keberagamaanya atas Islam santri, priyayi, dan abangan.
2. Azra (1996) tentang pengaruh pesantren terhadap perkembangan
masyarakat, Nakamura dan Ida tentang Muhammadiah dan NU
sebagai organisasi sosial kemasyarakatan berbasis Islam yang
cukup

berpengaruh

dalam

sejarah

perkembangan

bangsa

Indonesia.
3. Sementara itu, Gibson (2009) dan Gibson (2011) dengan perspektif
pos-struktural meneliti persebaran narasi Islam dan hubungannya
dengan konstruksi kekuasaan dalam masyarakat Bugis dan
Makassar.
4. Nur Syam (2003) menulis tentang Tradisi Islam Lokal Pesisiran
studi konstruksi sosial upacara pada masyarakat pesisir Palang
Tuban Jawa Timur.
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Dari seluruh penelitian yang telah dilakukan tersebut umumnya
terfokus pada unit makro masyarakat dalam menempatkan Islam sebagai
bagian dari dinamika didalamnya. Penelitian yang melihat tradisi lokal
berdasarkan Islam dalam masyarakat dan reproduksinya dari waktu ke
waktu belum ada yang secara khusus melakukannya. Sementara itu,
realitas masyarakat Indonesia sebenarnya ditandai oleh tradisi-tradisi lokal
yang terbentuk sebagai hasil persentuhan antara nilai dan norma lokal
dengan ajaran Islam.

B. Landasan Konseptual
Penelitian ini berfokus pada sebuah tradisi pada masyarakat Islam
Maluku di Maluku bernama Etnografi tradisi Yelim, Sanamang, dan
Tamelang, sebuah tradisi yang telah mengalami proses dari waktu ke
waktu dalam merespons perubahan zaman. Topik ini merupakan ontologi
yang relatif baru dalam kajian antropologi agama di Indonesia umumnya
dan Maluku pada khususnya.
Islam adalah sebuah sistem nilai dan ajaran Ilahiyah yang bersifat
transenden. Nilai dan ajaran yang bersifat transenden tersebut sepanjang
perjalanan sejarahnya telah membantu para penganutnya memahami
realitas dalam rangka mewujudkan pola-pola pandangan hidup. Konsep
Islam seperti itu lebih bermakna sebagai agama yang diturunkan Allah
SWT, yang mengajarkan dan mengatur pola hubungan antara manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam
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sekitarnya, yang meliputi pokok-pokok kepercayaan dan aturan-aturan
hukum yang dibawa melalui utusan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW,
dan berlaku untuk seluruh umat manusia.
Oleh karena sifatnya yang ideal, maka kapan pun dan dalam
situasi apa pun, Islam yang berisi sistem nilai dan ajaran yang berlaku
secara universal ini tidak akan pernah mengalami perubahan-perubahan.
Namun, secara antropologis, Islam adalah sebuah fenomena sosiokultural. Di dalam dinamika ruang dan waktu, Islam yang semula berfungsi
sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata berlaku sebagai obyek dan
sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara
lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia tumbuh dan
berkembang.
Di berbagai belahan dunia, Islam pernah mengalami puncak
kejayaan peradaban, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa
tempat lain, Islam justeru mengalami kemunduran dan bahkan tenggelam
ditelan oleh perubahan zaman. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban
umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh pergumulan sosial
yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna,
corak, dan karakteristik konsep ke-Islaman kita.
C. Landasan Teoretis
Landasan teoretis yang saya gunakan sekaligus berfungsi sebagai
pisau analisis untuk membedah masalah yang terdapat di dalam
penelitian

ini,

untuk

mendapatkan
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jawaban

tentang

perbedaan

konsepsional Secara lebih khusus, perspektif teori yang digunakan di
dalam penelitian ini adalah perspektif teori konstruktivisme yang
dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, bahwa perspektif
gagasan inti dari teori konstruksi sosial yang dikenalkan oleh Peter L.
Berger dan Thomas Luckmann adalah gagasan tentang konstruksi
kenyataan sosial (sosial reality construction), yaitu bahwa melalui tindakan
dan interaksinya, manusia menciptakan terus menerus sebuah kenyataan
yang dimilikinya bersama, yang dialaminya secara faktual obyektif, tetapi
mempunyai makna subyektif.
Gasasan ini terangkum dalam proses dialektik melalui momen
eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi. Dan keberadaannya
merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi. Perspektif ini berbeda
dengan perspektif teori dalam ilmu sosial yang menempatkan manusia
sebagai korban dari dunia sosialnya. Teori yang termasuk di dalam
kategori fenomenologi lahir sebagai tandingan terhadap teori yang berada
dalam paradigma fakta sosial yang digagas Emile Durkheim.
Paradigma ini berasumsi bahwa fakta sosial adalah sesuatu yang harus
dinyatakan sebagai apa yang berada di luar individu (external). Fakta
sosial itu bersifat memaksa terhadap individu (coercive). (Berger dan
Luchmann, 1990).
Perspektif teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Peter L.
Berger dan Thomas Luckmann, bahwa perspektif gagasan inti dari teori
konstruksi sosial yang dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas
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Luckman adalah gagasan tentang konstruksi kenyataan sosial (sosial
reality construction), yaitu bahwa melalui tindakan dan interaksinya,
manusia menciptakan terus menerus sebuah kenyataan yang dimilikinya
bersama, yang dialaminya secara faktual obyektif, tetapi mempunyai
makna subyektif. Gasasan ini terangkum dalam proses dialektik melalui
momen eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi (Berger dan
Luckman, 1990).
Masyarakat merupakan kenyataan obyektif. Manusia merupakan
produk sosial. Kiranya juga sudah jelas bahwa suatu analisa mengenai
dunia sosial yang mengesampingkan salah satu dari ketiga momen itu
akan menghasilkan suatu distorsi.
Dalam pemikiran Berger dan Luckman (1990), bahwa untuk
memahami dunia sosial kehidupan (lebenswelt atau life world) selalu
dalam proses dialektis, antara the self (individu) dan dunia sosio kultural.
Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, sebagaimana yang
telah disinggung terdahulu, yakni eksternalisasi yakni penyesuaian diri
dengan dunia sosio kultural sebagai prodak manusia, objektivasi, yakni
interaksi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami
institusionalisasi, dan selanjutnya adalah internalisasi, yakni individu
mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial
tempat menjadi individu menjadi anggotanya.
Pada fase eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan
masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu saat dimana
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seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam
masyarakat. Dalam kedua fase ini membuat orang memandang
masyarakat srbagai realitas objektif, yang disebut dengan man in society.
Selanjutnya pada tahap internalisasi, yang lebih lanjut agar pranata itu
dapat

dipertahankan

dan

dilanjutkan,

haruslah

ada

pembenaran

terhadaqp pranata tersebut, tetapi pembenaran itu dibuat juga oleh
manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi
sekunder. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen, dan
tidak tertolak yang dimiliki oleh individu secara subjektif.
Kenyataan sosial objektif yang terlihat dalam hubungan individu
dengan lembaga-lembaga sosial dilandasi oleh aturan-aturan atau hukum
merupakan produk manusia itu sendiri, bukan merupakan hakekat dari
lembaga-lembaga itu. Ciri coercive yang menyertai struktur sosial yang
objektif merupakan suatu perkembangan aktivitas manusia dalam proses
eksternalisasi atau interaksi manusia dengan struktur-struktur sosial yang
sudah ada. Kenyataan aturan sosial tersebut akan terus berhadapan
dengan proses eksternalisasi.
Perubahan
membongkar

sosial

tatanan

akan

yang

terjadi

sudah

bila

eksternalisasi

terbentuk,

Sedangkan

ternyata
dalam

masyarakat yang stabil proses eksternalisasi individu-individu akan
mengidentifikasi dirinya ke dalam peranan-peranan yang sudah mapan.
Peranan menjadi unit dasar-dasar dari aturan-aturan yang terlembaga
secara objektif. Struktur objektif masyarakat tidak menjadi produk akhir
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dari suatu interaksi sosial, karena struktur berada dalam suatu proses
objektivasi menuju suatu bentuk baru internalisasi yang akan melahirkan
suatu proses-proses eksternalisasi baru.
Struktur kesadaran subjektif individu dalam sosiologi pengetahuan
menempati posisi yang sama dalam memberikan penjelasan kenyataan
sosial. Setiap individu menyerap bentuk tafsiran tentang kenyataan sosial
secara terbatas, sebagai cermin dari dunia objektif. Dalam proses
internalisasi, setiap individu berbeda- beda dalam dimensi penyerapan,
ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap
bagian intern. Tidak setiap individu dapat menjaga keseimbangan dalam
penyerapan dimensi objektif dan dimensi subjektif kenyatan sosial itu.
Kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial, menurut Berger,
membutuhkan cara penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang
sedang dipegang dan dipraktekkan.
Pelembagaan pandangan atau pengetahuan oleh masyarakat itu
akhirnya memperoleh generalitas yang paling tinggi, dimana dibangun
suatu dunia arti simbolik yang universal, yang kemudian disebut sebagai
pandangan hidup atau idiologi. Pandangan hidup yang diterima umum itu
dibentuk untuk menata dan memberi legitimasi pada konstruksi sosial
yang sudah ada serta memberikan makna pada pelbagai bidang
pengalaman

mereka

sehari-hari.

Legitimasi

disini

adalah

proses

penjelasan (unsur kognitif) dan pembenaran (unsur normatif) dari suatu
interaksi antara individu.
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Dengan memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung
dalam tiga momen dialektis yang simultan dan masalah legitimasi maka
kenyataan

sosial

itu

merupakan

suatu

konstruksi

sosial

buatan

masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam, ke
masa kini dan menuju masa depan. Konstruksi sosial itu sendiri pada
gilirannya berkarakter plural, relatif, dan dinamis. Dalam arti, bahwa
lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat memiliki kehendak dalam
membangun realitas sosial, dan setiap kehendak tersebut harus
berhadapan

satu

sama

lain

dan

berusaha

saling

mendominasi.

Masyarakat dalam bidang kehidupan mereka selalu terlibat dalam usaha
dominasi, oleh sebab itu pertikaian antara kelompok-kelompok sosial
sering muncul.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian antropologi. Lazimnya sebuah
penelitian, khususnya bidang kajian antropologi, penelitian ini memiliki ciri
tertentu yang menjadi ciri khas dari penelitian yakni menggunakan
penelitian kualitatif.
Penelitian ini, secara paradigmatik memposisikan diri pada
paradigma non-positivistik, yang muncul sebagai kritik atas paradigma
positivistik, yang menganggap bahwa realitas diluar sana sepenuhnya
dikendalikan oleh hukum-hukum alam yang bersifat objektif dan universal.
Akan tetapi paradigma ini telah dianggap memiliki kelemahan, karena
pada dasarnya indera manusia terbatas dan tidak mampu melihat dan
memahami realitas keseluruhan secara utuh (Guba dan Lincoin, 2000;
Lubis, 2004).
Dengan

demikian,

pandangan

non-positivistik,

karena

keterbatasannya indera manusia untuk memahami realitas sepenuhnya,
akibatnya setiap peneliti melihat dan memahaminya secara berbeda
sesuai dengan sudut pandangnya yang subyektif (Guba dan Lincoln,
2000). Sehingga, sebagai penelitian yang memposisikan diri pada
paradigma non-positivistik, tujuan penelitiannya tidak diarahkan pada
penemuan hukum-hukum atau teori yang berlaku secara universal dan
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dapat digeneralisir, tetapi diarahkan pada pengembangan teori yang
mampu

memberikan

pemahamanyang

mendalam

tentang

subjek

kajiannya, sekaligus menemukan berbagai variasi yang terjadi di
dalamnya (Guba, 1990 dalam Lubis, 2004).
Pilihan paradigma membimbing peneliti untuk melihat realitas yang
diteliti serta bagaimana prosedur penelitian dilakukan (Lubis 2004). Guba
dan Lincoln (2000, 163-186), mengemukakan empat utama yang bersaing
dalam

ilmu

pengetahuan

dengan

berbagai

asumsi-asumsi

yang

mendasarinya, yaitu posivitisme post-positivisme, teori kritis (critical
theori),

dan

paradigma

konstruktivisme

(constructivism).

Guna

mengarahkan penelitian ini pada paradigm kontruktivis yang mungkin bisa
ditambahkan bahwa hanya dengan pengalihan dunia sosial kepada
generasi baru (artinya internalisasi sebagaimana yang dilaksanakan
dalam sosialisasi) maka dialektika sosial yang mendasar itu tampil dalam
totalitasnya. Sekali lagi, hanya dengan munculnya satu generasi

baru

benar- benar bisa berbicara tentang suatu dunia sosial.
Pilihan

atas

paradigma

konstruktivis

dilatarbelakangi

oleh

pertimbangan ontologi dan epistomologi yang dianut paradigma ini.
Secara ontologi, paradigma konstruktivis (adalah) bersifat relativis, artinya
realitas yang dipahami secara plural (multiple realitas). Realitas tidak
dapat dinyatakan secara jelas dan pasti (intangible), konstruksi mental,
didasarkan atas pengalaman yang bersifat sosial-budaya lokal dan
spesifik, sehingga konstruksi ilmu pengetahuan tidak bersifat oyektif-

23

universal. Ilmuan akan selalu memahami realitas dari dari ontologi yang
relative (perspektif, paradigma, kerangka teori) tertentu, sehingga ilmuan
tidak melihat realitas secara utuh atau tidak secara lengkap (Lubis 2004).
Sedangkan

secara

epistemologi,

paradigma

konstruktivis

bersifat

transaksional dan subyektivis.Dimana antara peneliti dengan subjek
penelitian saling terkait dengan interaktif. Dari segi metodologi, paradigma
konstruktivis, muncul dengan metodologi hermeneutik dan dialektis
(partisipatif), yang mengunakan

metode interpretatif

fenomenologi,

interpretatif hermeneutik, dan lainnya, yang oleh Swant (dalam Lubis,
2004) dimasukkan sebagai metode konstruktivis.
Dengan menggunakan paradigma konstruktivis, kiranya dapat
memotret realita sosial dan aktifitas yang terjadi, karena realita yang
dimaksud-mengunakan terminologinya Hardiman (2003), tidak hanya
realitas objektif yaitu realitas yang berada di luar diri orang yang di teliti
yang menyangkut kehendak dan kesadarannya, antara kedua realitas ini
memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.
Lebih jauh Hardiman (2003) menjelaskan bahwa realitas yang kita
temukan

dalam

objektif,

berupa

data

kemudian

kita

mencari

penjelasannya, kaitan sebab akibatnya, sehingga ada harapan peneliti
menembus gejala dan menemukan realitas subjektif. Namun untuk sampai
ke sana peneliti harus menembus hal tersebut; Pertama, berjumpa
dengan

kepribadian

jawabannya.

Kedua,

orang

tersebut,

dengan

bertanya

sungguh-sungguh
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dan
mau

mendapatkan
memahami

(verstehen) realitas itu. Jika kedua langkah tersebut dilakukan, barulah di
dinamakan ‘mempersoalkan realitas’ atau ‘mempersoalkan kewajaran’
Dengan demikian, menurut Hardiman (2003), untuk melihat realitas,
kita harus meneropongnya dari ‘luar’ dan dari ‘dalamnya’ (kita perlu
mengambil bagian di dalam realitas tersebut). Artinya di sini kita ikut
berbagi harapan, perasaan, perjuangan, cita-cita, kekecewaan, dan
seterusnya.Inilah yang dinamakan memahami ‘dari dalam’ (menyalami
realitas batin).
Meneropong (pemahaman) ‘dari luar’, ini hanya sebuah refleksi
tahap awal. Kita akan mendapatkan perbandingan, mencari kaitan/sebabakibat, menelusuri sejarahnya, dan sebagainya. Dengan demikian kita
menemukan struktur-struktur yang membuat individu atau masyarakat
seperti itu. Disini didapat sebuah analisis tentang realitas. Barulah
kemudian dilakukan upaya meneropon (pemahaman) ‘dari dalam’.
Disinilah kita menemukan kompleksitas perasaan, keinginan, pikiranpikiran yang berkaitan dengan persoalan yang kita sorot. Peneliti
menemukan bahwa suatu masalah itu bukan hanya material yang objektif,
melainkan penembusan penghayatan batin dan kesadaran individu yang
bersangkutan. Ini dinamakan refleksi tahap ke dua.
Dari upaya melakukan penyelaman terhadap realitas batin yang
paling dalam, disamping menelusuri realitas lahiriah seluas-luasnya,
tentunya ditemukan:
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1. Struktur-struktur yang luas dan niscaya akan berdiri di luar orang
yang bersangkutan (peneliti) dan berkaitan dengan dirinya. Kita
menemukan

sejarahnya,

susunan

kelasnya,

tuntutan

kebudayaannya, dan sebagainya.
2. Menemukan struktur-struktur subyektif paling dalam yang berkaitan
dengan kesadaran orang yang kita teliti (peneliti). Kita memperoleh
persepsi-persepsi cara berfikir, sikap-sikap, disposisi, cita-cita dan
seterusnya. Secara luas tidak hanya teneliti yang dapat kita pahami
tetapi secara luas masyarakatnya juga dapat dipahami.
B. Lokasi Penelitian
Dalam Penelitian ini, lokasi penelitiannya terdapat pada 3
kabupaten, masing-masing sebagai berikut :
1. Kabupaten Maluku Tenggara
2. Kabupaten Maluku Tengah
3. Kabupaten Seram Bagian Barat
C. Subjek Penelitian
Keterwakilan orang/tokoh yang mengetahui dengan baik obyek
penelitian, dibagi kepada :
1. Tokoh Adat
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Pemuda
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D. Penentuan Informan
Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan informan
penelitian adalah subjek yang memberikan data penelitian melalui
wawancara. Informan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik
purposive sampling,

yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan

secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam
penelitian ini, penentuan informan didasarkan kriteria dengan urutan
sebagai berikut: Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh
adat,

tokoh

masyarakat,

dan

tokoh

pemuda

yang

mengetahui

permasalahan penelitian ini.
E. Objek Penelitian
1. Tradisi Ye Lim di Kabupaten Maluku Tenggara
2. Tradisi Sanamang di Kabupaten Maluku Tengah
3. Tradisi Tamelang di Kabupaten Seram Bagian Barat
F. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara
langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data
yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
G. Cara Penentuan Sumber Data

Dalam menentukan sumber data
purposif

(sengaja/dengan pertimbangan
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sampel ditentukan secara
tertentu) sehingga sampel

penelitian tidak perlu mewakili populasi. Adapun pertimbangan penelitian
sampel bukan berdasarkan pada aspek keterwakilan populasi didalam
sampel. Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel (informan)
untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.

Sampel yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah
sampel kecil, tidak representatif, purposive (snowball), dan berkembang
selama proses penelitian. Nasution (1992) mengungkapkan bahwa
metode kualitatif sampelnya sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose)
penelitian. Penelitian ini

tidak menggunakan istilah populasi, tetapi

dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place),
pelaku (actor), dan aktivitas (activity).

H. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sejalan dengan pilihan metoda yang dikemukakan sebelumnya
yakni sejarah yang melihat proses awal mula munculnya Etnografi: Tradisi
Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang

Pada Masyrakat Islam di Maluku

yang mengandung dimensi-dimensi struktural dan dimensi prosedural
(historis) agar kedua dimensi ini dapat diungkapkan pilihan strategi yang
harus dipadukan sehingga dapat mengungkap melalui pembacaan
dokumen-dokumen historis dan penuturan lisan dari tokoh masyarakat,
tokoh adat dan tokoh agama. Dengan demikian upaya untuk melihat
bagaimana Etnografi : tradisi Ye Lim, Sanamang, dan Tamelang Pada
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Masyrakat Islam di Maluku mampu bertahan dari waktu ke waktu sebagai
sebuah tradisi dalam masyarakat mengalami proses reproduksi.
Untuk metode fenomenologi, yang berusaha mengungkapkan
fenomena mengenai bagaimana keterlibatan aktor dan struktur yang
kemudian akan ikut menentukan Etnografi : tradisi Ye Lim, Sanamang,
dan Tamelang Pada Masyrakat Islam di Maluku dari waktu ke waktu,
maka teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan melakukan
pengamatan berperan serta (participant observation), dalam artian untuk
melihat persoalan realitas kesadaran dengan cara melakukan kontak
langsung dengan realitas sosial. Dengan demikian akan bisa
dipahami

bagaimana

suatu

proses

sosial

beroperasi

dan

mempengaruhi manusia/individu (Turner, 1998).
Dengan

demikian

teknik

pengamatan

berperan

serta

(participant observation) dilakukan untuk mendapatkan data primer
(Patton, 1990; Bogdan dan Taylor, 1992; Morgan, 1988; Denzin dan
Lincoln,

1994;

Salim,

2001.

Marvasti,

2004;

Babbie,

2004,

maksudnya peneliti turut terlibat dalam kehidupan sehari-hari pada
masyarakat yang diteliti, mendengar dan melihat secara cermat apa apa yang dikatakan dan dilakukan oleh subyek penelitian.
Disamping itu pengumpulan data primer juga dilakukan
dengan

metode

wawancara

dimaksudkan

untuk

mendapatkan

informasi dari para aktor yang terlibat yang ada di propinsi Maluku,
tokoh adat, tokoh masyarakat, atau informan yang dianggap dapat
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menjelaskan hal-hal yang digali atau diketahui dari lokasi penelitian.
Untuk menentukan informan ini dilakukan dengan teknik bola salju
(snowball sampling) (Babbie,2004), sehingga dengan teknik ini
diperoleh jumlah informan sebanyak 20 informan yang mewakili
aktor dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual, meliputi
tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dalam
artian

wawancara

lepas

dengan

subyek

penelitian

dengan

menyiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan, karena yang
dicari adalah keterangan dan penjelasan lebih dalam dari para actor
yang terlibat dalam tindakan sosial menyangkut

produksi dan

Etnografi : tradisi Ye Lim, Sanamang, Tamela dan Firiwait Pada
Masyrakat Islam di Maluku.
Wawancara

mendalam

(individual

depth

interview)

juga

dilakukan dalam penelitian ini. Dimaksudkan untuk menjaring
kompleksnya persoalan yang dilihat dan kemampuan pengetahuan
yang dapat diketahui atau digali dari tineliti, serta bila tineliti
tersebar dalam wilayah geografi yang luas serta diduga adanya
tekanan dari kelompok kecil (peer pressure) (Debud dan Novelli,
1996). Dengan metode ini diharapkan upaya melakukan penyelaman
(penjelajahan) terhadap realitas bathin (refleksi tahap 2) terhadap
peneliti dapat dilakukan (Hardiman, 2003).
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Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti,

notulen,

dan

sebagainya."

Dokumentasi

merupakan

teknikpengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan terhadap
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Untuk

menganalisis

data

yang

telah

penelitian ini digunakan metode ada

terkumpul,

dalam

kualitatif. Analisis data

kualitatif merupakan peneluisuran terhadap pernyataan -pernyataan
umum tentang hubungan antar berbagai kategori data. Untuk
membangun teori substantif yang berasal dari data yang tersedia
(Marshall dan Rossman, 1989).
Hal ini sejalan dengan Patton (1990) yang menjelaskan,
dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mengatur
urutan data,mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan
satuan uraiandasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.
Dengan demikian pekerjaan menganalisis data dalam hal ini adalah
berupa mengatur, mengurut, mengelompokkan, dan mengkategorikannya,
sehingga

tidak

Pengkategorian

terjadi
dan

tumpang

tindih

pengkodean

dalam

disesuaikan

menganalisis
dengan

data.

rumusan

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan data, menyeleksinya
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dan kemudian menjelaskannya dalam bentuk seuah diskripsi analitis.
Untuk menjawab tujuan pertanyaan dalam penelitian ini, data yang
dikumpul dikelompokkan menjadi data aktifitas Etnografi : tradisi Ye Lim,
Sanamang, dan Tamelang Pada Masyarakat Islam Maluku. Selanjutnya,
guna melihat sejauh mana hasil penelitian ini dapat diyakini sebagai
sebuah kebenaran. Dan dapat dipercaya sekalipun derajat kebenaran
dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan secara pasti, peneliti
berusaha untuk meraihnya sedalam mungkin. Adapun usaha yang
dilakukan adalah dengan menguji keabsahan data dengan cara
1. Melakukan teknik triangulasi metoda;
2.Triangulasi sumber;
3. Triangulasi teori.
Sedangkan langkah-langkah selanjutnya yakni :
1. Pengamatan berulang;
2. Triangulasi;
3. Masukan peneliti. (Moleong, 1995 dan Lincoln dan Guba, 1995
dalam Sitorus, 1999).
J. Jadwal Penelitian
Jenis Kegiatan

Tahun I
1

2

Penyusunan Proposal

Seminar Rancangan Penelitian
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3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Penelitian Lapangan

Penyusunan Draf Laporan
Pendahuluan

Penyusunan Draf Laporan Akhir

Seminar Hasil Penelitian

Penyusunan Laporan Akhir
Penelitian

Penyusunan Draft Buku

Penyusunan Buku
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K. Rancangan Anggaran Belanja

NO.

URAIAN

Vol

Satuan

Harga Satuan

PERSIAPAN
A.

B.

C.

1.
Persiapan
dan
Penyempurnaan Proposal
2. Pembuatan Instrumen
Penelitian
PENGUMPULAN
DATA/SURVEY
LAPANGAN
1.
Pengumpulan
Data
Tahap I (Data Skunder)
2.
Pengumpulan
Data
Tahap II (Data Primer)
BIAYA
OPERASIONAL
DAN PERALATAN
1. Bahan dan Peralatan
Habis Pakai
2. Sewa Peralatan (Laptop,
LCD, dll)
3.
Cetak
dan
Penggandaan Laporan

1.740.000
1

Dok

1.000.000

1.000.000

1

Dok

740.000

740.000
74.760.000

1

Tahap

33.600.000

33.600.000

1

Tahap

41.160.000

41.160.000
23.500.000

1

Keg

5.000.000

5.000.000

2

Kali

3.500.000

7.000.000

1

Berkas

2.500.000

2.500.000

4.

Transportasi Lokal
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Kali

200.000

7.200.000

6.

Konsumsi
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Org

50.000

1.800.000

Pelaporan
D.

JUMLAH

3.000.000

1. Penyusunan Laporan
Akhir Kegiatan
2. Penggandaan Laporan
Akhir Kegiatan
JUMLAH

1

Keg

1.500.000

1.500.000

1

Keg

1.500.000

1.500.000
103.000.000

E. Data dan Sumber Data
Salah satu pertimbangan kami dalam memilih masalah penelitian
ini adalah ketersediaan data dan sumber data. Penelitian ini lebih bersifat
understanding (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena
bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai subyek).
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data
dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data
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akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. jenis sumber data
terutama alam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Narasumber (informan)
Dalam Penelitian ini posisisi nara sumber sangat penting, bukan
skedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena
itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber
informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia
juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian
berdasarkan informasi yang diberikan.
2. Peristiwa Atau Aktivitas
Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan
terhadap peristiwa atau aktivitas tradisi ye lim, sanamang dan tamelang
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau
kejadian ini, kami akan mengetahui proses bagaimana tradisi itu terjadi
secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan
mengamati suatu peristiwa atau aktivitas, kami dapat melakukan cross
check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.
3. Tempat Atau Lokasi
Tempat

atau

lokasi yang

berkaitan

dengan

sasaran

atau

permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data.
Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas Ye Lim,
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Sanamang, dan Tamelang ini dilakukan i lewat sumber lokasi peristiwa
atau aktivitas di lokasi penelitian ini,

yang

bisa digali lewat sumber

lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungnnya.
4. Dokumen atau Arsip
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan
dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman
atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar
benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan
Sanamang, dan Tamelang.
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peristiwa

Ye Lim,
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BAB IV

BUDAYA DAN TRADISI MASYARAKAT MALUKU TENGAH

4.1. Ulisiwa dan Ulilima
Memaknai kata Maluku maka ada dua pandangan yang bisa
dikemukakan dalam tulisan ini, kedua pandangan tersebut adalah
pandangan masyarakat lokal dan pandangan kolonial yang
sempat bermukunjung atau bermukim di Maluku. Pandangan lokal
yang termuat dalam kronik Bacan menyebutkan bahwa Maluku
yang terdiri dari empat kerajaan (Ternate, Tidore, Bacan dan
Jailolo)

dulunya

disebut

sebagai

„Gapi‟

(Coolhaas,

1980).

Penyebutan ini berlangsung lama sebelum masuknya agama
islam di daerah ini. Perubahan nama terjadi ketika datangnya
seorang asing yang bernama Jafar Shadik. Dari perkawinannya
dengan puteri lokal, Ia menurunkan empat orang putera yang
kemudian menjadi raja-raja di empat kerajaan itu. Sejak saat itu
empat kerajaan tersebut diberi label dengan istilah “Maloko Bacan,
Maloko Jailolo, Maloko Tidore dan Maloko Ternate” (Leirissa,
1982).

Van Fraassen (1987) menyatakan bahwa kata “Maloko”
terdiri dari dua suku kata yakni “Ma” yang merujuk pada kata ganti
milik, seperti kata-kata “Ma Baba” yang berarti ayah saya, atau Ma
Nau‟u yang berarti suami saya. Sedangkan kata “Loko” oleh van
Fraassen

dikaitkan

dengan

istilah

“Loka”

dalam

bahasa

sanksekerta yang berarti “bhumi atau bhuwana” dalam tradisi
politik di Jawa. Dengan demikian Maloko atau Maluku berarti
penguasa dunia.
Versi lain menyatakan bahwa kata “maloko” bisa berarti
seloko (segenggam) yang berarti penguasa dari keempat kerajaan
yakni Ternate,Tidore, Bacan dan Jailolo yang berasal dari satu
keturunan yang sama secara geneologis. Namun yang menarik,
bahwa pada bendera kerajaan Ternate tertulis dengan aksara arab
kalimat “Al molok Boldan Ternate” (de Clerq dalam Leirissa, 1982).
Kata Al molok atau al mulk yang berarti raja atau penguasa dalam
bahasa Arab itu, kemudian direinterpretasi menjadi sebuah kalimat
“Jaziratul zabal Muluk” yang artinya Semenanjung gunung yang
banyak raja. Interpretasi ini sudah tentu bersifat kontekstual,
dalam artian didasarkan pada kondisi sosiocultural masyarakat

Maluku dan Maluku Utara dewasa ini yang banyak raja-raja kecil,
yang oleh van Leur ( 1960) disebut dengan distilahkan “Dorps
Republieken”.
Berkenaan dengan pengertian sebelumnya, A. B. Lapian
(1965) dalam artikelnya menyebutkan bahwa data dari dinasti
Tang di Cina memberi petunjuk bahwa istilah Maluku telah dikenal
oleh orang-orang Cina sekurang-kurangnya antara abad ketujuh
dan kesembilan. Ini karena ada perdagangan cengkih antara Cina
dengan Ternate dan beberapa kerajaan lainnya disana. Demikian
pula Peter V Lape (1997) dalam studi archiologi di Banda Neira
menyatakan bahwa kontak antara Banda Neira dengan Cina telah
terjadi sejak era neolitikum. Ini juga karena adanya perdagangan
pala antara Banda Neira dengan Cina.
Jika informasi diatas dapat diterima kebenarannya, maka kita
harus dapat membedakan antara kedatangan orang-orang Arab
maupun orang-orang Cina dengan kehadiran agama Islam di
Maluku dan Maluku Utara. Artinya orang-orang Arab dan Cina
telah berdagang cengkih dan pala di Maluku dan Maluku Utara
jauh sebelum datangnya agama Islam. Penemuan unsur pala dan

cengkih pada mumi Firaun (Ramses II) yang adalah raja Mesir itu,
menjadi bukti kuat bahwa pala dan cengkih telah digunakan di
Timur Tengah pada era sebelum kedatangan agama Islam.
Demikian pula beberapa peristilahan dalam bahasa Arab seperti Al
Mulk yang artinya raja telah dikenal oleh orang-orang Maluku
sebelum datangnya agama Islam. Dengan demikian informasi dari
kronik Bacan yang mengatakan bahwa gelar “Kolano Maloko”
telah digunakan sebelum kedatangan agama Islam di daerah
tersebut dapat dibenarkan.
Sesungguhnya jangkauan penggunaan istilah “Maloko” tidak
mengalami

perkembangan

sebagaimana

berkembangnya

keempat kerajaan yang menggunakan label “maloko” di Maluku
Utara itu. Dari historiografi mengenai Maluku Utara diketahui
bahwa keempat kerajaan itu melakukan ekspansi kekuasaan
meliputi wilayah Indonesia bagian Timur kecuali Sulawesi Selatan.
Dalam abad ke-17 Kesultanan Ternate menganggap dirinya
berkuasa atas Sulawesi Utara dan Maluku Selatan. Sementara
kesultanan Tidore juga menganggap dirinya berkuasa atas wilayah
Papua bagian Utara dan Barat. Namun daerah-daerah ekspansi

itu tidak disebut sebagai Maluku (Leirissa, 1973). Ini sejalan
dengan berita dari kerajaan Majapahit (nagarakartagama) yang
menyebutkan

bahwa

wilayah

pengaruh kerajaan

Majapahit

meliputi Maluku, Ambwan (pulau Ambon sekarang) dan, Wandan
(Banda sekarang). Ini artinya wilayah Maluku dibedakan dari
Ambon dan Banda. Atau dengan kata lain Ambon dan Banda tidak
termasuk bagian dari Maluku.
“Ambon (Maluku) adalah kumpulan dari banyak sub-suku
begitupun dengan budayanya. Ia berbeda dalam
penampakannya, namun ia tersatukan dalam satu
pandangan kosmologis. Pandangan kosmologis ini kami
menyebutnya sebagai siwalima. Cara pandang yang
memandang dunia dalam beragam hal namun tetap pada
ranah seragam”, kata Pak AB menjelaskan tanah
kelahirannya (wawancara, 2015).
Pandangan kosmologis ini, sebagaimana logika kebudayaan
yang mengalun, ia mengalir dipahami dan dijalankan tanpa perlu
lagi mempertanyakan apa hal yang dipahami dan dijalankan itu
benar atau salah lagi. Bagi masyarakat ambon, pandangan
monodualistik ini merupakan bagian terdalam dari pahaman yang
turut membentuk kepribadian masyarakat Maluku.

Ditilik lebih jauh, Pak AB dalam wawancara yang saya
lakukan menjelaskan bahwa, kebudayaan yang ada tampak
dijalankkan oleh orang Maluku tiada lain adalah berasal dan
berakar dari peradaban yang dibawa oleh orang-orang Malenesia.
Ada begitu banyak kemiripan dua kebudayaan ini, bahkan bisa
dikatakan bahwa orang Maluku itu merupakan keturunan asli dari
orang-orang Malenisa ini (wawancara, 2015). Hal ini sejalan
dengan apa yang dikatakan oleh Saleh Putuhena dalam
makalahnya tahun 2001 yang mengatakan bahwa „orang-orang
Maluku sendiri menamakan diri mereka dengan sebutan orang
Alifuru yang mendiami pulau-pulau besar di Maluku sebagai
leluhurnya. Dalam oral tradition orang-orang Maluku, sebelum
leluhurnya tersebar ke pelbagai pulau kecil di Maluku, orang-orang
Melanesia itu mendiami pulau-pulau besar tersebut. Pulau-pulau
besar yang dimaksud adalah pulau Seram, pulau Halmahera dan
pulau Buru, sehingga di pulau-pulau ini juga terdapat suku-suku
terasing yang memiliki karakteristik yang mirip‟, (Putuhena, 2001 :
3). Penjabaran akan adanya hubungan kerabat ini dimaknai
sebagai

upaya

orang

Ambon

dalam

menemukan

sejarah

perlintasan garis keturunan mereka. Hal ini menurut Pak AB
merupakan

bentuk

penegasan

identitas

mereka

sekaligus

merupakan upaya mereka menegaskan bahwa orang Ambon yang
ada memiliki garis sejarah kebangsaan yang jelas.
Berangkat pada kenyataan bahwa orang Ambon memiliki
asal keturunan dari Malenesia bisa dilihat dari beberapa ciri yang
sama. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan T. Neil dalam
Koentrjaningrat (1985) bahwa orang-orang Malenesia yang
melakukan migrasi di tanah Maluku membawa tradisi-tradisi
mereka berupa kemampuan dalam membuat tembikar, busur anak
dan anak panah, kapak pisau dan beberapa peralatan lain uang
terbuat dari batu asah, dan cara beternak babi, kerajinan mengukir
kayu, keahlian berlayar di laut dengan kano, mengayu (potong
kepala), upacara kanibal (makan daging manusia). Sejalan
dengan hal ini, Worsley juga menggambarkan beberapa ciri yang
sama antara orang Malenesia dengan orang-orang Ambon yang
ada di pulau Seram. Ciri tersebut berupa sistem sosial yang
terbangun di Pulau Seram. Sistem sosial yang masih bisa dilihat
hingga kini di Pulau Seram itu berupa kegiatan-kegiatan bercocok

tanam sagu yang masih berpatokan pada sistem tradisional,
upacara-upacara ritual yang berhubungan dengan kekeramatan,
upacara inisiasi dengan menggunakan hewan-hewan tertentu
sebagai totem, upacara pesta babi dan masih ditemukannya
upacara

pesembahan

disaat

dilakukannya

pembangunan-

pembangunan infrastruktur mereka.
Ditilik secara mendalam, kesamaan antara kebudayaan yang
dianut oleh orang Ambon dengan kebudayaan asalnya dari
Malenesia akan ditemui pandangan kosmologis yang sama.
Pandangan kosmologis ini berupa pandangan kesemestaan dua
ruang

kebudayaan

yang

memiliki

aturan,

gagasan,

ide,

pengetahuan dan praktik yang berbeda satu sama lain. disadari
bahwa

Maluku

merupakan

gugusan

pulau

maka

dengan

menempatkan pandangan kosmologis ini di tiap gugusan pulau
yang ada itu memiliki karakteristik budaya masing meskipun dalam
konteks kesatuan yang tertata sedemikian rupa. Di Malenesia ada
dua kutub ruang budaya yang terpisah secara tegas yaitu
Malenesia Utara yang mendiami kepulauan Solomon dan
Melanesia Selatan yang mendiami New Calidonia. Kedua kutub

kebudayaan di Malenisia ini memiliki perbedaan mendasar
terutama berupa mantifak atau wujud pemikiran.
Untuk konteks kebudayaan Maluku, baik itu Maluku Tengah,
Maluku Utara dan Maluku Tenggara mengenal pembagian
masyrakat berdasarkan wilayah (lokasi) ini masih jelas nampak
dalam kehidupan sehari-hari mereka. wilayah yang dimaksudkan
adalah

pembagian

yang

didasarkan

pada

wilayah

atas

(darat/gunung) dan bawah (pesisir/laut). Hal ini memungkinkan
bagi para pendatang yang berkunjung ke Maluku akan kesulitan
disaat pengetahuan pembagian wilayah mereka berdasarkan arah
mata angin. Secara umum, orang Ambon (Maluku) menyebut
daerah bawah sebagai kalau sedang daerah atas disebutnya
kadara. Sebagaimana

penulis tuliskan sebelumnya, bahwa

pembagian wilayah ini merujuk pada asal kebudayaan mereka
(Malenisia) bisa diliat di beberapa wilayah yang ada di Pulau
Maluku. Di Maluku Tengah pembagian itu didasarkan pada
pembagian kebudayaan pada orang Alifuru di Maluku Tengah
yaitu kelompok Alune yang mendiami sepanjang daerah aliran
sungai Sapalewa di bagian utara dan kelompok Wemale yang

mendiami sepanjang aliran sunga Tala di bagian selatan.
Pembagian ini kemudian menampilkan wajah kebudayaan yang
terstruktur sedemikian rupa dalam kebudayaan orang Ambon.
Dipahami bersama bahwa kebudayaan merupakan segenap
pengetahuan yang dipraksiskan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat pendukungnya yang berlaku seolah tanpa disadari.
Pengetahuan-pengetahuan yang ada itu, sebagaimana disebutkan
oleh Emile Durkheim sebagai memori kolektif yang menempatkan
hal-hal

yang

dilakukan

adalah

buah

dari

pengetahuan-

pengeahuan yang dimiliki dan dipahami secara bersama. Memori
kolektif ini menjadi bagian penting bagi masyarakat pendulkung
sebuah kebudayaan tertentu dalam menjelaskan identitas mereka.
untuk masyarakat Maluku sendiri, dalam memori kolektif mereka,
memknai dirinya sebagai masyarakat asli Maluku yang mendiami
gugusan kepulauan Maluku tengah. Secara sadar ia menyatkan
dirinya sebagai bagian atau keturunan dari pulau Seram yang
dikenal sebagai Nusa Ina atau Pulau Ibu. Dalam beberapa tradisi
lisan yang hidup dalam keseharian orang Ambon (tradisi lisan ini
biasanya dilagukan yang disebut kapata) bahwa pada awalnya

orang Ambon bermukim di satu pulau yang kemudian menyebar
ke pulau-pulau yang ada di sekitar pulau Seram.
Muasal orang Ambon sendiri tertuang dalam buku Hikayat
Tanah Hitu yang ditulis oleh Imam Rajali. Beliau menjelaskan
bahwa penduduk Tanah Hitu berasal dari daerah yang disebutnya
sebagai Tanunu di sebelah barat Pulau Seram. Dijelaskan dalam
bukunya, penduduk yang bermigrasi (disebut Kelompok Koupele)
menempati daerah pegunungan Paunusa. Dari sanalah kemudian
mereka

menyebar

membentuk

kebudayaan

baru

tanpa

meninggalkan pandangan-pandangan kosmologis mereka. Dalam
kebudayaan baru itu, terbentuk kelompok keluarga baru yang
dikenal

secara

umum

di

Maluku

sebagai

Lumatau

yang

dikemudian hari membentuk satuan pemukiman yang lebih kecil
lagi. Satuan kelompok pemukiman di bawah Lumatau ini disebut
sebagai aman atau hena.
Menjadi unik pola pemukiman yang dibentuk oleh para
pendatang dari Tanah Hitu ini, selain membangun pemukiman
yang kecil (aman atau hena) mereka juga membentuk semacam
konfederasi

yang

disebut

sebagai

uli.

Berangkat

dari

pengelompokan uli inilah kemudian dikenal istilah ulilima dan
ulisiwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak AB, Ulilima
merupakan kumpulan dari lima aman yang menempati daerah
utara. Kelima ulilima yang tergabung ini memiliki gugusan
pengetahuan,

ide,

gagasan

dan

aturan

yang

mengikat

penduduknya masing-masing.
Sedangkan ulisiwa sendiri, menurut Pak AB, merupakan
gabungan dari sembilan aman yang menempati wilayah pulau di
sebelah selatan. Pembagian wilayah di Maluku sendiri, menurut
Pak AB, pada dasarnya tidak menununjuk arah mata angin,
sebagaimana umum menjelaskan lokasi geografis, tapi mereka
(orang Ambon) lebih memilih pembagian wilayah berdasar daerah
atas dan bawah, sehingga untuk menunjuk orang ambon yang
tergabung dalam ulilima yang berada di utara pulau disebutnya
sebagai orang atas demikian juga sebaliknya jika menunjuk orang
ulisiwa maka mereka menyebutnya daerah bawah.
Orang Ambon atau Maluku secara umum memandang
dirinya sebagai totalitas komponen yang ada dalam semesta (air,
api, tanah dan udara). Dalam totalitas itu, mereka memahami

bahwa ada keterhubungan secara kosmologis antara satu
komponen dengan komponen lainnya. Hal itulah yang mereka
sadari bahwa meskipun mereka memahami kewilayahan yang
terpisah secara geografis – kadara dan kalau – tetap memiliki
keutuhan satu sama lain. Dalam pandangan mereka secara utuh
ini, diibaratkan kehidupan kosmos itu seperti tubuh yang terpisah
tiga

namun

selalu

kosmologisnya.

ada

Secara

keterikatan
sadar,

menuju

masyarakat

keseimbangan
Maluku,

dalam

pandangan totalitas itu, selalu ada pusat sentralitas yang
disebutnya sebagai hesam esa, yaitu berperan sebagai ruang
bertemunya dua titik yang saling berjauhan. Dua titik yang
berjauhan ini disebut uru dan hatu. Untuk lebih mudahnya ada
baiknya meminjam apa yang pernah dikatakan oleh Boulan. Beliau
mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana pandangan
totalitas itu berlangsung dalam kehidupan maka ada baiknya
menganalogikan anatomi tubuh manusia. Ia menjelaskan bahwa
anatomi tubuh manusia itu terdiri bagian atas (kepala hingga
pusat) yang disebut sebagai uru, bagian tengah disebut sebagai

hesam hesa (pusat) dan bagian bawah yang disebut sebagai hatu
(pusat hingga kaki).
4.2. Struktur Masyarakat Orang Maluku Tengah.
Masyarakat

Maluku

Tengah,

sebagaimana

masyarakat

lainnya memiliki struktur sosial yang begitu rapi. Dalam struktur
tersebut bertautan peran yang dijalankannya masing-masing yang
pada titik tertentu menunjukkan prestise yang seharusnya
dipertahankan. Struktur sosial yang ada ini menunjukkan mereka
berasal dari kelas sosial bawah, menengah, ataupun atas.
Masyarakat Maluku Tengah terstruktur dalam enam susunan, yaitu
4.2.1 Rumatau
Rumatau merupakan kebanggaan bagi orang Maluku.
Sebagai kebanggaan maka menjadi keharusan bagi mereka yang
berada

dalam

lingkup

rumatau

ini untuk melindungi

dan

senantiasa membangun keharmonisan sesama anggota rumatau
yang

tergabung

di

dalamnya.

Rumatau

adalah

gabungan

beberapa keluarga yang membentuk kelompok geneologis atau
persekutuan

yang

masih

memiliki

pertalian

darah.

Dalam

perbincangan dengan Pak Husain, ia menjelaskan bahwa rumatau

rumah yang didiami oleh beberapa orang (keluarga) yang
berdasarkan garis keturunan yang sama dimana garis keturunan
ini ditarik berdasarkan geneologis dari seorang ayah. Lebih lanjut,
beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya, rumatau merupakan
gambaran umum masyarkat Ambon dimana mereka begitu
patriarki dalam jalinan kekerabatannya sehingga pola hidup
patronase masih begitu kuat. Hal ini didasarkan pada adanya
keterhubungan dengan rumatau ini yang sejatinya merupakan
induk dari kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang Ambon
(wawancara, 2015).
Dalam satu rumatau terdiri beberapa keluarga yang dikepalai
oleh kepala keluarga masing-masing. Dalam pandangan Orang
Ambon, Rumatau menjadi sistem hukum sendiri dimana ia
menjadi perekat bagi keluarga-keluarga yang seketurunan. Bagi
mereka yang merasa sekuturunan namun tak berada dalam
lingkungan rumatau keluarganya akan merasa terkucilkan dengan
sendirinya. Menurut Pak HS :
„sanksi ini, meskipun dirasa tak seberapa kuat bagi keluarga
yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, namun ada
semacam keterasingan yang begitu mendalam ketika

merasa berada di luar lingkaran keluarga‟, (wawancara,
2015).
Rumatau sebagai ikatan kultural bagi keluarga yang ada di
Maluku. Ia menjadi identitas kultural bagi masyarakat Maluku
sehingga dengan menjelaskan keberadaan mereka dalam sebuah
rumatau maka kebanggan akan identitasnya sebagai orang
Maluku ikut mewarnai perjalanan hidup mereka. ia akan merasa
tak hilang dalam ruang-ruang sosial masyarakat Ambon disaat
mereka diperhadapkan dengan anggota rumatau lainnya.
Rumatau,

sebagaimana

dijelaskan

sebelumnya

bahwa

merupakan kumpulan dari beberapa keluarga berdasarkan garis
keturunan bapak, maka dalam satu wilayah administrative yang
ada di Maluku terdapat beberapa rumatau. Rumatau-rumatau
yang

ada

dalam

menjalankan

kehidupannya

menuju

titik

keseimbangan, rumatau-rumatau ini dipimpin oleh seorang
pimpinan yang disebut atau digelari sebagai upu. Persyaratan
untuk menjadi upu ini adalah mereka yang dianggap lebih tua
diantara mereka yang pada intinya memiliki pengetahuan yang

lebih dibanding lainnya dimana pengetahuan yang lebih ini serta
merta menjadi faktor kewibawaan seorang upu.
4.2.2 Uku
Pada tingkatan struktur yang lebih besar, rumatau-rumatau
yang ada di satu wilayah terkumpul dalam satu struktur yang
disebut sebagai Uku.

Dalam beberapa penjel;asan dari Tokoh

Mayarakat yang saya temui termasuk Pak HS, Uku pada dasarnya
lebih merujuk pada kebiasaan umum sebuah kebudayaan
khususnya berkenaan dengan pembentukan keluarga (rumah
tangga) baru. Didasarkan pada kenyataan bahwa tiap anggota
rumah tangga yang telah menikah akan membentuk rumah tangga
baru maka kebutuhan dan besaran anggota keluarga akan turut
bertambah. Keinginan untuk berpisah ini secara alamiah akan
membentuk pula rumatau-rumatau yang baru. Dalam skala yang
besar ini, dalam kebudayaan Maluku, rumatau-rumatau yang ada
tersebut

diistilahkan

Perkembangan

sebagai

uku

(wawancara,

2015).

rumatau-rumatau yang semakin banyak ini

kemudian membentuk sebuah kampung yang disebut "alai" atau
"huku"

dengan

seorang

pimpinan

bergelar

Tamataela.

Berdasarkan tradisi, rumatau tua dengan pimpinannya yang
disebut sebagai Upu itu, secara organisatoris bertindak sebagai
pemimpin, yang seyogyanya menjadi pemimpin pula dalam
bentukan-bentukan baru rumatau yang ada, begitupun halnya
dengan Tamalatea itu sendiri. Jabatan sebagai Tamataela dijabat
oleh orang yang tertua di dalam rumatau tua. Konsekuensinya,
orang-orang yang berasal dari rumatau-rumatau baru atau
pecahan harus tunduk kepadanya, ia memiliki wewenang
sebagaimana upu, dan memberlakukan hukum-hukum yang
berlaku sebagaimana di rumatau yang tua.
Dalam usahanya menjadi Tamalatea, seseorang pada
dasarnya dipilih oleh warga pendukungnya, namun pada kondisi
demikian

itu,

seorang

calon

Tamalatea

sebisa

mungkin

merupakan orang yang dituakan dalam lingkup wilayah rumatau
yang baru tersebut. Hal ini disadari oleh anggota rumatau sebagai
dasar moral, psikologis, dan magis rumatau tua untuk tetap
berada di atas rumatau-rumatau pecahannya.

4.2.3

Soa

Soa dalam pandangan orang Ambon sendiri merupakan
sebentuk persekutuan yang didasarkan dan terbentuk atas dasar
wilayah (teritori) yang melingkupi rumatau yang ada. Berbeda
dengan Uku yang didasarkan pada garis geneologis semata maka
soa lebih mengutamakan ikatan teritorinya. Atas dasar ini maka
dalam sebuah soa akan ditemukan beberapa rumatau yang
berasal dari garis keturunan yang sama bisa pula berasal dari
rumatau yang berasal dari teritori yang berpindah (bermigrasi).
Bergabungnya beberapa rumatau, uku bahkan hena, berdasarkan
wawancara

dengan

Pak

HS,

diakibatkan

oleh

adanya

perpindahan atau dilakukannya deportasi poenduduk yang
dilakukan oleh Gubernur Gerrit Demmer dan Arnold De Vlamingh
Van Qudshoorn di abad ke XVII. Adapun contoh dari beberapa
Hena yang berubah menjadi soa di Maluku seperti Uli di Jazirah
Leihitu. Di Jasirah ini setiap uli ada yang menjadi negeri dan ada
pula yang menjadi hena-hena dimana keseluruhannya bernaung
pada soa yang ada. Sebagai pimpinan dalam soa sendiri selalu
mengacu pada rumatau dimana mereka berasal. Dalam hal ini,

rumatau asal selalu menjadi sentrum kekuasaan sebagaimana
konsep dasar dari rumatau itu sendiri. Dalam keterhubungan ini,
masyarakat

ambon

senantiasa

berpegang

pada

prinsip

kepempinan yang berdasarkan pada seseorang yang dianggap
dituakan dalam lingkungan mereka baik secara teritori maupun
geneologis.
4.2.4

Aman/Hena

Hena sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. G. A.
Wilken dan Mr. F.D.E van Ossenbruggen memiliki kesamaan
makna dengan kata henna atau fennayang digunakan di Pulau
Bum. Henna atau fenna menurutnya berarti "daerah" atau
"wilayah" (landstreek) atau daerah suatu suku (stamgebied).
Berdasarkan pada hal ini henna bisa dikatakan secara umum
sebagai

kampung

yang

didalamnya

terdapat

kesatuan

masyarakan yang didasarkan territorial.
Di Maluku sendiri penyebutan hena ini similar dengan kata
amanno yang biasa diucapkan dalam dialek Saparua atau amanyo
dalam dialek Nusa laut. Di Ambon Lease hena aslinya adalah
sebuah persekutuan yang lebih besar dari uku. Sebuah hena bisa

terdiri atas beberapa uku. Pada mulanya bisa saja suatu hena
terbentuk oleh uku-uku dan uku-uku ini adalah kesatuan-kesatuan
geneologis.
Namun, sudah harus diperhitungkan unsur teritorialnya oleh
uku-uku yang bersangkutan karena sudah menempati daerah
yang luas. Oleh karena itu, sukarlah untuk mengatakan bahwa
hena hanyalah persatuan geneologis. Kiranya lebih tepat hena itu
dinyatakan sebagai suatu persekutuan "geneologis teritorial"
yang lebih menitikberatkan kepada unsur geneologisnya atau
unsur geneologislah yang dominan atas rumatau-rumatau yang
berunsurkan geneologis itu dan bersama-sama membentuk
sebuah persekutuan geneologis teritorial. Mengenai aman atau
amani, Wilken dan van Ossenbruggen mengartikannya juga
sebagai kesatuan dari pembagian-pembagian yang bersifat
teritorial (teritoriale indeling), sama kedudukannya dengan hena.
Hena atau aman ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau
persekutuan yang bersifat teritorial yang sekarang tidak dipakai
lagi. Pada umumnya hena berubah menjadi soa, kecuali pada uli
Hatuhaha di Pulau Haruku, di mana hena-hena yang tergabung

di dalamnya sesudah deportasi berubah menjadi negeri atau
petuanan yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu Negeri-negeri Pelauw,
Rohomoni, Hulaliu, Kailolo dan Kabau.
4.2.5

Negeri

Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah
itu atau "bahasa tanah". Suatu negeri adalah persekutuan
teritorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya
berjumlah paling sedikit tiga buah. Di Jazirah Hitu, terutama di
pantai utara dan timur, negeri-negeri di sana adalah penjelmaan
dari uli-uli. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang kepala negeri
yang disebut pamarentah dan sehari-hari dipanggil "raja". Di
dalam Ordonansi S.1824-19a disebut regent. Sekarang ini
susunan wilayah pemerintahan negeri adalah wilayah yang
membentuk negeri. Di bawahnya terdapat wilayah-wilayah soa
yang terbentuk dari beberapa rumatau sebagai persekutuan
geneologis.
4.2.6

Uli

Uli adalah suatu persekutuan yang terbentuk atau tersusun
atas beberapa hena atau aman. Uli adalah lembaga masyarakat

yang khusus terdapat di daerah Ambon Lease. Walaupun di
daerah sekitarnya terdapat lembaga yang sama dengan uli ini,
tetapi tidaklah serupa, misalnya pata di Pulau Seram. Mengenai
arti dari uli sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para
ahli, seperti dikutip Ziwar Effendi berikut ini. F. Valentijn,
mengartikannya

dengan

"persekutuan"

(gespanschap),

F.D.

Holleman mengartikan uli sebagai suatu "perikatan atau gabungan
suku-suku" (stammenbond) yang terdiri atas lima atau sembilan
aman, hena, atau soa. Dalam uraian selanjutnya Hollemen
menyebut u/i sebagai yolk. Volk dalam konteks ini tidak berarti
bangsa atau nation, tetapi sebagai suatu kelompok rakyat yang
terikat satu sama lainnya karena mempunyai bahasa, adat istiadat,
dan kebiasaan-kebiasaan yang sama, serta memiliki wilayah
pemukiman yang sama. H.J. Jansen Residen sangat hati-hati
dalam memberikan pengertian terhadap Uli. Beliau tidak setuju
kalau u/i di artikan sebagai gespanschap atau yolk. Sebab, cam
berpikir dan berbuat banyak dipengaruhi oleh uli ini, yang terbagi
atas ulisiwa dan ulilima. Semua orang Ambon dan Lease berasal
dari salah satu uli ini. Di Pulau Seram dikenal dengan istilah pata,

jadi ada Patasiwa dan Patalima. Walaupun antara uli dan pata
ada kesamaan, tetapi ada juga perbedaannya, yaitu uli lebih
bersifat pada geneologis, sedangkan pata lebih cenderung
bersifat teritorial. Uli disebut cenderung bersifat geneologis bukan
berarti seluruh anggota atau rakyat yang bergabung di dalam satu
uli itu berasal dan nenek moyang yang sama, tetapi uli dibentuk
oleh

beberapa

kelompok,

yang

masing-masing

kelompok

merupakan kesatuan yang berdiri sendiri dan berasal dari leluhur
yang berbeda.
4.3. Masuknya Islam di Tanah Beta
Di awal kedatangan dan penyebaran Islam di nusantara ini
terdapat beragam suku, struktur sosial, ekonomi politik dan
budaya yang mendiami daerah-daerah pedalaman. Mereka yang
bertempat

tinggal

di

daerah-daerah

pedalaman,

secara

antropologis, tidak begitu banyak mengalami perubahan atau
dengan

kata

lain

belum

bercampur

dengan

kebudayaan-

kebudayaan yang berasal dari luar lingkup kebudayaan mereka.
penegasan akan batas orang luar dan orang dalam masih bisa
dipilah secara tegas. Sebagai kebalikannya, mereka bertempat

tinggal di daerah pesisir lebih cepat mengalami interaksi dengan
budaya luar sehingga mereka lebih bisa dengan mudah mencerap
kebudayaan baru yang datang dibawa baik dari pedagang maupun
dari koloni. Berkenaan dengan islam yang masuk di nusantara ini
dengan cepat bisa diterima oleh penduduk pribumi lebih
dikarenakan adanya pahaman yang dilihat bahwasanya islam
tidak memperlakukan kasta. Hal ini berakibat langsung pada
penerimaan pribumi yang menganut agama hindu yang telah ada
sebelumnya. sebagaimana umum dalam agama yang mengenal
kasta. Dalam pandangan mereka Islam memberikan sesuatu
persamaan bagi pribadinya sebagai anggota masyarakat muslim.
Sedangkan menurut alam pikiran agama Hindu, ia hanyalah
makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada kasta-kasta lain.
Di dalam Islam, ia merasa dirinya sama atau bahkan lebih tinggi
dari pada orang-orang yang bukan muslim, meskipun dalam
struktur masyarakat menempati kedudukan bawahan.
Proses islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena
adanya dukungan dua pihak yaitu orang-orang muslim pendatang
yang mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat

Indonesia sendiri yang menerimanya. Di masa-masa perubahan
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Islam sebagai agama dengan
mudah dapat memasuki dan mengisi masyarakat yang sedang
mencari pegangan hidup, lebih-lebih cara-cara yg ditempuh oleh
orang-orang muslim dalam menyebarkan agama Islam, yaitu
menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada.
Dengan
dilakukan

demikian,

dengan

saling

pada

tahap

pengertian

permulaan
akan

islamisasi

kebutuhan

dan

disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Pembawa dan
penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah
golongan pedagang, yang sebenarnya menjadikan faktor ekonomi
perdagangan sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke
nusantara.

Hal

itu

bersamaan

waktunya

dengan

masa

perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antara
negeri-negeri

di

bagian

barat,

tenggara,

dan

timur

Asia.

Kedatangan pedagang-pedagang muslim seperti halnya yang
terjadi dengan perdagangan sejak zaman Samudra Pasai dan
Malaka yang merupakan pusat kerajaan Islam yang berhubungan
erat dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka penduduk

nusantara dari pusat-pusat Islam itu sendiri yang menjadi
pembawa dan penyebar agama Islam ke seluruh wilayah
nusantara.
Tata cara islamisasi melalui media perdagangan dapat
dilakukan secara lisan dengan jalan mengadakan kontak secara
langsung dengan penerima, serta dapat pula terjadi dengan
lambat melalui terbentuknya sebuah perkampungan masyarakat
muslim terlebih dahulu. Para pedagang dari berbagai daerah,
bahkan dari luar negeri, berkumpul dan menetap, baik untuk
sementara maupun untuk selama-lamanya, di suatu daerah,
sehingga terbentuklah suatu perkampungan pedagang muslim.
Dalam hal ini orang yang bermaksud hendak belajar agama Islam
dapat datang atau memanggil mereka untuk mengajari penduduk
pribumi.
Penyebaran agama Islam dilakukan dgn cara perkawinan
antara pedagang muslim dgn anak-anak dari orang-orang pribumi,
terutama keturunan bangsawannya. Dengan perkawinan itu,
terbentuklah ikatan kekerabatan dgn keluarga muslim. Media seni,
baik seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra, maupun musik, serta

media lainnya, dijadikan pula sebagai media atau sarana dalam
proses

islamisasi.

Berdasarkan

berbagai

peninggalan

seni

bangunan dan seni ukir pada masa-masa penyeberan agama
Islam, terbukti bahwa proses islamisasi dilakukan dgn cara damai.
Kecuali itu, dilihat dari segi ilmu jiwa dan taktik, penerusan tradisi
seni bangunan dan seni ukir pra-Islam merupakan alat islamisasi
yang sangat bijaksana dan dengan mudah menarik orang-orang
nonmuslim untuk dengan lambat-laun memeluk Islam sebagai
pedoman hidupnya.
Perkembangan

selanjutnya,

golongan

penerima

dapat

menjadi pembawa atau penyebar Islam untuk orang lain di luar
golongan atau daerahnya. Dalam hal ini, kontinuitas antara
penerima dan penyebar terus terpelihara dan dimungkinkan
sebagai sistem pembinaan calon-calon pemberi ajaran tersebut.
Biasanya santri- santri pandai, yang telah lama belajar seluk-beluk
agama Islam di suatu tempat dan kemudian kembali ke
daerahnya, akan menjadi pembawa dan penyebar ajaran Islam
yang telah diperolehnya. Mereka kemudian mendirikan pondokpondok pesantren.

Para pedagang muslim menjadi pendukung daerah-daerah
Islam yang muncul kemudian, dan daerah yang menyatakan
dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam ialah Samudra Pasai
di pesisir timur laut Aceh. Munculnya daerah tersebut sebagai
kerajaan Islam yang pertama diperkirakan mulai abad ke XIII.
Berdasarkan berita dari Ibnu Batutah, seorang pengembara asal
Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada 1345, dikabarkan
bahwa pada waktu ia mengunjungi kerajaan itu, Samudra Pasai
berada pada puncak kejayaannya. Dari catatan lain yang
ditinggalkan Ibnu Batutah, dapat diketahui bahwa pada masa itu
kerajaan Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang sangat
penting, tempat kapal- kapal datang dari Tiongkok dan India serta
dari tempat-tempat lain di Indonesia, singgah dan bertemu untuk
memuat dan membongkar barang-barang dagangannya.
Kerajaan Samudera Pasai makin berkembang dalam bidang
agama Islam, politik, perdagangan, dan pelayaran. Hubungan
dengan Malaka makin ramai, sehingga di Malaka pun sejak abad
ke-14

timbul

corak

masyarakat

muslim.

Perkembangan

masyarakat muslim di Malaka makin lama makin meluas dan

akhirnya pada awal abad ke-15 berdiri kerajaan Islam Malaka.
Para penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa, bahkan telah
dibangunkan sebuah masjid untuk mereka. Para pedagang yang
singgah di Malaka kemudian banyak yang menganut agama Islam
dan menjadi penyebar agama Islam ke seluruh kepulauan
Nusantara, tempat mereka mengadakan transaksi perdagangan.
Sementara itu, kedatangan pengaruh Islam ke wilayah
Indonesia bagian timur (Sulawesi dan Maluku) tidak dapat
dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat
lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku.
Menurut tradisi setempat, sejak abad ke XIV, Islam telah sampai
ke daerah Maluku. Disebutkan bahwa kerajaan Ternate ke-12,
Molomateya (1350–1357), bersahabat karib dengan orang Arab yg
memberinya petunjuk dalam pembuatan kapal. Persahabatan ini
kemudian berlanjut pada penyebaran agama islam selanjutnya di
Maluku. Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate, datanglah
seorang raja dari Jawa yang bernama Maulana Malik Husayn yang
menunjukkan kemahiran menulis huruf Arab yang ajaib seperti
yang tertulis dalam Alquran. Hal ini sangat menarik hati Marhum

dan orang-orang di Maluku. Kemudian, ia diminta oleh mereka
agar mau mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. Sebaliknya,
Maulana Malik Husayn mengajukan permintaan, agar mereka
tidak hanya mempelajari huruf Arab, melainkan pula diharuskan
mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Malik Husayn
berhasil mengislamkan orang-orang Maluku. Raja Ternate yang
dianggap benar-benar memeluk Islam adalah Zainal Abidin (1486–
1500).
Ketiga pusat kegiatan Islam itulah, maka Islam menyebar dan
meluas

memasuki

pelosok-pelosok

kepulauan

Nusantara.

Penyebaran yang nyata terjadi pada abad ke-16. Dari Malaka,
daerah Kampar, Indragiri, dan Riau menjadi Islam. Dari Aceh,
Islam meluas sampai ke Minangkabau, Bengkulu, dan Jambi.
Dimulai sejak dari Demak, maka sebagian besar Pulau Jawa telah
menganut agama Islam. Banten yang diislamkan oleh Demak
meluaskan dan menyebarkan Islam ke Sumatra Selatan. Di
Kalimantan, kerajaan Brunai yang pada abad ke-16 menjadi Islam,
meluaskan penyebaran Islam di bagian barat Kalimantan dan
Filipina. Sedangkan Kalimantan Selatan mendapatkan pengaruh

Islam dari daratan Jawa. Dari Ternate semakin meluas meliputi
pulau-pulau di seluruh Maluku serta daerah pantai timur Sulawesi.
Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan berdiri kerajaan Goa.
Demikianlah pada akhir abad ke-16 dapat dikatakan bahwa Islam
telah tersebar dan mulai meresapkan akar-akarnya di seluruh
Nusantara.
Awal kedatangan Islam di Kepulauan Maluku termasuk
Maluku Utara (Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan) masih
merupakan perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat
ini. Perdebatan itu bukan saja karena landasan teoritis, proposisi
dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar sejarah, tetapi
juga karena langkahnya dokumen tertulis (arsip) yang bisa
menjelaskan awal kedatangan agama tersebut. Selain itu terdapat
perbedaan persepsi tentang arti masuknya Islam itu sendiri.
Misalnya ada yang berpendapat bahwa Islam dapat dianggap
telah masuk ke suatu daerah apabila telah terdapat seorang atau
beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah tersebut.
Pendapat lain menyatakan, bahwa Agama Islam baru dapat
dikatakan telah sampai ke suatu daerah, apabila telah ada

seseorang atau beberapa orang lokal yang menganut agama
tersebut. Pendapat lain lagi menyatakan apabila agama Islam
telah melembaga dalam suatu masyarakat disuatu daerah
tertentu, barulah dapat dikatakan Islam telah masuk ke daerah
tersebut. Perbedaan pendapat itu sudah tentu berimplikasi pada
perbedaan kesimpulan tentang waktu kedatangan Islam di Maluku.
Terlepas

dari

perbedaan

pendapat

dengan

segala

konsekuensinya ternyata semua pakar sejarah sepakat, bahwa
kedatangan Islam di Maluku (termasuk Maluku Utara) melalui jalur
perdagangan laut dan dilakukan dengan cara-cara damai. Maluku
menjadi begitu penting dalam jaringan perdagangan laut (dunia)
karena menghasilkan buah pala dan cengkih yang merupakan dua
komuditi dagangan yang sangat dibutukan ketika itu. Sedangkan
proses pengislaman menurut Putuhena (1970) dilakukan melalui
dua jalur yakni jalur “atas” dan jalur “bawah”. Jalur atas yang
dimaksudkan adalah proses pengislaman melalui usaha dari para
penguasa ketika itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan jalur
bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan atau
melalui masyarakat pada umumnya.

Islam adalah agama besar pertama yang datang dan dianut
oleh masyarakat Maluku setelah kepercayaan dinamisme pada
masa nomaden dan animsime pada masa menetap di amarvhena,
moli atau ohoi. Masyarakat Muslim Maluku terbentuk melalui suatu
proses penyiaran agama Islam yang dibawa oleh orang-orang saat
itu, selanjutnya dengan penerimaan agama Islam oleh penduduk
pribumi, kemudian masuk ke dalam struktur masyarakat. Ternate
adalah daerah pertama yang didatangi oleh orang Islam dan
menjadi wilayah pertama yang masuk Islam di Maluku, karena
posisi Ternate sangat strategis sebagai satu-satunya penghasil
cengkeh terbesar di dunia. Hal itu membuat Ternate sebagai
wilayah pertama di Maluku yang menjadi incaran dan tujuan dari
bangsa-bangsa lain di dunia untuk membeli cengkeh. Karena tidak
punya armada maga, maka Ternate menjadi bandar niaga yang
didatangi oleh para pedagang dari luar. Diperkirakan sejak abad
VII, pedagang Jawa dan Melayu sudah datang ke Maluku untuk
membeli cengkeh dan menjualnya kepada Dinasti Tang. Orang
Cina sudah mengenal cengkeh sejak abad VII yang dibeli dari
para pedagang Jawa dan Melayu. Selain itu, cengkeh pada

mulanya sudah dikenal di Cina sebagai hadiah dari utusan-utusan
kerajaan Hindu atau Budha di Nusantara. Meskipun sebelum abad
XIV belum ditemukan di Ternate, akan tetapi menurut Baros,
seperti

yang

dikutip

oleh

M

Saleh

Putuhena,

hubungan

perdagangan langsung antara Cina dan Maluku telah disebutkan
dalam catatan Cina pada 1349, 1425, 1432, dan 1436.
Masuknya

agama

Islam

di

Maluku

Utara

menurut

M.S.Putuhena dalam artikelnya berjudul “Sejarah Agama Islam Di
Ternate” (1970 : 264) mengemukakan berdasarkan tradisi lisan
setempat bahwa pada akhir abad ke-2 Hijriah (abad ke-8M) telah
tiba di Maluku Utara empat orang syeh dari Irak (Persia).
Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak
yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh penguasa,
baik bani Umaiyah maupun bani Abasiyah. Keempat orang yang
membawa faham syiah itu lalu pergi menyelamatkan diri menuju
ke dunia Timur dan akhirnya tiba di Maluku Utara. Mereka itu
adalah Syeh Mansur yang mengajarkan agama Islam Di Ternate
dan Halmahera Muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah
meninggal Ia dikuburkan di puncak Gamala Ternate. Kemudian

Syeh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian, dan
setelah meninggal dikuburkan di puncak Kie Besi (gunung besi) di
pulau Tidore. Sedangkan syeh Amin dan syeh Umar mengajarkan
agama Islam di Halmahera Belakang, Maba, Patani dan
sekitarnya. Kedua tokoh ini selanjutnya kembali ke Irak.
Tradisi lisan yang hampir sama ditemukan juga di Provinsi
Maluku, khususnya di Banda Neira dan Jazirah Laihitu Pulau
Ambon. Tradisi lisan di Banda Neira menyatakan bahwa Islam
masuk ke Banda Neira melalui orang asing yang bernama syeh
Abubakar Al Pasya yang berasal dari Persia (Irak dan Iran).
Kehadirannya dikaitkan juga dengan pergolakan politik yang
terjadi di Irak yakni peristiwa peralihan kekuasaan dari Bani
Umayyah ke tangan Bani Abasiyah yang terjadi pada tahun 132H
atau 750M. Ketertarikan masyarakat Banda terhadap syeh
Abubakar

Al

Pasya

karena

yang

bersangkutan

memiliki

kemampuan untuk menurunkan hujan pada musim kemarau
berkepanjangan di Banda Neira. Ia kemudian menikah dengan
seorang putri bangsawan lokal yang bernama Cilu Bintan.

Sementara versi lain menyatakan bahwa orang-orang Banda
menerima Islam bukan di negeri sendiri, tetapi di Malaka. Menurut
Tome Pires (dalam Lapian, 1990), bahwa armada dagang orangorang Banda mampu berlayar sampai ke Malaka. Walaupun
menurutnya, teknologi perkapalan orang-orang Banda masih
buruk jika dibandingkan dengan teknologi perkapalan orang-orang
Jawa. Di Kota Malaka itulah orang-orang Banda menerima Islam
untuk emudian menyiarkan sendiri kepada keluarga-keluarganya
di Banda Neira. Di Jazirah Leihitu pulau Ambon yang merupakan
daerah transit para pelaut dan pedagang yang akan menuju ke
Utara (Ternate) dan Selatan (Banda Neira), ditemukan pula tradisi
lisan yang sama. Menurut tradisi lisan setempat bahwa pembawa
agama Islam di Laihitu konon bernama Ali Zainal Abidin yang
dihubungkan nazabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu
Imam Rijali (penulis Hikayat Tanah Hitu) dan juga tradisi lisan
menyebutkan nama Syeh Maulana Abubakar Nasidik yang berasal
dari Tuban, menjadi imam dan penguasa pertama di Hitu (Leirissa,
1999). Proses penyebaran islam di Maluku diterangkan pula oleh
Naidah, menurutnya, tokoh Jafar Shadik yang disebut juga Jafar

Nuh tiba di Ternate dari Jawa pada hari senin tanggal 6 Muharam
643 Hijriah atau 1250 Masehi (Leirissa, 1999). selanjutnya Naidah
menjelaskan bahwa, setelah tiba di Ternate, Jafar Nuh akhirnya
menikah dengan Nur Sifa, seorang putri pribumi di Temate yang
kemungkinan berasal dari Momoli Sampulau yang pada waktu itu
merupakan pelabuhan Ternate. Perkawinan ini menjadi catatan
sejarah bahwa Nur Sifa adalah orang pribumi pertama yang konversi
ke Islam melalui jalur perkawinan. Dan perkawinan ini lahir empat
orang putra dan empat orang putri. Masing-masing putranya
membentuk dan menjadi raja dari empat kolano di Maluku. Buka,
adalah anak pertama yang menjadi raja di Makian, Darajati menjadi
raja pada Kolano Moti, Sahajati adalah putra ketiga yang menjadi
raja pada Kolano Tidore, sedangkan Mansyur Malamo yang bungsu
menjadi raja pada Kolano Ternate. Sesudah Perjanjian Moti pada
abad XIV Kolano Makian pindah ke Bacan dan Kolano Moti pindah
ke Jailolo. Raja dari keempat Kolano ini memeluk agama Islam,
meskipun pada akhir abad XV barulah empat Kolano berkembang
menjadi kesultanan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak abad XIII itu
Islam telah diterima oleh pribumi.

Terbentuknya kerajaan-kerajaan tradisional kolano kemudian
berkembang menjadi kesultanan pada abad XV merupakan suatu
bentuk pembentukan masyarakat Islam. Zainal Abidin adalah
sultan pertama Ternate (1486-1500) setelah balik dari Pesantren
Giri di Jawa Timur. Perubahan ini kemudian diikuti oleh kesultanan
Tidore, kesultanan Bacan, dan kesultanan Jailolo. Dengan
terbentuknya kesultanan-kesultanan ini, berarti Islam sebagai
budaya sosial politik telah memasuki struktur sosial politik
masyarakat

Maluku.

Adapun

kebudayaan

Islam

mengatur

kehidupan sosial-ekonomi lainnya diterapkan secara bertahap.
Terbentuknya keempat kesultanan di Maluku pada akhir abad XV
tersebut

mengindikasikan

terbentuknya

komunitas

Muslim,

walaupun masih bercorak formalistilc, dalam arti belum memahami
dan mengamalkan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Hal ini
disebabkan Islam masuk ke daerah ini bersifat bersifat dop dawn,
berdasarkan titah sultan terhadap rakyatnya.
Sementara Islam masuk di Maluku Tengah pada abad XIV
melalui Hitu di Pulau Ambon dan Banda, seining dengan
datangnya pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina, sebab kedua

daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah yang terkenal.
Hitu

terkenal

sebagai

pelabuhan

rempah-rempah

terutama

cengkeh ciari Huamual di Pulau Seram yang merupakan penghasil
cengkeh terbesar kedua setelah Maluku Utara dan Banda sebagai
penghasil pala terbesar dan terbaik di dunia. Kedua daerah ini
menjadi supply station untuk Ternate. Atas permintaan Raja
Ternate, dilakukan perluasan Penanaman cengkeh. Di Lesiela
salah satu negeri di Huamual dan Manipa salah satu kawasan
Huamual di Pulau Seram, oleh raja Ternate ditempatkan masi ngmasing seorang Kimelaha, wakil Raja Ternate yang mengakui
hege moni Ternate.
Selain sumber-sumber tesebut diatas, Prof Hamka dalam
bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa sejak
tahun 650M yakni 7 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad
SAW, para pedagang Arab telah membawa rempah-rempah
cengkih dan pala ke pelabuhan-pelabuhan di teluk Persia untuk
kemudian diperjual-belikan ke daratan Eropa. Pada masa itu telah
ramai pedagang-pedagang Arab dan Persia (Iran dan Irak) yang
berlayar menuju Maluku dan Maluku Utara untuk mencari rempah-

rempah yang sangat mahal di Eropa itu. Selanjutnya disinyalir
bahwa mungkin saja para pedagang Arab itu telah menikah
dengan perempuan pribumi, berdiam disana sekian lama atau
meninggal disana (Hamka, 1976). Sepeninggal mereka dan tidak
ada proses peribadatan secara Islam, maka keturunan mereka
kembali lagi kesuasana agama sukunya. Sinyalemen Hamka itu
sejalan dengan cerita rakyat di Ternate, Hitu dan Banda tentang
kehadiran orang asing yang beragama Islam di ketiga termapt
tersebut. Uraian ini dapat dikonfirmasi dengan adanya jalur
perdagangan yang dilalui pedagang-pedagang Arab, Persia,
Gujarat maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai jalur
sutera (silk road) dan jalur rempah (spice route).
Kendati terdapat berbagai versi mengenai cerita masuknya
Agama Islam di Maluku dan Maluku Utara, ada dua hal yang dapat
disimpulkan tentang hal itu, yakni;
1.

Pengaruh Islam telah hadir di kepulauan Maluku sejak kurun
pertama tahun hijriah. Namun kemungkinan besar bahwa
pada masa awal itu, Islam hanyalah merupakan agama yang
dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan

dan Bandar- bandar penting, seperti Ternate, Banda dan
Hitu. Dalam konteks itu perlu dipertimbangkan pula eksistensi
pedagang- pedagang muslim yang sambil berdagang,
menyiarkan agama sekaligus menikah dengan puteri-puteri
lokal

untuk

kemudian

membentuk

suatu

kesatuan

masyarakat muslim di tempat- tempat yang dikunjungi
terutama di Ternate sebagai pusat perdagangan cengkih dan
Banda sebagai pusat perdagangan pala dan fulinya. Sebab
tidak dapat dipungkiri bahwa kedua komuditi inilah yang
menarik para pedagang asing menjelajah nusantara. Ini
berarti masuknya Islam ke Maluku tidak hanya melalui Aceh
dan Jawa, tetapi justeru Maluku menjadi pintu masuk Islam
melalui jalur Utara.
2.

Masuknya Islam di Maluku dan Maluku Utara berlangsung
dalam

waktu

yang

hampir

bersamaan.

Namun

prosespelembagaan Islam dalam kehidupan pemerintahan,
baru terwujud puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun
berikutnya. Perubahan bentuk Kolano menjadi Kesultanan
dan pembentukan pemerintahan konfederasi di Hitu dan

Banda yang bercorak Islam dapat terwujud bilamana Islam
telah melembaga dalam kehidupan masyarakatnya. Proses
pelembagaan itu sudah tentu membutuhkan waktu yang
cukup lama. Dalam konteks ini dapat dibenarkan sumbersumber Portugis yang menyatakan bahwa masyarakat di
daerah-daerah yang dikunjungi sudah beragama Islam.
Artinya Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat
dan pemerintahannya, bukan sekedar agama yang dianut
oleh para musyafir dan pedagang asing.
Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Maluku
dan Maluku Utara dalam kurun waktu yang cukup lama, tentu telah
ikut memberikan warna yang khas bagi kehidupan sosial budaya
masyarakatnya. Berlangsungnya proses “islamisasi” itu yang
menurut MS. Putuhena (1970 : 265) melalui dua jalur, yaitu jalur
atas dan jalur bawah yang masing-masing jalur memberi pengaruh
tertentu dalam strata sosial baik terhadap kebudayaanya maupun
praktek keagamaan Islam itu sendiri. Jalur atas adalah proses
yang berlangsung berkat bantuan dan usaha pihak penguasa.
Jalur ini Islam bercorak formalistis, artinya walaupun orang telah

mengaku beragama Islam, namun dalam praktek keagamaan
masih mengikuti nila-nilai dan aturan lama. Melalui jalur bawah
proses

Islamisasi

berlangsung

melalui

usaha

perorangan

(masyarakat), agama Islam bercorak sinkritis yaitu nilai dan aturan
agama Islam bercampur aduk dengan nilai dan aturan lama baik
dalam pemahaman maupun dalam pelaksanannya. Sedangkan
aliran-aliran keagamaan dalam Islam yang sejak mula tersebar di
Indonesia adalah aliran syufi dan aliran syariah meskipun sering
dipertentangkan secara tajam, namun kedua aliran tersebut
kadang- kadang dalam prakteknya sulit dibedakan secara tegas.
Jalur penyebaran, corak keberagaman Islam dan aliran-aliran
dalam Islam tersebut di atas dialami pula oleh para mubaligh
dalam proses islamisasi di Maluku. Hal ini mengakibatkan praktekpraktek agama

Islam

dalam

perkembangannya

mengalami

berbagai variasi. Ada penganut Islam yang sangat mementingkan
pengamalan syariah Islam secara murni, tetapi ada pula yang
mempraktekan ajaran agama Islam yang mengikuti adat dan ada
pula bentuk yang sinkritis. Contoh penganutan yang sinkritis inilah
yang disebut oleh Radjawane sebagai agama Islam yang tidak

murni karena kuatnya pengaruh adat ke dalam ajaran agama
Islam yang dipraktekkan oleh tiga buah desa di Uli Hatuhaha di
pulau Haruku, Maluku Tengah, yaitu Rohomoni, Kabau dan Pelau.
(Radjawane,1960 : 74-76).
Bila penelitian Radjawane ini dilanjutkan maka akan didapati
penganut agama yang murni di Uli Hatuhaha yang dilaksanakan di
desa desa tersebut dan desa-desa lainnya di Uli Hatuhaha.
Penganut keagamaan Islam baik formalistis, sinkritis, dan
pengaruh aliran syufi dan syariah itu ditemui disebagian besar
wilayah provinsi Maluku dan Maluku Utara. Aliran syufi yang
berpengaruh di Maluku dan Maluku Utara adalah Syamaniah,
Qadariyah dan Naksyabandiyah. Aliran-aliran ini dapat dibedakan
dan dikenali dari praktek zikir dan wirid yang dilaksanakan dalam
hubungannya dengan ibadah kepada Allah SWT. Pembaharuan
agama Islam yang dipelopori oleh gerakan Muhammadiyah di
Yogjakarta sejak tahun 1912 telah berpengaruh pula terhadap
penganutan agama Islam di Maluku dan Maluku Utara. Orangorang Islam dari Maluku dan Maluku Utara yang belajar di Jawa
dan Mekkah telah membawa pembaharuan ajaran- ajaran Islam

yang lebih menekankan pada sumber Al-Quran dan Al Hadist.
Pengaruh ini telah ada sebelum masa kemerdekaan, akan tetapi
berkembang pesat sejak tahun 1950-an dengan berdirinya
Lembaga Pendidikan Agama baik pada tingkat dasar, menengah
dan tinggi di Maluku dan Maluku Utara.
Dalam proses sejarahnya di Maluku dan Maluku Utara
agama Islam telah mengalami salah satu fase yang oleh
Radjawane disebut masa stagnasi yaitu menarik diri dari
percaturan politik, sosial maupun budaya sejak zaman VOC
sampai berakhirnya pemerintaan Hindia Belanda di Indonesia.
Pada masa ini agama Islam seakan-akan menarik diri dari
percaturan politik dan pemerintahan karena kekuatan pemerintah
jajahan yang tidak bisa dilawan. Hal ini tidak berarti agama Islam
mengalami

kemunduran,

karena

dalam

masa

penjajahan

penganut agama Islam di Maluku tidak mau bekerja sama dengan
penjajah. Terdapat tiga faktor penyebabnya yaitu (1) Secara politis
agama Islam bertentangan dengan agama Kristen yang dibawa
oleh Belanda. (2) Dalam lapangan pendidikan, penganut agama
Islam dianaktirikan dalam mendapatkan pendidikan bukan karena

tidak

mau

dididik

tetapi

karena

adanya

peraturan

yang

mengutamakan mereka yang beragama Kristen, dan (3) Orang
Islam Maluku tidak mau memasuki lapangan kemiliteran, karena
yang masuk militer diutamakan yang beragama Kristen dan
kemudian untuk berperang di daerah-daerah yang banyak
penganut Islamnya, seperti Perang Makassar, Perang Banten,
Perang Diponegoro dan Perang Aceh (Leirissa, 1999 : 23). Faktorfaktor inilah yang menyebabkan Maluku seakan-akan diidentikkan
dengan agama Kristen karena yang paling banyak memasuki
lapangan pemerintahan, pendidikan dan kemiliteran adalah orangorang Maluku yang beragama Kristen. Sedangkan orang-orang
yang beragama Islam umumnya menarik diri dari ketiga lapangan
tersebut, sehingga tidak dikenal di seluruh Indonesia (Radjawane;
1960).
Dalam proses menuju kemerdekaan, peranan ummat Islam
di Maluku mulai nampak dominan baik dalam mewujudkan
kemerdekaan

maupun

dalam

perjuangan

mempertahankan

kemerdekaan. Kemudian dapat diperhatikan peranan desa-desa
Islam di Maluku Utara, Tengah, dan Tenggara pada fase revolusi

fisik khususnya dalam perjuangan menghadapi pemberontakan
RMS yang diduga disponsori oleh pemerintah Belanda. Bukti
historis yang sangat penting adalah kemenangan ummat Islam
Maluku melalui partai Masyumi dalam pemilihan Umum tahun
1955. Kemenangan ini merupakan hasil proses islamisasi yang
telah berlangsung sejak abad ke-15 dan mempengaruhi kehidupan
politik, sosial dan budaya di Maluku.
Di Maluku Utara telah terjadi perubahan dalam bidang politik
dan pemerintahan. Kelompok-kelompok pemerintahan masyarakat
tradisional yang semula berbentuk empat buah kolano, yaitu
Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, dalam perkembangan
selanjutnya sejak abad ke-15, keempat kolano tersebut mengambil
bentuk kesultanan. Sejak itu pula masing-masing kesultanan itu
berusaha

untuk

meluaskan

wilayah

kekuasaanya.

Tidore

memasukkan Papua sebagai wilayah kekuasaannya dan Ternate
berhasil meluaskan daerah kekuasaannya meliputi daerah yang
terbentang antara Sulawesi dengan Papua termasuk daerah
kepulaun Ambon Lease, Seram, Buru, dan Banda. Pengaruh Islam
bagi pertumbuhan dan perkembangan kesultanan adalah dalam

bentuk perubahan structural dari Kolano menjadi Kesultanan.
Dalam bentuk Kolano ikatan genealogis dan teritorial sebagai
faktor integrasi, sedangkan dalam bentuk kesultanan Islam
menjadi salah satu faktor integrasi. Oleh karena itu sebahagian
dari daerah yang memeluk agama Islam seperti Hoamual (Seram
Barat), Saparua, dan Haruku menempatkan dirinya sebagai
bagian dari kesultanan Ternate. Hal ini sangat menguntungkan
Ternate, tatkala terjadi konflik dengan orang-orang Eropa terutama
Portugis dan Belanda.
Perubahan

lebih

lanjut

pada

fungsi

raja/sultan

yang

mempunyai fungsi ganda sebagai pemegang kekuasaan duniawi
dan sebagai pemegang kekuasaan spiritual (keagamaan). Dalam
kedudukan

yang

demikian

Sultan

tidak

hanya

berusaha

mempertahankan eksistensi kerajaannya, tetapi ia juga mempuyai
tanggung jawab menyebarkan Islam dan melindunginya. Oleh
karena itu wilayah kekuasaan Sultan dapat diperluas dengan
menundukkan daerah- daerah lain.
Masa pemerintah Zainal Abidin (1486 – 1500) merupakan
awal peralihan dari bentuk kolano ke bentuk kesultanan dan ia

merupakan Sultan yang pertama. Sebelum dinobatkan sebagai
sultan, Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk belajar agama
Islam di Giri. Setelah kembali, ia mendirikan lembaga-lembaga
pendidikan agama Islam di Ternate dan mendatangkan guru-guru
agama dari Jawa. Ia memerintahkan pegawai-pegawai syara‟
diwilayah kerajaan untuk belajar agama di Ternate. Dalam struktur
kesultanan dijumpai lembaga-lembaga keagamaan disamping
lembaga-lembaga sosial tradisional yang ada. Urusan keagamaan
ditangani oleh badan yang disebut Jou Lebe (Badan Syara‟).
Badan ini dikepalai oleh Kadhi (Kalem). Anggota- anggotanya
terdiri dari para Imam dan Khatib. Tiap marga (soa) mempunyai
imam dan khatib tertentu. Sultan selain sebagai pemimpin dunia,
juga berkewajiban memimpin soal-soal keagamaan, sehingga
secara teoritis Sultan adalah penerus tugas pengganti Rasul
(Tubaddirul Rasul). Hal ini tercantum dalam suba puja-puji yang
ditulis dalam bahasa dan tulisan Arab, yaitu laporan yang selalu
dibacakan pada saat penobatan Sultan yaitu berupa peringatan
bahwa Sultan adalah Khalifatur Rasjid dan Tubaddilur Rasul.
Diingatkan pula bahwa Sultan memangku jabatan itu karena

Rahmat dan Takdir Allah yang tu’til mulka man tasya’ (pemberi
kekuasaan) kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Dengan
demikian

Sultan

harus

memberikan

bantuan

kepada

pemerintah/masyarakat Islam yang memerlukan bantuannya.
Sultan berkewajiban untuk mendatangi daerah-daerah lain untuk
menyampaikan ajaran-ajaran Islam.
Dalam kaitan ini Sultan Ternate pernah mengadakan
hubungan politik yang erat dengan kesultanan Buton, kesultanan
Mangindanao di Filipina, begitu pula hubungan politik dengan Sulu
(Alex Ulaen : 1997). Di wilayah Maluku Tengah tejalin hubungan
yang erat dengan kerajaan-kerajaan kecil seperti Hitu di pulau
Ambon, Hatuhaha di pulau Haruku, Iha di pulau Saparua
walaupun tidak merupakan bahagian dari Kesultanan Ternate,
paling tidak telah menjalin hubungan baik karena persamaan iman
dan mengakui kekuasaan Ternate.
Sedangkan

Hoamual

yang

merupakan

pusat

politik

tradisional dan pusat perdagangan cengkih di Seram Barat, adalah
bahagian dari kesultanan Ternate. Disini ditempatkan seorang
Kimelaha sebagai wakil Sultan yang berkedudukan di pusat

pemukiman

orang-orang

Ternate,

di

Kampung

Gamsune.

Disamping Hoamual, pulau-pulau Kelang, Manipa, Buano dan
Buru merupakan daerah kekuasaan Ternate. Disana ditempatkan
juga beberapa orang Sangaji yaitu wakil Sultan yang memerintah
di daerah-daerah. Kedatangan orang-orang Eropa terutama
Portugis dan Belanda telah menimbulkan konflik antara rakyat
dengan mereka. Pergolakan yang berlangsung ada abad 16 dan
17, bukan hanya terjadi karena alasan ekonomi tetapi karena
faktor agama. Penerimaan agama Islam membawa keuntungan
ekonomi disamping meningkatkan peradaban dan kehidupan
sosial rakyat Maluku dan Maluku Utara. Bagi rakyat Maluku dan
Maluku Utara yang beragama Islam, agama ini memiliki arti yang
tak ternilai. Faktor inilah yang menyebabkan rakyat Maluku dan
Maluku Utara yang beragama Islam sangat mempertahankan
agamanya pada saat datangnya orang Portugis dan Belanda yang
akhirnya bercokol di Maluku hampir 3 1⁄2 abad.
Seperti halnya di Maluku Utara, kerajaan-kerajaan kecil di
Maluku yaitu Hitu, Banda, Hatuhaha serta Iha di Saparua juga
memiliki system pemerintahan, tetapi berbeda dengan system

pemerintahan di Maluku Utara. Imam Ridjali di dalam Hikayat
Tanah Hitu menceritakan tentang datangnya empat kaum yang
menjadi cikal bakal penduduk Hitu. Merekalah yang menjadi
pendiri kerukunan yang amat kuat yang kemudian dikenal dengan
nama “Empat Perdana”. Keempat kaum tersebut datang dari
tempat yang berbeda. Yang pertama datang dari pantai tenggara
pulau Seram. Kaum ini disebut Saupele atau Zaman Jadi.
Kelompok kedua menurut Ridjali datang dari Tuban yang menurut
Rumphius tiba pada tahun 1460 dan menetap di pantai dekat
sungai Waipaliti.
Kaum ketiga disebut Latima (Lating), datang dari Jailolo
(Halmahera) dipimpin oleh Jamilu pada tahun 1465. Menurut
Rumphius mereka juga menetap dekat Waipaliti. Kaum keempat
bernama Olong datang dari Gorong (pulau Seram bahagian
Timur). Mereka dipimpin oleh Mata Lian yang terkenal dengan
gelar Patih Putih. Seperti yang telah dikemukakan Patih Putih
inilah yang berkunjung ke Jawa sekitar tahun 1500, setelah tinggal
beberapa bulan kembali ketanah Hitu dan dikenal dengan nama
Pati Tuban. Dialah yang bertemu dengan penguasa Ternate yang

juga sedang belajar agama di Jawa, sehingga hubungan dengan
kesultanan Ternate menjadi lebih erat.
Hitu kemudian berhasrat menjadi suatu pusat kekuasaan
politik dan agama yang diperintah oleh lembaga-lembaga
Kesultanan seperti di Ternate. Maka disusunlah pemerintah Hitu
yang dikenal Pemerintahan Empat Perdana. Pemerintahan Empat
Perdana tersebut dijalankan secara periodik oleh empat orang
yang

merupakan

pimpinan

dari

empat

kaum

utama

dari

masyarakat Hitu. Sedangkan di Kerajaan Uli Hatuhaha terdapat
sistem pemerintahan yang dikepalai raja sebagai pemimpin
pemerintahan dan Imam sebagai pemimpin agama. Imam dipilih
dalam suatu rapat (masorupi) yang dilaksanakan oleh raja
bersama-sama kepala- kepala soa. Sistem seperti ini dapat terlihat
sampai abad ke-20 dalam pemerintahan tradisional, terutama di
desa-desa Islam di Maluku Tengah. Disana lembaga agama
merupakan

suatu

komponen

yang

penting

dalam

sistem

pemerintahan.
Berbeda dengan itu, di Banda Neira sistem pemerintahan
yang dianut merupakan perpaduan dari kedua model diatas.

Sistem pemerintahan di Banda Neira dikenal dengan nama “Lebe
Tel Rat At” atau kepemimpinan “Empat Raja Dan Tiga Imam”. Di
Banda terdapat empat kerajaan kecil, tiga diantaranya Raja (Rat)
merangkap imam dan hanya satu yang kedudukannya sebagai
Raja

tanpa

merangkap

sebagai

imam.

Kedudukan

Raja

merangkap Imam terdapat pada Kerajaan Namasawar di pulau
Neira, serta Kerajaan Lonthor dan Selamon di pulau Banda Besar.
Sedangkan Kerajaan Waer di pulau Banda Besar bagian Utara
hanya memiliki Raja tapi tidak merangkap sebagai Imam. Imam
sekaligus kadhi untuk kerajaan Waer di pegang oleh Raja
Selamon. Model konfederasi ini sedikit berbeda dengan model
pemerintahan Empat Perdana di jazirah Laihitu. Jika di Jazirah
Laihitu

konfederasi memberi

ruang

kepada

masing-masing

Perdana untuk memerintah secara periodik, namun model
konfederasi di Banda Neira memberi otonomi kepada masingmasing Raja untuk memerintah pada wilayahnya masing- masing.
Namun karena mereka bersaudara lalu dibentuklah konfederasi
yang dikenal dengan nama “Lebe Te Rat At” atau kepemimpinan
“empat Raja Tiga Imam”.

4.4. Pela dan Gandong Sebuah Ikatan Persaudaraan
Berbicara tentang kebersamaan orang Maluku maka tak ayal
kita akan diperhadapkan pada istilah pela dan Gandong. Kedua
istilah ini sangat erat kaitannya dengan pola dan ciri khas
masyrakat

ambon

yang

mengutamakan

toleransi

dan

keberagaman. Tak pelak kemudian ketika berbicara tentang
kerusuhan yang terjadi di Ambon, pela dan gandong ini kemudian
dipertanyakan keberadaannya dalam masyarakat Ambon. Salah
satu ahli budaya Ambon, Prof. Dr. Jacobus Ajawaila (2005),
merujuk

pada

kejadian

kerusuhan

Ambon,

diperlukan

penafsiran kembali akan pela itu sendiri. Menurutnya pela
harus dimaknai ulang sesuai dengan semangat budaya yang
cenderung berubah (dinamis) sehingga pela yang ada dalam
tatanan kebudayaan masyarakat Ambon bisa lebih bersinergi
dengan kemajuan zaman yang terkadang sulit dimaknai
secara arif. Masyarakat terkadang sering keliru dalam memaknai
konsepsi pela dan gandong. Masyarakat secara serampangan
memaknai kedua istilah sebagai suatu hal yang memiliki
pemaknaan yang sama. Padahal jika ditilik lebih jauh kedua istilah

ini memiliki titik perbedaan yang cukup berbeda jika ditinjau dari
sosio antropologisnya. Pela terambil dari bahasa setempat pelau
yang berarti "saudara laki-laki", dan secara terminologis diartikan
sebagai

ikatan

persahabatan

atau

persaudaraan

yang

dihubungkan di antara seluruh masyarakat pribumi dari dua negeri
atau lebih ikatan tersebut telah ditetapkan sejak nenek moyang
mereka dalam keadaan yang khusus dan menyertakan hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.
Seperti dijelaskan Cooley, akar historis pela ini berhubungan
dengan tradisi Kakehan, yakni tradisi "perburuan kepala" manusia
yang ada pada masyarakat suku-suku ketika itu, yang mungkin
saja di antara kelompok itu sating bermusuhan untuk mencari
"kepala" dari masing-masing anggota suku musuh, kemudian
mereka dalam kondisi tertentu bersepakat untuk mengikat janji
untuk tidak saling menyerang, sebaliknya harus sating melindungi.
Ikatan perjanjian ini untuk kemudian memposisikan kedua belah
pihak sebagai pela atau "saudara laki-laki".
Dalam perkembangan selanjutnya, pela terbagi menjadi
dua jenis, yaitu:

4.4.1. Pela Tulen/Pela Darah
Pela jenis ini termasuk pela yang keras. Larangan-larangan
dan kewajiban-kewajiban dari negeri-negeri yang terikat ke dalam
jenis pela ini adalah dipegang dan diikuti dengan sangat ketat.
Perjanjian dalam pela jenis ini dilakukan dengan cara meminum
darah yang diambil dari jari-jari tangan para pemimpin dan
dimasukkan ke dalam gelas, setelah ujung senjata mereka
dicelupkan ke dalam gelas, ini dilakukan dalam sebuah upacara.
Dengan demikian hal tersebut dilakukan untuk menegaskan
semangat persaudaraan selama-lamanya. Sesama anggota yang
ber-pela dilarang untuk kawin-mawin, sebaliknya diwajibkan untuk
saling membantu dan melindungi.
4.4.2. Pela Tempat Sirih
Jervis pela ini tergolong ke dalam ketegori yang lunak. Pela
ini tidak ditetapkan melalui sumpah, serta aturan yang berupa hak
dan kewajiban di antara yang ber-pela tidak begitu ketat, namun
kewajiban untuk saling membantu dan melindungi diterapkan juga
secara bersama. Spirit budaya pela, baik pela darah maupun pela
tempat sirih adalah deklarasi sebuah kesadaran kemanusiaan,

termasuk kesadaran kepelbagaian. Mereka yang diikat dalam
pela terikat dalam kewajiban untuk saling membantu pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab masyarakat umum, baik dalam
bentuk material maupun moril. Di Maluku Tengah dan kota
Ambon setiap negeri pada umumnya memiliki ikatan pela
dengan salah satu negeri lain, dan kebanyakan hubungan ini
terjadi antara satu negeri yang beragama Islam dengan negeri
yang beragama Kristen. Menurut penelitian Cooley, besar
kemungkinan

terbentuknya

hubungan

pela

ini

sebelum

masuknya agama ke Maluku. Contoh hubungan pela antara
negeri Islam dengan negeri Kristen seperti Negeri Haria (Kristen)
dengan Negeri Siri Sori (Islam), Negeri Batu Merah (Islam) dengan
Negeri Passo (Kristen), Negeri Asilulu dengan Negeri Galala, dan
sebagainya.
Sedangkan

Gandong

merupakan

bentuk

ikatan

persaudaraan atau persahabatan yang terbentuk karena adanya
ikatan genologis. Gandong berasal dari kata kandung atau
"kandung"

yang

menyiratkan

persaudaraan

berdasar

garis

keturunan. Dalam kehidupan masyarakat awal ketika terbentuknya

pemukiman-pemukiman pertama di Maluku, seperti dikatakan M.
Nur Tawainella, suatu komunitas dari satu gen (keluarga) biasanya
terpencar untuk mencari tempat pemukiman baru yang layak
sesuai

sifat

hidup

masyarakat

tradisional

yang

nomaden.

Pencarian seperti ini kemudian membawa berpencarnya gen
tersebut ke beberapa uli dan hena baru dan disana terbentuk
masyarakat yang kemudian berkembang menjadi aman (negeridesa)

Hasbollah

Toisuta,

mengatakan

bahwa,

dalam

perkembangan selanjutnya kedua desa atau lebih yang memiliki
kesamaan asal-usul tersebut kemudian bersepakat untuk hidup
selayaknya saudara kandung meskipun mereka bebeda agama.
Mereka bersepakat untuk saling melindungi dan saling
membantu dalam ungkapan darah satu darah samua, hidup satu
hidup samua yang pengertian bebasanya adalah "darah kamu
adalah juga darahku dan darah kita semua, hidup kamu adalah
juga hidupku dan hidup kita semua". Bila pela hanya menyiratkan
persahabatan antara dua desa, maka gandong lebih luas
cakupannya, karena gandong bisa mecakup lebih dari dua desa,
contoh dalam hal ini adalah antara Negeri Siri-Sofi (Islam) dan Siri-

Sori Serani (Kristen) di Kecamatan Saparua, Maluku Tengah dan
Negeri Tamilow (Islam) di Kecamatan Seram Selatan yang bergandong dengan Negeri Hutumury (Kristen) yang berada di
Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Menurut tuturan
yang ada dalam masyarakat, ketiga desa ini memiliki kesatuan
asal usul dan nenek moyang mereka adalah kakak beradik yang
datang dan Seram Utara. Ikatan persaudaraan yang sama
(gandong) juga terjadi antar Negeri Seith (Islam) di pulau Ambon
dengan Negeri Ouw (Kristen) di Pulau Saparua. Kedua desa segandong, belum lama ini (2005) melakukan upacara panas
gandong untuk memperkokoh kembali hubungan persaudaraan
mereka yang nyaris retak akibat konflik. Demikian pula dengan
Negeri Latu dan Hualoy (Islam) di Pulau Seram dengan Aboru,
Boi, dan Kariu (Kristen) di Pulau Haruku.
Dalam tradisi masyarakat bergandong seperti juga pela,
adalah sangat menanggung malu bilamana kerja-kerja sosial satu
negeri kemudian tidak dibantu oleh negeri lain yang terikat dalam
pela atau gandong. Mereka memandang kesalahan dan aib besar
bila pada hajatan sosial saudaranya - membangun gereja, masjid

atau baileo - mereka tidak ikut serta mengambil bagian dalam
kegiatan tersebut. Bahkan oleh sebagian masyarakat meyakini hal
tersebut

sebagai

pantangan

sakral,

karena

sumpah dan laknat nenek moyang mereka.

mengakibatkan

BAB V
NEGERI TULEHU: DINAMIKA DAN SOSIAL BUDAYA
A. Selayang Pandang Tentang Negeri Tulehu
Negeri Tulehu atau biasa disebut “Ama Barakate”, merupakan ibu
kota Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, terletak 25 km
sebelah timur Kota Ambon, Provinsi Maluku. Negeri Tulehu disamping
berada dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Maluku Tengah, Negeri ini
juga sebagai penguatan wilayah Kecamatan Salahutu dengan batas
wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Negeri Waai dan Negeri Liang
sebelah selatan berbatasan dengan Negeri Tial dan Tengah-Tengah.
Sebelah barat berbatasan dengan Negeri Suli. Sebelah timur

dengan

Pulau Haruku.
Secara topografi wilayah, Negeri Tulehu bila dilihat dari perubahan
dataran pantai, dia mengalami struktur dan meningkat terus ke arah barat
menuju wilayah perbukitan, ketinggiannya berkisar 21 meter. Sementara
dinamika dari luas wilayah seluruhnya berkisar 14.45 km2, meliputi
wilayah perbukitan “Paung”, bagian timur laut; Umarella Tanalisa; Upu
Latu Nusa Huhuin, Aman Eiy bagian barat; Nahumarury Lutupessy; (Upu
Ruhu Putih) Eri Wakan, bagian barat; kekuasaan Nahumarury yang
dicaplok oleh moyang Ohorella; Pati Akarabu sampai ke wilayah Harua
bagian utara; Tehuhatuela; Upu Latu Harua dan sebagainya.
Sementara secara geografi, Negeri Tulehu yang menjadi bagian
dari Kecamatan Salahutu, wilayah Kabupaten Maluku Tengah pun
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mengalami dinamika dan penguatan yang sama, karena disamping di
kelilingi oleh laut yang luas, dan berlangsung bersamaan dengan iklim
musim yang ada. Di mana masyarakat Tulehu biasanya akrab dengan
istilah musim barat dan musim timur. Pergantian musim selalu diiringi oleh
musim pancaroba dari kedua musim tersebut. Negeri Tulehu bila musim
barat (panas) mengalami ombak yang begitu besar, dan itu berlangsung
sepanjang bulan desember sampai dengan bulan maret, sedangkan pada
bulan mei sampai agustus merupakan musim pancaroba, dimana curah
hujan berubah-ubah. Sementara musim timur (hujan), lautan tidak
mengalami ombak, dan berlangsung pada bulan september sampai bulan
desember, dengan angin

timur dan timur laut yang berubah-ubah.

Sedangkan curah hujan berkisar antara 1000 – 2000 mm setiap tahun
yang umumnya terjadi pada bulan mei hingga agustus.
Kecamatan Salahutu terletak pada 3.15 0 - 3.400
dan 126.300 - 1270

lintang selatan

bujur timur. Luas wilayah Kecamatan Salahutu

151.082 km2. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Peta Negeri Dalam Wilayah Kecamatan Salahutu
Mengenai iklim, wilayah Kabupaten Maluku Tengah mengalami
iklim laut tropis dan iklim musim. Keadaan ini disebabkan oleh karena
Kabupaten Maluku Tengah dikelilingi laut yang luas. Sehingga iklim laut
tropis di daerah ini berlangsung seirama dengan iklim musim yang ada.
Bila dilihat dari sisi geografis, penguatan keberadaan dan
kedudukan Kabupaten Maluku Tengah sangat strategis, karena dilihat dari
sisi struktur dan dinamikanya, diapit oleh Kabupaten Seram Bagian Barat
(Piru), Kabupaten Seram Bagian Timur (Bula) dan bagian selatan Kota
Ambon. Seperti yang terlihat dalam gambar sebagai berikut:

Peta Pulau Seram dalam Pembagian Wilayah
Sebagai Kabupaten yang tertua di Provinsi Maluku, Kabupaten
Maluku Tengah secara kelembagaan masih terus berbenahi dalam
dinamika pembangunan infrastruktur. Sementara Jarak tempuh antara ibu
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kota propinsi dengan kota dan kecamatan berjarak sekitar 25 km.
Sedangakn untuk ibu kota kabupaten dengan kota kecamatan berjarak
100 km. Fenomena ini menimbulkan adanya rentang kendali yang terjadi
pada masyarakat, yang mengakibatkan pola dinamika berpikir

dalam

masyarakat.
Kabupaten Maluku Tengah dari segi karakteristik fisik, diawali dari
Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nilai Sarua, Kecamatan Seram
Utara, Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Saparua,
Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Leihitu,
Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Seram Utara
Barat, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan
Telutih, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara
Timur Kobi, dan Kecamatan Saparua Timur. Letak keberadaan wilayah
dari kecamatan-kecamatan tersebut berada pada dataran rendah
sepanjang pesisir pantai.
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Negeri/Kelurahan, dan Luas wilayah

No

Kecamatan

Jumlah
Negeri

Luas wilayah
(km2)

Jumlah Negeri
+ Kelurahan

1

Amahai

11

1.619.07

11

2

Banda

12

172.00

12

3

Leihitu

11

147.63

11

4

Masohi

5

37.30

5

5

Nusalaut

7

32.50

7

6

Pulau Haruku

11

150.00

11

7

Salahutu

6

151.82

6

8

Saparua

17

176.50

17
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9

Seram Utara

24

173.46

24

10

Seram Utara Barat

12

705.48

12

11

Tehoru

20

248.22

20

12

Teluk Elpaputi

8

120.00

8

13

Teon Nila Sarua

17

24.28

17

14

Leihitu Barat

5

84.47

5

15

Seram Utara Timur
Kobi

12

280.65

12

16

Seram Urata Timur
Seti

10

186.19

10

17

Teluti

10

286.00

10

J u m l ah

198

11.595.57

198

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Maluku Tengah 2013
Data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa persebaran
kelembagaan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah sangat dipengaruhi
oleh penguatan jumlah Negeri dari setiap kecamatan. Tentunya hal ini di
lihat dari besar kecilnya dinamika wilayah kekuasaannya. Konteks ini
menjadi penting kemudian, bila di lihat dari sisi fungsi sosial politik, sangat
berpengaruh terhadap struktur perkembangan pembangunan baik sosial
ekonomi maupun sosial budaya.
Kabupaten Maluku Tengah secara administrasi merupakan
Kota Masohi. Wilayah Kabupaten Tengah memiliki

ibu

luas seluruhnya

kurang lebih 275.907 km2 (9.2%) yang terdiri dari luas laut 264.311.43
km2 (5%) dan luas daratan 11.595.57 km2 (4.2%). Secara Administrasi
Kabupaten

Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 18 kecamatan, 6

kelurahan 183 Negeri. Pada periode 2011-2013 terjadi penambahan
kecamatan

baru

yaitu

Kecamatan
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Saparua

Timur.

Penambahan

kecamatan berimplikasi terhadap penambahan Negeri, sehingga pada
periode yang sama di Kabupaten Maluku Tengah terjadi penembahan
sebanyak 12 Negeri.
Tabel 2
Jumlah Pemerintahan Negeri/Kelurahan di Kabupaten Maluku
Tengah
Wilayah
Administrasi

2011

2012

2013

Kecamatan

17

17

18

Negeri

171

183

183

6

6

6

Kelurahan

Sumber: Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka 201

B. Kondisi Demografi
Sebagai sebuah negeri yang berkembang dan berubah, secara
strategis Negeri Tulehu diuntungkan dari berbagai sisi, baik itu fungsi
sosial ekonomi, fungsi politik, maupun fungsi pendidikan. Hal ini kemudian
dalam dinamika pertumbuhan penduduk, Negeri Tulehu semakin pesat
perkembangan penduduknya. Bila di bandingkan dengan negeri-negeri
yang ada di Jazirah Leihitu, pertumbuhan dan perkembangan jumlah
penduduk Negeri Tulehu termasuk pada kategori cepat dan tinggi dengan
ditandai bertambahnya pula jumlah penduduk di sisi lain. Luas wilayah
Negeri Tulehu dengan dusunnya sekitar 78.900 ha. Sementara saat ini,
penduduk masyarakat Negeri Tulehu secara keseluruhan berjumlah
19,969 jiwa, dengan perincian antara lain; dusun pohon mangga jumlah
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penduduk sebanyak

1859 jiwa. Dusun Mamoking jumlah penduduk

sebanyak 2362 jiwa. Dusun Hurnala sebanyak 1040 jiwa. Dusun Hurun
jumlah penduduk sebanyak 503 jiwa. Dusun Rupaitu sebanyak 332 jiwa.
Dusun Tanjung Air Panas sebanyak 431 jiwa. Kampung lama sebanyak
5622 jiwa dan Kampung baru sebanyak 7820 jiwa; kedua-duanya berada
dalam Negeri Tulehu).
Tabel 3
Persebaran Penduduk Negeri Tulehu Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
No

Nama
Kampung/Dusun

L

P

L+ P

Keterangan
(kampung/

1

Pohon Mangga

866

993

1859

petuanan

2

Tanjung Air Panas

210

221

431

petuanan

3

Mamokeng

1129

1233

2362

petuanan

4

Hurnala

571

469

1040

petuanan

5

Rupaitu

161

171

332

Petuanan

6

Hurun

261

242

503

Petuanan

7

Kampung Lama

2205

3417

5622

Dalam Kampung

8

Kampung Baru

3494

4326

7820

Dalam Kampung

JUMLAH

8897

11072

19.969

Sumber : Berdasarkan Olahan data KKN Mahasiswa Universitas
Darusalam, 2013.
Bila kita lihat dari begitu besar dan luasnya wilayah Negeri Tulehu,
fungsi penguatan menjadi bagian penting dalam roda perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat transit dari transportasi antar pulau
yang begitu padat dan ramai, tentunya
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mau tidak mau

masyarakat

mengambil bagian dari dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut. Terjadi
pertumbuhan fungsi ekonomi di bidang wiraswasta berupa kelontongkelontong kecil di bidang warung makan, warung jualan kecil-kecilan,
sampai tokoh-tokoh besar, disatu sisi menjadikan perubahan dalam
kehidupan masyarakat menjadi termotivasi mencari

hidup, disisi lain

masyarakat selalu mengharapkan apa yang sudah ada tanpa berusaha.
Problem inilah yang terjadi pada masyarakat Negeri Tulehu hingga hari ini.
Jadi begitu berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat
dari waktu ke waktu, menjadikan masyarakat yang tidak punya skill,
kemudian menjadi tidak begitu siap, sehingga akhirnya

masyarakat

menjadi menerima apa adanya dan sekedar untuk menutupi kebutuhan
hidupnya. Oleh karena itu kemudian di satu sisi sedikit miris kita lihat
bahwa

anak-anak di Negeri Tulehu yang bila tidak lanjut ke jenjang

kuliah, dia berhenti sekolah kadang-kadang di tingkat lanjutan pertama,
kadang-kadang juga di tingkat lanjutan atas. Hal ini penulis lihat ketika
hendak berpergian ke Wilayah Masohi, terlihat kebanyakan di dominasi
anak-anak remaja usia produktif (tidak bersekolah). Problem

tersebut

tidak lain, dalam rangka strategi adaptasi dalam memenuhi kebutuhan
orang tuanya dengan menjadi buruh pelabuhan atau menjual barang
kelontong kecil-kecilan di terminal pelabuhan.
Sementara pada sisi lain, ketika satu waktu selesai shalat ashar,
penulis bincang-bincang mengenai masalah agama dengan jama‟ah yang
masih muda , tiba-tiba nyerempet ke masalah bola kaki. Kebetulan saat itu
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ada pertandingan antar angkatan alumni SMA di Lapangan Matawaru
(tempat latihan SSB Tulehu). Ketika itu penulis membuka pembicaraan
dengan salah seorang teman jama‟ah, bahwa

orang Tulehu itu hebat

dalam mengolah si kulit bundar. Anak-anak mudanya justru di kenal bukan
hanya di tingkat lokal, namun telah melanglang buana ke berbagai klubklub nasional bahkan ada beberapa anak muda Tulehu yang berguru
sampai ke luar negeri di Uruguai dan Brazil.
Letak Negeri Tulehu yang berada dalam cakupan administrasi
Kabupaten Maluku Tengah menjadi faktor signifikan ditempatkannya
sejumlah fasilitas. Fasilitas yang ada dalam hal ini pendidikan seperti
gedung sekolah, dan sejumlah guru. Berikut tabel 4 tentang fasilitas
pendidikan, jumlah guru, dan murid.
Tabel 4
Faislitas Pendidikan, Jumlah Guru, dan Murid.
No
1
2
3
4
5

Keberadaan Sekolah
TK
SD
SMTP
SMTA
Perguruan Tinggi

Jumlah
Gedung
1
3
2
2
1

Jumlah
Guru/Dosen
3
26
22
36
121

Jumlah
Murid
47
269
426
321
3560

Sumber: Data Statistik Negeri Tulehu, 2013
Sejatinya kondisi SDM di Negeri Tulehu cukup berkualitas dengan
lengkapnya fasilitas setiap jenjang pendidikan. Alih-alih bersekolah tinggi,
justeru animo masyarakat terhadap dunia pendidikan bernilai negatif. Hal
ini dipengaruhi oleh orientasi orang tua yang menginginkan anak-anak
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mereka dapat produktif di usianya yang masih dini. Tingkat pendidikan
penduduk dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5
Tingkat Pendidikan Penduduk
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Tidak Tamat SD

129

2.

Tamat SD

491

3.

Tamat SLTP

774

4.

Tamat SLTA

1029

5.

Tamat PT

362

Sumber: Data Statistik Negeri Tulehu, 2014
Banyaknya penduduk yang tidak melajutkan pendidikannya dari
jenjang satu ke jenjang berikutnya, karena banyak yang memilih untuk
membantu orang tua mereka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi
pemain bola. Dari tabel 5 di atas, terurai jumlah tamatan SLTA 1029 jiwa,
sementara penduduk yang melanjutkan ke jenjang PT berkisar 362 jiwa.
Ini menunjukkan jumlah penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke
PT cukup tinggi, mencapai 667 jiwa.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tidak melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diperlemah lagi dengan jumlah
penduduk yang putus sekolah atau berhenti pada saat pertengahan
perjalanan pendidikan. Data yang diperoleh didasarkan pada jumlah
remaja sebanyak 913 jiwa. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 6
berikut ini.
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Tabel 6
Remaja Tingkat Pendidikan Putus Sekolah
No
1

Remaja Tingkat Pendidikan
Putus Sekolah
Jumlah remaja putus SD

Jumlah

2

Jumlah remaja putus SLTP

31

3

Jumlah remaja putus SLTA

23

4

Jumlah remaja putus PT

16

5

Total Jumlah Remaja

913

21

Sumber: Data Negeri Tulehu 2014
Adanya kasus putus sekolah yang dialami oleh sejumlah remaja di
kelurahan Dufadufa menjadi indikasi masih lemahnya animo masyarakat
akan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Negeri Tulehu.
Kondisi ini tentunya akan berimplikasi ke akses politik dan pemerintahan.
Jumlah penduduk Negeri Tulehu yang menduduki jabatan strategis di
pemerintah pvopinsi atau kabupaten relatif kecil.
Sebagai ilustrasi, informan mantan anggota dewan tersebut dengan
santai menjawab bahwa di Tulehu sekarang anak-anak setingkat SD
sudah bisa main bola dengan sepatu bola, bahkan sekarang di Tulehu
ada dua SSB (SSB Nusa Ina FC, dan SSB Tulehu Putra) yang menjadi
wadah membentuk karakter anak-anak menjadi pesepakbola handal.
Sehingga anak-anak setelah tamat SD, bakat tersebut

dilatih terus,

sampai tingkat SMA. Setelah tamat SMA, mereka lebih memperdalam
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bakat mereka dengan uji tanding antar SSB di lingkungan Negeri Tulehu,
bahkan sampai ke luar daerah. Karena begitu terkenal Negeri Tulehu
sebagai negeri “sepakbola”, maka tidak heran bila anak-anak tersebut
beralih ke pesepakbola profesional dengan dipanggilnya mereka ke
berbagai klub profesional yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Hal ini dikarenakan senior-senior mereka telah membuktikan bahwa
anak-anak Tulehu tidak hanya membela klub di mana mereka bernaung,
tetapi lebih dari itu, mereka membela bangsa dan negara. Mereka adalah
bahagian dari anak-anak Tulehu yang sukses, seperti Ramdani Lestaluhu,
Rizki Pellu, Alvian Ismail Tuasalamony, Hendra Bayau

dan sederatan

anak muda Tulehu berbakat lainnya. Penguatan ini, kemudian Tulehu
sebagai negeri pesepakbola dijuluki sebagai negeri sambanya Ambon,
dan semuanya itu dalam rangka membanggakan negerinya (Tulehu) baik
di tingkat lokal, nasional maupun international lewat sepakbola, agar kelak
nanti bisa mandiri dan membanggakan negerinya bahkan orang tuanya.
Hal ini telah mereka buktikan dengan membangun rumah orang tua
dinegeri kelahirannya.
Dari keseluruhan jumlah penduduk masyarakat Negeri Tulehu, ada
penguatan sebahagian dari suku-suku pendatang lainnya seperti; jawa,
bugis, padang, mengambil tempat tersendiri. Hal ini dimungkinkan, karena
keberadaan mereka disamping sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga
sebagai pedagang (tokoh dam warung makan). Menurut pejabat Negeri
Tulehu sekitar 20 % jumlah penduduknya merupakan migran asal Buton.
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Sebagai orang Buton (kata orang lokal; Binongko), permulaan
kedatangan mereka ke Ambon, khususnya di Negeri Tulehu sebagai
pekerja, dalam hal ini mengerjakan tanah anak negeri dengan cara
menyewa atau dengan bagi hasil. Orang Binongko bisa dan biasa dengan
pekerjaan-pekerjaan berat dan tahan hidup dengan taraf hidup yang
rendah serta tangguh terhadap tantangan alam yang keras dan hidup
dalam keadaan serba kurang, rajin dan gigih berusaha tanpa banyak pilih
apa macam pekerjaannya asal bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Orang Binongko tidak banyak ulah, suka damai dan mengalah.
Keberadaan mereka suka berkelompok, dan dimana mereka berada, di
situ mereka membangun mesjid dengan bentuk yang khas segi empat
dengan kubah bundar di

pucuknya dan dibangun secara bergotong

royong. Setiap mereka berada di suatu negeri (petuanan) peranan mereka
semakin berarti, karena selain jumlah mereka yang bertambah, baik
karena kelahiran maupun bertambahnya arus orang Buton ke Ambon,
juga tidak kalah pentingnya adalah bertambahnya taraf hidup mereka .
Peranan mereka di bidang perekonomian semakin tampak. Rata-rata dari
mereka (orang Binongko) sudah punya pohon cengkeh sendiri, setelah
sekian tahun lamanya mereka dibiarkan pemiliknya menanam cengkeh,
hasilnya diambil oleh pemiliknya dan pada akhirnya pohonnya di bagi
bersama pemiliknya. Mereka sudah punya tanah sendiri, memiliki
kendaraan atau mobil angkutan yang supirnya orang Tulehu. Mereka
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menanam ubi kayu (kasbi), ubi jalar (patatas), pisang dan hasilnya
menjual ke Pasar Tulehu atau orang Tulehu yang sendiri membeli.
C. Agama dan Kepercayaan.
Dalam konteks kewilayahan, Negeri Tulehu yang merupkan bagian
dari Jazirah Leihitu merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam.
Akan tetapi kepercayaan pra-Islam (nitu) dalam kehidupan sehari-hari
masih begitu kuat, ketika simbol-simbol digunakan berupa totem (kulibiah,
piring tua dan batu pamali) sebagai media dalam melaksanakan ritualritual kepercayaan yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat
setempat.
Sebagai negeri adat yang bersendikan agama, Negeri Tulehu
dalam sejarahnya pernah menjadi pusat peradaban dan pengetahuan
oleh orang-orang dari berbagai wilayah pulau, datang dalam rangka
menuntut ilmu pengetahuan agama, yang oleh masyarakat setempat
biasanya

menyebutnya

dengan

sebutan

“belajar

mangaji”

dalam

pengertian yang luas. Keberadaan para Lebe dari kelompok agama
beberapa marga yakni; Lebe Wakan (Marga Ohorella) Lebe Lou (marga
Hunusalela) dan Lebe Lain (Marga Tuasalamony), menjadi bagian penting
dalam sejarah perjalanan agama pada masyarakat Tulehu. Hal ini
menunjukkan bahwa kedatangan awal mereka diTulehu dalam rangka
belajar agama dari Tete Wakan, Tete Louw dan tete lain (bahasa Ambon
lokal). Ketiga Lebe ini disamping belajar mangaji dari tete wakan, tete
louw dan tete lain, tugas melayani dalam keseharian hidup mereka
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adalah: (1) Membersihkan mushalla, (2) Mempersiapkan air mandi dan air
wudhu, dan

(3) Mempersiapkan bahan-bahan makanan berupa umbi-

umbian dan ikan buat pandita. Sementara tempat mushalla yang sampai
sekarang disamping difungsikan sebagi tempat shalat wanita, juga tempat
belajar mengaji buat anak-anak wanita maupun laki-laki, walaupun sudah
mengalami renovasi dari waktu ke waktu. Sedangkan mushalla lebe
wakan sudah tidak ada lagi hanya masih tersisa berupa bekas fondasi.
Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini :

Mushalla Lebe Louw

Mushalla Lebe Lain

Sedangkan Marga Lestaluhu bertugas sebagai modim lating, hal ini
dikarenakan Perdana Jamilu semasa di Negeri Tulehu dinobatkan dengan
sebutan “modim lating”, yang tentunya beliau dinobatkan sebagai modim
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saat itu.

Perdana Jamilu sebagai anak muda yang cerdas saat itu,

memberikan satu kontribusi yang penting dalam mendudukan adat, baik
tatanan adat dan agama dalam struktur mesjid maupun tatanan adat dan
agama dalam sosial budaya masyarakat Tulehu saat itu.
Di kala itu, pada zaman kerajaan Nunusaku atau Sahulau sistem
pemerintahan bergelar Latu Pati, perkembangan masyarakat baik
masyarakat Jazirah Leihitu, khususnya masyarakat Negeri Tulehu
penduduknya, sebagian sudah beragama Islam. Walaupun begitu, dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat Negeri Tulehu masih menjadikan adat,
sebagai patokan hidup dalam menjalankan syariat agama. Hal ini menjadi
sejarah tersendiri bagi masyarakat Negeri Tulehu dengan hadirnya
berbagai makam-makam tetua leluhur/para waliullah (karamat-karamat)7,
yang mencerminkan latar

dari kehadiran marga-marga yang ada di

Tulehu.
Keramat-keramat yang ada sampai sekarang ini di negeri tulehu
memperlihatkan bahwa

negeri ini pernah menjadi pusat peradaban

Islam. Oleh karena itu perayaan adat yang berhubungan dengan nilai-nilai
keagamaan lokal, posisi kepala soa dalam satu rumatau tersebut menjadi
sangat penting dan strategis. Sebagaimana yang dijelaskan salah seorang

7

Satu terminologi lokal (karamat) yang terambil dari kata “Qaramah” yakni Sesuatu yang dilebihkan
oleh Allah Swt. Qaramah biasanya disimbolkan oleh para “Waliullah” (orang-orang pilihan Allah
Swt) yang menyiarkan agama dengan keutamaan ilmu, keutamaan cara pandang yang baik,
keutamaan tauladan (sifat perilaku), keutamaan kesabaran dan menjadi rujukan pada zamannya
(kehidupannya saat itu), sehingga oleh masyarakat yang datang kemudian, juga menjadi rujukan
dalam tradisi beribadah lewat washilah (perantara) melalui ibadah-ibadah tahlilan yang dilakukan
di “Karamat” ( makam yang dianggap “Karamah”) oleh masyarakat setempat.
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Kepala Soa, Jalian (92 Tahun) saat wawancara tanggal 27 Desember
2014 menyatakan bahwa:
“Katong (kami) di sini (tulehu) matarumah, kalo ada acara
adat dalam soa matarumah Lestaluhu (Hatib Batih), macam
perbaikan kuburan keramat, lalu tua-tua adat mengundang
soa matarumah laeng (lain). Soa matarumah tersebut, seng
(tidak) datang. Kalo (kalau) Kepala Soa yang mengundang,
baru soa matarumah tersebut datang. karna Kepala Soa itu
sama deng raja kecil di soa matarumah itu.
Sementara di sisi lain, tahlilan sebagai mediasi berkumpulnya para
tetua dan anak muda dalam sebuah hajatan agama, masih kuat, apalagi
dikuatkan dengan aturan-aturan adat. Kehidupan masyarakat, lalu
kemudian menjadi aturan tersebut sebagai suatu kebiasaan sehari-hari
dalam kehidupan. Hajatan-hajatan berupa tahlilan bagi masyarakat,
biasanya dilakukan pada waktu ashar, sehingga bila ada hajatan tahlilan
(biasanya, hari tiga, tujuh dan sembilan wafatnya seseorang), cukup
disampaikan kepada

jama‟ah, ketika selesai shalat ashar oleh imam,

cukup yang punya hajat sampaikan kepada jama‟ah, utamanya imam dan
stafnya seketika itu pula mereka akan berduyun-duyun pergi melakukan
hajatan tersebut, atau ada hajatan yang dilakukan oleh Marga
Nahumarury

Lotopesy

maulid/melaksanakan

yakni

hajatan

aroha,

jama‟ah, utamanya imam dan stafnya

hajatan

memasuki

bulan

cukup

disampaikan

kepada

ketika selesai shalat ashar,

seketika itu pula mereka akan berduyung-duyung pergi melakukan hajatan
tersebut. Paling menarik dalam tradisi ini adalah membangun modal sosial
sebagai sebuah social trush (kepercayaan sosial) di antara sesama anak
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negeri, ketika ada tahlilan negeri berupa kawinan marga kuasa atau orang
meninggal, anak muda sampai orang tua-tua menghadiri dan turut
merasakan di dalamnya, maupun dalam bentuk memberikan sumbangan
berupa uang (bahageang; dalam istilah lokal) bagi semua anak negeri
yang ada di dalam kampung maupun di perantauan. Bagi penulis sikap
semacam ini, merupakan bagian dari sebuah kearifan lokal yang tidak
hanya sebatas melakukan seremonial semata, tetapi lebih dari itu penulis
melihatnya sebagai ajang silaturrahmi antar marga dalam majlis tahlilan
sebagai modal sosial dalam sebuah kearifan lokal.
Salah seorang Modim Daden (63 Tahun) saat wawancara tanggal
31 Juli 2016 di Kampung Baru mengatakan bahwa :
Katong (kami) ada empat orang modim ditulehu sini, Di
kampung Baru beta (Bapa Modim Ali Nahumarury) deng
(dengan) Bapa Modim Ali Lestaluhu, sedang di Kampung
Lama, Bapa Modim Abd Kadir Lestaluhu dan Bapa Abd.
Syukur Tuasalamony) biasa bertugas bergiliran dalam hajathajat masyarakat; misalnya kalo (kalau) orang kawin, ada
acara aroha pas deng (dengan) beta (Bpk Modim Ali) pung
(punya) tugas satu jum‟at itu (bergiliran selama jum‟at
berikutnya ) beta harus hadir, biar beta (saya) seng (tidak)
kasih kawin ( mengawinkannya) atau beta seng baca do‟a par
acara aroha, tetap ada tempat sajadah ( bakar kemanian) di
acara tahlilan. Di orang maninggal juga begitu. Kalo (kalau)
beta pung (punya) kebagian tugas saat itu, beta harus
laksanakan, memandikan (jenazah pria) dan mengafani, tapi
ada kekecualian. Kalo (kalau) pas (tepat) mendekati waktu
shalat ashar, beta harus diganti Bapa Modim yang laeng
(lain). Karna beta harus pukul tifa ashar, beta harus adzan dan
itu tidak boleh diwakilkan, pamali katong di sini.
Sementara

dalam

struktur

kelembagaan

mesjid,

perangkat-

perangkat agama mulai dari imam hingga marbot, mempunyai posisi di
dalam fungsi, peran dan struktur masing-masing orang tersebut. Informasi
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yang didapatkan di lapangan bahwa posisi dalam struktur mesjid sekarang
dengan masa lampau tetap sama. Di mana empat tiang yang menyangga
tengah-tengah kubah yakni tiang kanan depan ditempati bapa raja, tiang
kiri bagian depan ditempati bapa imam, sedangkan dibagian belakang
tiang kiri dan kanan ditempati bapa khatib dan bapa modim. Sementara
marbot berada di bagian belakang khatib dan modim. Dalam hal
penunjukkan kasisi masjid, dulu dan sekarang agak berbeda.
Bila dulu sekitar tahun 1960-an sampai 70-an perangkat kasisi
mesjid ditunjuk langsung oleh Bapa Raja, sesuai dengan aturan adat yang
dimiliki bersama oleh masyarakat waktu itu. Sedangkan sekarang kasisi
masjid diangkat oleh bapa raja melalui Surat Keputusan (SK) yang dibuat
oleh Raja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kasisi masjid nya secara
keseluruhan , khususnya dalam hal ini, modim, khatib dan imam dalam
menjalankan keseharian tugasnya di mesjid betul-betul harus bertanggung
jawab kepada Bapa Raja.
SK Raja Tentang Pengangkatan Tokoh Agama
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Lampiran SK Nama-Nama Tokoh Agama
.

Sumber : Kantor Negeri Tulehu
D. Masyarakat Jazirah Leihitu
Selain penghasil rempah-rempah dan kekayaaan hasil laut serta
konflik antar umat beragama tahun 1999, masyarakat Maluku juga dikenal
sangat kental dengan masyarakat adat istiadat. Dalam penguatan struktur
kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama negeri yang diatur
berdasarkan

hukum

adat

setempat,

struktur

kesatuan-kesatuan

masyarakat adat tersebut beserta fungsi perangkat pemerintahannya telah
lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata
pergaulan hidup masyarakat. Salah satunya adalah Negeri Tulehu di
Kabupaten Maluku Tengah sebagai penguatan kesatuan masyarakat
hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul negeri, adat
istiadat dan hukum adat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
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Di lain

pihak,

juga terdapat

negeri administratif

sebagai akibat

perkembangan dan kemajuan masyarakat yang juga harus diperhatikan
hak

asal

usul

dan

kepentingan

masyarakat

setempat.

Adanya

negeri/negeri administratif menempatkan penguatan adat istiadat dan
fungsi hukum adat dalam konteks yang sesungguhnya.
Masyarakat adat di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah,
sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari matarumah turunan atau
matarumah kuasa yang menurut hukum adat, berhak menyandang gelar
dan kharisma pemimpin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak
lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil
musyawarah matarumah tersebut bersama saniri negeri.
Secara geografis, historis dan budaya, Negeri Tulehu merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari negeri-negeri di Jazirah Leihitu. Negeri
Tulehu termasuk di dalam Uli Solemata, merupakan bahagian penguatan
struktur dari kelembagaan “Uli”. Hal ini berarti bahwa Uli Solemata berada
pada zaman kekuasaan Kerajaan Tanah Hitu (1470-1682). Berdasarkan
penjelasan Uli Halawang terdiri dari dua negeri yaitu Negeri Hitu dan
Negeri Hila dengan pusatnya di Negeri Hitu.
1. Uli Solemata (Wakane) terdiri dari tiga negeri yaitu Negeri Tial, Negeri
Molowael (Tengah-Tengah) dan Negeri Tulehu. Pusatnya Ulinya di
Negeri Tulehu.
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2. Uli Sailesi terdiri dari empat negeri yaitu Negeri Mamala, Negeri
Morela, Negeri Liang, dan Negeri Wai. Pusat Ulinya di Negeri Mamala.
3. Uli Hatu Nuku terdiri dari satu negeri yaitu Negeri Kaitetu. Pusat Ulinya
di Kaitetu.
4. Uli Lisawane terdiri dari satu negeri yaitu Negeri Wakal. Pusatnya
Ulinya di Wakal.
5. Uli Yala terdiri dari tiga negeri yaitu Negeri Seith, Negeri Ureng, dan
Negeri Allang. Pusat Ulinya di Seith.
6. Uli Lau Hena Helu terdiri dari satu negeri yaitu Negeri Lima. Pusat
Ulinya di Negeri Lima.
Gunawan (1973) dan Manusama (1977) menyatakan dalam kisah
pertama diberitakan tentang datangnya Pati Selan Benaur yang berasal
dari Pulau Seram Bagian Barat (Taununu). Beliau juga dinamakan
Zamunjadi sebagai tanda bahwa setelah tiba di Jazirah Hitu, beliau
beserta rombongan meneruskan perjalanan (masuk hutan) dan tiba serta
bermukim di atas bukit Paunusa. Sebagai pendatang kedua, dikisahkan
Pati Mulai atau disebut Pati Tuban, karena beliau datang dari Jawa dan
berasal dari Tuban (Jawa timur). Mereka ini terdiri dari Kyai Tuli, Kyai
Daud (dewa) dan seorang saudara perempuan mereka bernama Kyai
Mas. Sebagai pendatang ketiga, kisah ini memberikan keterangan tentang
kaum yang dipimpin oleh Kyai Jamilu atau disebut “Patinggi”. Mereka
meninggalkan Jailolo dan berlayar ke arah selatan dari pulau Halmahera
dan tiba di Jazirah Hitu. Sedangkan pendatang keempat, dikisahkan
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tentang kaum yang datang dari Gorom (Seram Bagian timur) dipimin oleh
Pati Putih. Mereka tiba di Jazirah Hitu dan mendarat di pantai dengan
sungai yang bernama “Wae Olon”.
Kisah ini menunjukkan bahwa kebanyakan pendatang berasal dari
Seram, baik Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat, dimana
pendatang dari Taununu merupakan bagian dari penduduk Seram yang
kita kenal sekarang terdapat genting tanah Taununu di negeri Eti dan
Taununu. Oleh karena itu Cooley (1973) mengatakan bahwa kebanyakan
dari mereka secara langsung datang dari pulau Seram kemudian
ditambahkan pula, dalam hal bahasa, kebiasaan, adat dan kebudayaan,
umaumnya sangat erat bersamaan dengan penceritera dongeng Saupele,
menempati bukit Paunusa di belakang Negeri Hitu sekarang. Dalam kisah
ini juga Saleky (1975)

mengatakan mereka tiba di pantai Hitu,

meneruskan perjalanan dan tiba di suatu pegunungan yang bernama
Paunusa. Jika Paunusa yang dimaksud Saleky di sini benar pegunungan
(seperti yang dikatakan Manusama), maka ada dugaan bahwa arus
pendatang dari Taununu itu selain menyinggahi Jazirah Hitu bagian barat
(Wae olon), menyiggahi pula Jazirah Hitu bagian timur (Paununu).
Dari keempat perdana seperti yang dijelaskan tersebut yakni;
Perdana Mulai bergelar “Pelutanehitu”, Perdana Zamunjadi bergelar
“Tomototohatu”, Perdana Jamilu bergelar “Wane Nustafi” dan Kyia Pati
bergelar “Waelo Patitupa” yang turun dari pegunungan “Elia Paunusa”
tepat di belakang Negeri Hitumesseng sekarang. Pada suatu ketika
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keempat pemimpin tersebut berembuk dan mengambil keputusan untuk
menggabungkan Tanah Hitu sebagai suatu penguatan kelembagaan
struktur, kemudian mereka berpencar dan mengadakan resistensi
(menentang) terhadap Belanda. Saudara yang satu tetap bertahan di
Hitumesse (Pelutanehitu), sedangkan tiga saudara yang lain pergi ke Hila,
menetap

dan

mengajarkan

agama

di

sana.

Mereka

ini adalah

Tomutotohatu, Wane Nustafi dan Waelo Patitupa.
Dalam pengaturan struktur fungsi pemerintahan sehari-hari, para
perdana mengangkat tujuh punggawa yang membawahi persekutuanpersekutuan negeri (tujuh „uli‟), yang sekarang kita kenal dengan sebutan
“Latupati”.

Berdasarkan informasi dari salah satu tokoh adat Jazirah

Leihitu Salim (74 tahun) menjelaskan sebagai berikut:
“Dalam menyusun tujuh uli, seng boleh dari barat ke timur,
seng boleh pula dari timur ke barat nanti kaliru. Kalirunya
Marinyo bisa duduk di Raja pung tampa. Mestinya dari
tengah ke timur, dari timur ke barat, barat ke timur, lalu
kembali ke tengah”. (Wawancara tgl 14 juni 2014).
Kemudian beliau Salim (74 tahun) menjelaskan sebuah syair lokal
atau nyayian adat (lanea) masyarakat Hitu dalam bentuk kapata (syair
lokal) sebagai berikut:
“Rele hitu-o sai rele hi tuo. Sai relehitu tumba, lisa nu-rua saipare.
Upuai hatu rulu, hai uli Halawane. Upu Latua Palonunu, hai
uli Kailessy.
Upu Tunia Hailessi, hai uli Hatunuku. Upu Latua Wae Latu,
hai uli Uliala
Upu Monia Lolihelu, hai uli Nau Binau (Nau Henahelu). Upu
Wakai Surinaya, hai uli Solemata. Hala tita Nusa Hitu, ile hai
uli Lisawane”.
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Maksud dari kapata tersebut kurang lebihnya sebagai berikut:
Dikisahkan bahwa dalam menyusun dan membentuk persekutuanpersekutuam negeri, para perdana mendayung dan menyusuri pesisir
pantai Jazirah Leihitu yang dimulai dari Uli Halawan (Hitumesseng dan
Hila), Tuan Raja Polanunu, mereka menuju ke Uli Sailessy (Mamala,
Morella dan Liang). Sesudah itu mereka mendayung menuju ke Uli
Hatunuku (Kaitetu). Dari Kaitetu terus menuju ke Uli Uliala (Seith), dan
dari Seith, mereka mendayung dan menuju ke Uli Nau Binau (Negeri
Lima). Selanjutnya mereka terus ke Uli Solemata (Tulehu, Tengah-Tengah
dan Tial). Kemudian mereka kembali ke tengah, menuju Uli Halawan dan
selanjutnya ke Uli Lisawane (Wakal). Jadi tujuh uli yang mereka bentuk
sebagai penguatan struktur kelembagaan “Uli” tersebut, ada yang satu
negeri satu uli, ada dua negeri satu uli, dan ada juga tiga negeri satu uli.

E. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi.
1. Aspek Sosial Budaya
Keberadaan

sosial

budaya

masyarakat

Jazirah

Leihitu

memperlihatkan penguatan fungsi keberagamaan dalam bingkai teritorial,
walaupun pada dasarnya masyarakatnya mayoritas beragama Islam.
Tetapi Secara historis, proses masuknya Islam di Jazirah Leihitu banyak
dipengaruhi oleh para pedagang dari Gujarat, Malaka, Aceh dan Penyiar
Islam

di

Arab

Saudi.

Kedatangan

mereka,

selain

mengadakan

perdagangan rempah-rempahnya dengan masyarakat Tanah Hitu, para
pedagang ini juga mengenalkan ajaran agama dalam kehidupan
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masyarakat di kerajaan Hitu saat itu. Dari lalu lintas perdagangan inilah
melahirkan hubungan yang sangat luas antara Maluku dan bangsabangsa lain di dunia, terutama hubungan dakwah islamiyah. Hal ini
didukung oleh pendapat Kartodirdjo (1977: 94) sebagai berikut:
“Kedatangan Islam di Indonesia bahagian timr yaitu ke daerah
Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang
terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasiona di
Malaka, Jawa dan Maluku.”
Konteks tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi pemisah
antara pedagang dan agamanya merupakan kewajibannya sebagai
seorang muslim untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada orang
lain. Menurut M.G. Ohorella, seorang ilmuwan Negeri Tulehu, Lumatau
(marga) Lestaluhu yang berpusat di Negeri Tulehu, kecamatan salahutu
(dahulu adalah wilayah teritorial Kerajaan Islam Hitu dari Uli Solemata)
adalah keturunan Perdana Jamilu. Kemungkinan yang bisa dijadikan
pembenaran atas pernyataan itu ialah adanya pranata perkawinan
Dalam hal bahasa, orang-orang Melayu maupun Arab telah
mengkondisikan bahasa mereka sebagai “Lingua Franca” terutama
Bahasa Melayu. Catatan tertulis dari Imam Ridjali dapat dijadikan contoh
betapa kuatnya pengaruh Islam saat itu. “Hikayat Tanah Hitu” yang
termasyhur di mata kolonial (terutama Belanda), ditulis dalam bahasa
Melayu dengan mempergunakan aksara Arab.

Catatan-catatan tertulis

dalam bentuk surat menyurat, Khutbah Jum‟at yang tersimpan di lumatau
Lating Nustapi di Hila berbahasa Melayu dan beraksara Arab. Pemerhati
sejarah menyebutnya dengan tulisan “Seran” atau Seram, nama dari
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sebuah pulau, yang menjadi salah satu pusat peradaban kala itu. Hal ini
mengindikasikan betapa pentingnya penggunaan tulisan dimaksud bagi
orang-orang Islam di Kabupaten Maluku Tengah, termasuk di Kerajaan
Tanah Hitu. Bahkan sampai saat ini masih terdapat beberapa orang dari
generasi tua yang mahir berkomunikasi dengan tulisan “Seram” tersebut.
Muhammad Saleh Putuhena (1995: 67) menjelaskan bahwa aksara
Arab-Melayu mula-mula diperkenalkan di kalangan istana. Pengetahuan
mengenai aksara ini diperlukan oleh pihak istana untuk kepentingan
administrasi, dan juga untuk keperluan dokumentasi istana atau kerajaan.
Oleh karena itu, dalam dokumen Kerajaan Islam Hitu, umpamanya
mengenai hutang piutang, saat melakukan kewajiban mengayuh perahu
untuk Pelayaran Hongi ditulis dengan aksara Arab-Melayu tersebut.
Bahkan mata uang yang terpakai adalah real (mata uang Arab Saudi).
Kepentingan lain dari aksara Arab-Melayu adalah diperuntukan
untuk menulis catatan penting yang dianggap sakral oleh pemiliknya dan
keturunannya. Masyarakat Jazirah Leihitu biasa menyebutnya dengan
“buku tembaga”. Pelajaran mengenai fiqh, seperti hal-hal yang bertalian
dengan shalat, atau mengenai rukun iman dan Islam, atau yang
berubungan dengan khutbah jum‟at yang biasa disebutkan dengan
“perukunan”. Karena dianggap sakral, maka orang lain di luar keturunan
pemegang atau pemilik buku sakral tersebut (buku tembaga) tidak boleh
melihatnya. Dalam konteks ini, Lestaluhu (1988: 14) mengatakan bahwa
larangan ini didasarkan atas janji para leluhur yang menulis saat ganas-
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ganasnya sang penjajah merajalela di Maluku. Karena janji ini diwasiatkan
secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga
sampai saat ini naskah-naskah itu masih dianggap tabu untuk
diperlihatkan

kepada

siapapun

yang

tidak

mempunyai

hubungan

genalogis dengan yang bersangkutan.
Budaya Arab yang dianggap sama dengan budaya Islam yang turut
mempengaruhi budaya setempat adalah “Hadrat”. Tarian yang diiringi
dengan berbagai syair yang memuji Nabi Muhammad SAW dan
keturunannya

serta

bunyi

rebana,

telah

memperkaya

khazanah

kebudayaan masyarakat setempat. Sementara pantun-pantun yang
dilantunkan biasanya berupa nasehat atau pesan-pesan agama yang
bernafaskan Islam.
Upacara keagamaan lain yang rutin diperingati atau dilaksanakan
oleh masyarakat Leihitu adalah acara “Nisfu Sya‟ban”. Biasanya
diperingati dengan cara membersihkan kuburan sanak keluarga ketika
akan memasuki bulan suci Ramadhan. Begitu pula acara “malam tujuh
likur” yaitu malam kedua puluh tujuh

ramadhan, dirayakan upacara

khataman Al-Qur‟an di masjid, hadrat, sambil membawa berbagai jenis
panganan (kue-kue), bahkan anak-anak memakai baju baru, layaknya
lebaran.
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2. Aspek Sosial Ekonomi.
Keberadaan Jazirah Leihitu, memang sangat strategis dari sisi
ekonomi. Betapa tidak, wilayah yang dekat dengan Kota Propinsi, pernah
menjadi bagian penting dari strategi Belanda dalam mempertahankan
keberadaannya di bumi rempah-rempah (perang Hitu II). Kondisi inilah
yang kemudian Hitu disamping sebagai pusat persinggahan peradaban
Islam saat itu, disisi lain telah menjadi bagian penting dari strategis
Belanda dalam mengembangkan misinya di bumi rempah-rempah. Oleh
karena itu dalam perkembangannya, kemudian Jazirah Leihitu menjadi
wilayah startegi bagi pengembangan transportasi perekonomian (motor
laut) antar pulau dari Seram Bagian Barat ke Ambon melalui Jazirah
Leihitu.
Memang dari sisi sosial ekonomi, keberadaan Jazirah Leihitu
sebagai wilayah strategis, sangat mempengaruhi dan menunjang
perkembangan

ekonomi,

khususnya

ekonomi

kerakyatan

pada

masyarakat kota. Keberadaan jibu-jibu (ibu-ibu dengan beberapa jualan
ikan). Awalnya mereka menjajakan dan menjual ikan di pasar, kemudian
mereka balik ke Negerinya lagi. Namun lambat laun mereka merasa tidak
ada perubahan hidup selama menggeluti sebagai penjaja ikan, sehingga
mereka beralih profesi dari hanya penjaja dan penjual ikan ke menjual
bahan-bahak makanan lainnya. Bila ada bahan jualan musiman berupa
durian, duku dan lansat, mereka kadang-kadang membeli lewat penyalur
atau mereka dikirimi oleh anak dan sanak saudara untuk di jual di kota.
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Hal yang paling membedakan cara berfikir mereka (ibu-ibu tersebut),
adalah keberadaannya tidak pulang ke Negeri dalam waktu yang cukup
lama, rela tidur di emperan took-toko dan kos-kosan di pasar demi untuk
mensejahterakan keluarganya. Bahkan di antara mereka (ibu-ibu tersebut)
telah menyelesaikan studi anak mereka di berbagai perguruan tinggi yang
ada di Kota Ambon. Seorang ibu, yang Peneliti temui (Masria, 59 Tahun)
saat wawancara menuturkan:
“Pertama-tama katong (kita) jadi jibu-jibu bawa ikan ka (ke)
Ambon, itu tahun 1998, habis itu bale (balik) lai (lagi) ka
kampung. Katong jadi jibu-jibu bajalan (berjalan) sampai ada
satu tahun. Habis itu katong lapas akang (lepas), karna
(karena) katong jual hanya par (untuk) makang (makan) saja,
seng cukup lai par ana-ana (anak-anak) kuliah. Lalu katong
banting stir, usaha lain lai, sampai katong tidur pertama di
Ambon sini, di muka-muka (emperan) toko. Sekarang katong
kontrak kos-kos kecil, orang Batumerah punya. Beta (saya)
jual apa sa (saja), mulai dari jual sagu lempeng (sagu
kering), manyapu (sapu lidi), sampe (sampai) pisang goreng,
kalo (kalau) ada musim durian, lansa (langsat), mangga,
beta jual. Sekarang beta pung (punya) kacil (anak) su
(sudah) selesai di IAIN, di Unpati. Biar betapun anak su
selesai, beta tetap jualan.”
Dari sekelumit kisah ibu tersebut, terlihat bahwa ibu-ibu di hampir
setiap negeri di Jazirah Leihitu keberadaannya, tidak bisa terlepas dari
bahagian kecil andil mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi masyarakat perkotaan.
Namun dari sisi infrastruktur ekonomi maupun pelayanan publik,
nampaknya masih mengalami kendala, belum tertata dengan baik
(penataan secara strategis). Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas
masyarakat dengan pelayanan publik dan infrastruktur terjadi kesimpang
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siuran, yang kemudian menjadi hambatan, baik dari segi pembiayaan
maupun dari segi rentang kendali, dan kemudian masyarakat menjadi
obyek yang dirugikan. Kenyataan yang terjadi di lapangan selama ini
bahwa, kemudian bila ada pengurusan yang tidak bersentuhan dengan
kecamatan,
mengeluarkan

maka
uang

konsekuensi
yang

begitu

logisnnya

adalah

banyak.

Rentang

anda
kendali

harus
oleh

masyarakat Jazirah Leihitu menjadi sesuatu yang dilematis, karena
masyarakat diperhadapkan dengan sebuah tuntutan yang mau tidak mau
harus dilaksanakan dan dijalankan. Oleh yang mandiri, tentu mendapat
barbagai tantangan, baik dari internal masyarakat Jazirah sendiri maupun
dari pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).
Menjadi sebuah keharusan untuk keluar dari problem dilemmatis,
maka baru-baru ini team Consorsium Pemekaran Jazirah Leihitu (CPJL)
yang diketuai oleh Sam Sialana dengan anggota-anggota mengadakan
sosialisasi pemekaran Jazirah Leihitu menuju daerah otonom ke negerinegeri yang berada pada wilayah jazirah tersebut. Hasil sosialisasi team
dan masukan dari berbagai elemen masyarakat negeri jazirah, telah
diserahkan kepada ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk ditindak
lanjuti dalam rapat pembahasan. Bentukan team ini merupakan bahagian
lanjutan dari awal pertemuan Peneliti beserta teman-teman mengawali
seminar mengenai pemekaran Jazirah Leihitu dan prospek ke depan
menuju daerah otonom, yang dihadiri oleh beberapa raja dengan
menghasilkan beberapa butir kesepakatan.
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Pada umumnya aktifitas rakyat pada bidang ekonomi sebagai
sumber pendapatan masih bertumpu pada kegiatan bercocok tanam
secara tradisional, begitupun juga nelayan.Tanaman yang diusahakan
masih terbatas pada beberapa komoditi lokal berupa tanaman cengkih,
pala dan kelapa. Disamping bisa mengusahakan sedikit tanaman jangka
pendek dan bahan makanan. Bahkan ada juga dari sebahagian dari
mereka yang bekerja bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, tukang kayu, montir,
pedagang, penjait buruh pelabuhan sopir dan ojek.
Kebiasaan cara bertani dengan sistem perladangan, diawali
dengan membabat semak belukar, kemudian membakar, maka jadilah
sebidang tanah untuk disiapkan menjadi kebun. Pertama dan utama
kebun tersebut dipagari dengan bambu seadanya atau ditancap dengan
kayu. Kemudian tanah tersebut dipacul sampai gembur dan dikasih pupuk
kandang (berupa kotoran ayam dicampur dengan tanah hitam) , setelah
itu ditanami sayur-sayuran berupa kacang panjang, sawi dan tanaman
umbi-umbian berupa ubi kayu (kasbi), ubi talas (patatas) dan lain
sebagainya. Sementara itu beras, walaupun dikomsumsi sebagai sumber
karbohidrat yang utama, tetapi sagu masih sebagai makanan pokok
masyarakat setempat sejak dari dulu. Adapun matapencaharian dalam
masyarakat Tulehu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 7. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Tulehu

Jenis Mata Pencaharian

Jumlah

N0
1

Prosentase
(%)

Pegawai Negeri Sipil/

537

17,07

2

TNI/Polri

150

4.76

3

Petani

1025

32.59

4

Nelayan

368

11.70

5

Tukang Kayu/Batu

85

2.70

6

Montir

32

1.01

7

Pedagang

475

15.10

8

Penjahit

28

0.89

9

Buru Pelabuhan

235

7.47

10

Sopir

75

2.38

11

Ojek

135

4.29

3.145

100.00

Jumlah
Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2013

Dari tabel 7 di atas, menunjukan bahwa bidang ekonomi yang
bersumber dari bercocok tanam, maupun beberapa komoditi lokal, masih
mendapat proporsi yang begitu besar dari petani sebanyak 32.59%,
Kemudian pegawai negeri sipil dan pedagang (wiraswasta) masingmasing; 17.07% dan 15.10%. Sementara buruh pelabuhan 7.47%,
TNI/Polri 4.76%, tukang ojek 4.29%, tukang kayu 2.70%, sopir 2.38%,
montir 1.01 %, sampai penjahit yang hanya 0,89%.
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3. Aspek Sosial Politik.
Dari pengalaman sosial politik, manusia secara lintas sosial
menunjukkan bahwa masalah interaksi sosial merupakan bahagian dari
fungsi penguatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Hal yang berbeda adalah frekuensi cara memaknai sebuah simbol politik
dan sikap manusia dalam dinamika suatu masyarakat itu sendiri. Mungkin
saja ada sikap perubahan suatu masyarakat negeri yang menganggap
masyarakat negeri yang lain, sebagai hal yang selalu destruktif (merusak).
Tetapi mungkin juga ada sikap realistis yang menganggap masyarakat
Jazirah Leihitu secara penguatan adat, merupakan satu kesatuan
geneologis-teritori yang tidak bisa dilepas pisahkan satu negeri dengan
negeri lainnya, ketika mereka secara serempak membela kedaulatan
Jazirah Leihitu sebagai suatu kelembagaan wilayah yang kuat.
Dalam perkembangan kekinian, dinamika kekuasaan yang terjadi
pada masyarakat Jazirah Leihitu, dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan
individu maupun kelompok, dalam rangka memenangkan suatu tujuan
yang ingin dicapai. Persoalan kekalahan dan kehancuran pihak lawan
sebagai bagian dari politik kekerasan, dilihat oleh individu atau kelompok
sebagai sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, dan tidak merasa
merugikan orang lain manapun. Bagi mereka yang terbiasa dalam struktur
kontestasi kekuasaan, kekerasan menjadi sesuatu yang lumrah, yang
acapkali menjadi keinginan untuk menghalalkan segala cara. Dalam
kenyataannya, perbedaan-perbedaan yang berdasarkan ke dua hal
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tersebut, di sebagian besar masyarakat Jazirah Leihitu telah terjadi cara
berpikir dan berperilaku yang semakin tajam dan menyimpang. Di setiap
percaturan politik kekuasaan, semisal pemilihan Bupati, yang terjadi pada
masyarakat Jazirah Leihitu, adalah ajang saling menyalahkan satu
dengan yang lain (disorder)8, bahkan sampai pada tingkat yang paling
ekstrim dalam kenyataan sosial adalah terjadi perceraian antar suamiisteri dikarenakan hanya perbedaan cara pandang terhadap seorang figur
yang terlanjur dikenal di masyarakat (anonimitas).9
Ketika persoalan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat,
peneliti kemudian menanyakan kepada seorang akademisi di IAIN Ambon
yang juga merupakan putra daerah Jazirah Leihitu, tepatnya di Negeri
Morella. Aorelama (64 Tahun) menceriterakan bahwa kasus tersebut
terjadi pada tahun 2012 dimana terjadi pertarungan antara Drs. Yusuf
Latuconsina dengan Hamzah Sangaji dalam memperebutkan kursi Bupati.
Pada sebuah kasus rumah tangga, pasangan suami isteri terbelah: istri
loyal kepada Hamzah Sangaji, sedangkan suami patuh terhadap Yusuf
Latuconsina. Ketika perhitungan suara di Negeri Morella berakhir, hasilnya
ternyata Hamzah unggul dari Yusuf. Karena begitu patuh istri terhadap
Hamzah, kemudian ada kata-kata yang keluar dari mulutnya yang
menyinggung si suami, maka dengan tidak sadar si suami mengeluarkan
kata-kata cerai terhadap istrinya. Mendengar perlakuan suaminya

8
9

Kondisi ketidakberaturan atau kekacauan, yang tidak memungkinkan untuk meramalkan suatu
keadaan di dalamnya (masyarakat).
Suatu kondisi yang ditandai oleh ketiadaan identitas personal atau individual dalam suatu
masyarakat yang semakin hiper modernitas dalam realitas sosial.
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tersebut, si istri kemudian pergi meninggalkannya, dan kembali pada
orang tuanya di Ternate. Masalah ini menunjukkan bahwa politik identitas
begitu kuat mempengaruhi psikologi masyarakat lewat jargon-jargon
komunikasi politik, yang tentunya menghilangkan norma-norma agama
dan adat di masyarakat.
Hal

yang

paling

menarik

akhir-akhir

ini

adalah

dinamika

kepemimpinan dan politik lokal di peNegerian, mengalami pergeseran
cara berpikir dari sebagian mayarakat, bahwa pemimpin negeri (raja)
sekarang ini tidak selamanya harus dari matarumah kuasa (matarumah
parentah), melainkan dari matarumah lain yang juga memiliki hak
kekuasaan pada negeri. Jadi penggugatan berupa perlawanan di
sebagian negeri-negeri di Jazairah Leihitu seakan-akan memberikan
sinyal bahwa bila matarumah lain mampu memahami dan mendudukan
adat dan agama terhadap semua persoalan yang terjadi di masyarakat,
maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pergeseran makna simbol
dari matarumah asli sebagai mataraumah kuasa itu sendiri.
Keberadaan transformasi dalam bidang sosial dan budaya, acapkali
melahirkan penolakan akan hal-hal yang bersifat tradisional. Akibatnya
terjadi fenomena-fenomena sosial berupa tindakan-tindakan manusia,
sebagai hasil dari konflik kepentingan yang dipunyai orang-perorang
maupun kelompok di atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat. Sebahagian situasi yang bersifat sosial, tidak akan menyaring
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sebuah hakekat hubungan sosial, melainkan menghancurkannya (Martin,
1977: 87).
Struktur yang ada masyarakat Jazirah Leihitu yang membias tidak
adil dalam sosial budaya, mendorong dan memicu kelompok masyarakat
yang lain untuk bertindak tidak adil pula. Mencermati maraknya
“pengadilan massa” atas berbagai peristiwa sosial yang terjadi di
masyarakat belakangan ini, kekuasaan dalam bingkai kekerasan dapat
menjadi tanda paling jelas dan paling efektif dalam sistem sosial budaya,
ekonomi, politik (kekuasaan) dan hukum yang di dalamnya

terdapat

masalah-masalah mendasar dan serius yang harus di cermati. Hal ini
tampaknya massa rakyat sekarang ini sudah frustasi, selain karena
menyaksikan

dan

melakoni

hidup

yang

semakin

berat

(terjadi

pengangguran). Sementara para penguasa (budaya kekuasaan) semakin
memonopoli, mendiskreditkan masyarakat untuk tidak bebas kreasi dan
inovasi.
Penerapan mekanisme oleh pemerintah dalam berbagai ketidak
adilan kepada masyarakat bawah, telah menghilangkan kemajemukan
kehidupan sosial dan politik peNegerin (hidup saling tolong menolong),
dan

memunculkan

pengorganisasian

kepentingan

penguasa

atas

masyarakat dalam wadah-wadah yang serba tunggal. Menurut Mas‟oed
(1994: 133), kecenderungan memonopoli perwakilan kepentingan, justru
menimbulkan banyak kesepakatan bagi para elit yang menempati posisi
strategi sebagai jembatan antara masyarakat Negeri dengan aktor-aktor di
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luar Negeri untuk meraup keuntungan pribadi, dengan sekedar menjadi
compraodor (penghubung).
Pemiskinan pembodohan dan pembunuhan secara perlahan-lahan
menggorogoti

sejumlah

kelompok

masyarakat

di

Jazirah

Leihitu,

mengalami jurang yang semakin lebar antara yang potensial dan yang
aktual. Apa yang semestinya dapat diaktualkan sudah dirampas, dihabisi
oleh orang yang kuasa, atau oleh sistem yang tidak adil dan menindas.
Perilaku semacam ini mengisyaratkan bahwa model kepentingan
kekuasaan menjadi sebuah bentuk budaya kekerasan.
Pada gilirannya pertentangan dan persaingan dalam bentuk
kekuatan-kekuatan kekuasaan, mau tidak mau telah melembaga dalam
salah satu prinsip kehidupan sosial, yang kenyataannya sangat kukuh dan
tak dapat dihilangkan. Sehingga terkesan dalam suatu tipe masyarakat
apapun di masa depan, orang-orang akan tetap selalu bertarung
memperebutkan berbagai sumber daya, walaupun mengambil bentukbentuk dan tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi.
4. Sistem Kekerabatan.
Sistem kekerabatan dari satuan satuan keluarga merupakan hasil
dari sebuah istilah keseharian hidup budaya masyarakat Ambon yang
disebut denga istilah “Fam” atau “Familie” adalah kata-kata serapan dari
peristilahan Bahasa Belanda. Rumah tangga dan matarumah merupakan
sebuah gambaran hubungan kekerabatan yang berasal dari bahasa
Melayu. Rumatau, dalah suatu istilah kekerabatan yang berasal dari
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bahasa lokal (Ambon). Fakta-fakta ini menunjukan aneka ragam pengaruh
kebudayaan terhadap masyarakat Ambon umumnya, dan khususnya
masyarakat Negeri Tulehu.
Dalam hal perkawinan, misalnya pola matarumah atau rumatau
telah menjadi ciri unilateral bagi masyarakat-masarakat setempat, dimana
pola ini mengikuti garis perkawinan satu keturunan (patrilineal). Dalam
satu rumah tangga tersebut, bisanya termasuk di dalamnya, paling sedikit
satu atau beberapa anggota keluarga yang lain, misalnya salah satu
orang tua yang berusia lanjut, saudara atau kerabat dari pihak suami atau
isteri, yang masih kecil atau dewasa dan belum menikah. Dengan kata lain
kelompk-kelompok ini dapat dianggap sebagai keluarga batih yang sedikit
diperluas (small extended family).
Pola menetap sesudah menikah bagi masyarakat Kabupaten
Maluku Tengah

khususnya masyarakat Tulehu, masih mengikuti pola

patrilokal (menetap di rumah pihak ayah). Jadi anak-anak lelaki yang telah
menikah membawa isterinya menetap di rumah orang tua

suaminya,

paling tidak selama kurun waktu satu atau dua tahun. Hal ini juga
dimungkinkan, agar saudara kandung dari suaminya bisa menyesuaikan
dengan saudara iparnya, begitu pula istri dari suami saudara mereka bisa
beradaptasi dengan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan seharihari keluarga tersebut. Selama kurun waktu tersebut, sang suami dan
isteri berusaha mengumpulkan biaya untuk mendirikan rumah tangga
baru.
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Lazimnya rumah tangga baru berdekatan letaknya dengan rumah
orang tua mempelai lelaki. Tetapi karena pertumbuhan penduduk begitu
cepat dan semakin padat, yang membuatnya kesulitan mendapatkan
sebidang tanah, maka pasangan yang baru menikah mau tidak mau
mendirikan rumah baru mereka di pinggiran negeri.

Pandangan ini oleh

Koentjaraningrat (1988) yang melihat hal ini sebagai sesuatu hal yang
masih kuat pada masyarakat Ambon, dimana adat verilokal yang
menentukan sepasang suami-isteri diharuskan menetap sekitar pusat
kediaman kaum kerabat suami. Walaupun ada sebagian kecil yang
kecenderungannya ke arah pola pemukiman baru, yaitu ke arah
penempatan rumah baru, tanpa ikatan dengan rumah orang tua dari salah
satu pihak pengantin atau paling tidak kedua-duanya.
Dalam sistem kekerabatan, kelompok matarumah yang bersifat
unilateral telah mempengaruhi sistem kekerabatan tersebut (nucler
family). Hal ini dikarenakan semua anggota dari suatu matarumah,
memakai nama keluarga yang sama dan anggota inti matarumah
mengaku berasal dari moyang, menurut garis keturunan ayah. Pola ini
mengikuti aturan pernikahan di luar klen (eksogami), tetapi bagi wanita
setelah menikah, menjadi anggota matarumah suaminya dan melepaskan
hak-hak yang berkaitan dengan matarumah kelahirannya, terutama dalam
hal warisan tanah dan kedudukan. Walaupun demikian, mereka masih
memerlukan sesuatu lewat ikatatan-ikatan famili. Karena wanita yang
telah menikah (walaupun sepenuhnya berintegrasi ke dalam kelompok
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kekerabatan

suaminya

dan

menggunakan

nama

fam

matarumah

suaminya), maka matarumah tidak dapat disebut kelompok kekerabatan
atau garis keturunan sedarah, dalam arti yang sepenuhnya. G.P Murdock
(1949: 65) melihat bahwa keanggotaan keluarga besar suami berasal dari
keturunan patrilineal (semua lelaki dan wanita yang belum menikah)
ataupun tempat tinggal yang parilokal (semua wanita yang sudah
menikah) maka matarumah nampak sebagai kelompok kekerabatan
kompromi atau klen.
Besar kemungkinan bahwa pada mulanya semua anggota salah
satu matarumah bertempat tinggal di Negeri yang sama. Bahkan
kemudian, tiap klen dikaitkan dengan satu tempat tertentu. Dewasa ini
matarumah umumnya dianggap sebagai kelompok kekerabatan yang
bertempat tinggal tertentu. Memang terdapat sejumlah matarumah
memakai fam yang sama, walaupun bertempat tinggal di Negeri yang
berbeda, bahkan di pulau yang berlainan. Namun

mereka tidak

beranggapan bahwa mereka berasal dari kelompok keturunan yang sama
atau anggota klen yang sama, walaupun kecil kemungkinan adanya
persamaan. Hal ini mungkin merupakan contoh perpecahan yang terjadi
selama masa penjajahan. Ketika itu, dari orang perorang sering
meninggalkan Negeri asal mereka untuk bekerja di Negeri lain atau kota
lain. Lagi pula selama penjajahan Belanda (sekitar abad 17) situasi yang
amat tidak stabil, menjadikan penjajah kadangkala mengasingkan warga
Negeri, yang melawan peraturan Belanda. Karena pembuangan dianggap
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sebagai suatu keaiban, mereka yang kembali dari pembuangan
cenderung pindah ke Negeri lain, dan tidak berhubungan lagi dengan
matarumah Negeri asal mereka.
Matarumah sebagai sentra dari beberapa keluarga, juga mengatur
perkawinan lewat aturan eksogami. Matarumah juga mengatur pemakaian
tanah melalui organisasi dati, yang dikepalai oleh seorang kepala dati dan
membawahi

para

anggota

datinya.

Matarumah

juga

menetukan

kedudukan sosial dari para waganya. Matarumah oleh masyarakat Negeri
Tulehu disebut “rumatau”, yang berarti “seisi rumah”.
Adalah penting untuk tidak mengacaukan istilah rumah tua dengan
istilah yang sangat mirip yaitu rumatau. Rumah tua tidak berkaitan dengan
kelompok kekerabatan suatu klen, melainkan dengan rumah yang katanya
dibangun dan dihuni oleh pendiri pertama dari klen tersebut. Di Negeri
Tulehu “rumatua” dianggap sebagai pusat klen, dan biasanya yang
menempati rumah tersebut, adalah anak tertua dari penghuninya.
Saudara-saudaranya baik lelaki maupun wanita, dibolehkan tinggal di situ
bersamanya, selama mereka belum menikah. Di dalam rumah tua
tersimpan paling tidak peralatan senjata, pakaian dan barang berharga
(barang-barang tua) yang ada hubungannya dengan leluhur. Bendabenda itu dianggap memiliki kekuatan gaib. Jika saat ini kepercayaan
yang ada kaitannya dengan rumah klen tersebut, mulai mengalami
degradasi dan dibiarkan lapuk dan tidak dirawat sebagaimana mestinya,
hal

ini

dikarenakan

perkembangan
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cara

berpikir

dan

berpaham

masyarakat Negeri Tulehu terhadap warisan leluhur semakin tidak
mendapat perhatian penuh dari anggota klennya.
Dalam konteks yang lain, seperti juga matarumah, fam mengambil
sebuah bentuk kelompok kekerabatan kompromi atau patron klen. Dalam
setiap Negeri, paling tidak pada sebuah soa, fam terdiri dari dua
matarumah

atau lebih. Di Negeri Tulehu, keberadaan fam

melekat

dengan marga, sehingga bila dikatakan sepuluh fam, itu berarti sepuluh
marga yakni ; (1) Marga Umarella, (2) Marga Tehuhatuela, (3) Marga
Tehupelasury, (4) Marga Nahumarury, (5) Marga Ohorella, (6). Marga
Hunusalela, (7) Marga Tuasalamony, (8) Marga Lestaluhu, (9) Tawainella,
(10) Kotta, (11) Sarlata, (12) Tuasamu, (13) Lekasalaisa, dan (14)
Kotahatuhaha.
Peristiwa perpecahan klen menjadi sub-klen, nampaknya pernah
ada jauh sebelumyna. Tetapi secara umum tidak terjadi demikian,
sehingga fam berarti sama persis dengan matarumah. Oleh karena itu,
fam seperti juga matarumah, dulu merupakan satuan eksogami. Dalam
kaitan dengan susunan Negeri, biasanya dikatakan bahwa sebuah Negeri
terdiri dari sekian banyak fam, bukannya sekian banyak matarumah.
Tetapi bila membahas fungsi dan bukan struktur, dalam sebuah fenomena
sosial, fam besar yang telah tepecah, ditegaskan bahwa matarumah
adalah sebuah kelompok yang lebih besar peranannya. Dengan demikian,
penulis melihat bahwa matarumah adalah istilah yang lebih mendasar,
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paling tidak sejauh fungsi sosial, dianggap lebih pokok, dalam penjelasan
tentang struktur sosial.
Sementara famili pada hakikatnya terdiri dari para anggota yang
masih hidup dari empat matarumah, yang merupakan turunan dari empat
buyut dari ego (aku atau diri). Sebagaimana lazimnya famili berpusat pada
ego. Berbeda dengan matarumah, famili bukanlah suatu kelompok tetap
dan tidak merupakan bagian yang berlainan dari masyarakat secara
menyeluruh. Fungsi penting famili adalah adalah mengatur pernikahan.
Pernikahan sedarah dalam lingkungan famili dalam masyarakat Tulehu,
dilarang keras oleh adat. Dimana pelarangan tersebut mencegah
kemungkinan adanya hubungan seks (dilarang oleh adat), sehingga bisa
menimbulkan kecemburuan dalam kelompok, yang pada akhirnya
membahayakan pelaksanaan fungsi utama dari kelompok tersebut.
Tekanan kuat atas fungsi yang dipenuhi oleh matarumah, dapat saja
menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan yang serius antara klenklen. Famili menghubungkan anggota-anggota berbagai klen satu sama
lain sedemikian rupa, hingga hampir setiap orang dalam masyarakat bisa
berhubungan dengan baik sesama mereka.

Menjadi sangat penting

keberadaan famili melunakkan persaingan antara klen, meningkatkan
keterpaduan antara masyarakat Negeri dan melindungi dari bahaya, baik
dari dalam maupun dari luar.
Dari informasi yang di temui di lapangan, terlihat bahwa dalam
tradisi budaya orang Tulehu, konsep famili lebih penting dari matarumah.
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Hal ini terlihat ketika ada hajatan-hajatan sosial, baik itu sosial keagamaan
maupun sosial keadatan, famili lalu kemudian menjadi sebuah ikatan
sosial yang kuat (solidaritas sosial). Pendapat ini menunjukkan bahwa
ikatan pribadi bisa berkembang lebih bebas di dalam hubungan
perkerabatan dari pada klen. Umumnya hubungan dengan keluarga
paman dari pihak ibu, lebih erat dari pada keluarga pihak ayah, meskipun
belakangan ini terhisab klennya sendiri (faktor parilokal lebih dominan),
sedangkan saudari dari ibunya tidak. Dalam lingkungan perkerabatan,
pihak ibu lebih dihargai dari pihak ayah, karena patron klen yang
menghendaki secara adat bahwa setelah perempuan kawin, maka istri
harus tinggal serumah dengan keluarga suami, bahkan tinggal diseputar
rumah suami setelah mereka keluar (endogami).
Perkawinan sebagai suatu tradisi bagi masyarakat Islam pada
Jazirah Leihitu umumnya, dan khususnya masyarakat Negeri Tulehu
merupakan bagian yang tidak bisa dilepas pisahkan dari nilai-nilai adat
dan agama bagi seorang anak laki-laki dalam memilih pasangan
hidupnya. Di mana ukuran tersebut harus mengikuti aturan exogami dan
bukan aturan endogami (kawin dalam klen sendiri).
Peneliti dapatkan informasi bahwa bagi masyarakat Tulehu,
perkawinan secara endogami sangat bertentangan dengan aturan adat,
karena bagi mereka, adat masih melihat anak perempuan dari pihak
saudara ayah mereka, masih dianggap seperti saudara kandung sendiri.
Sehingga bila ada terjadi perkawinan dengan cara endogami, maka
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perkawinan tersebut tidak hanya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai
adat setempat, tetapi lebih jauh dari itu, kedua belah pihak melihat hal
tersebut merupakan aib besar dan akan mejadi cemohan masyarakat
sekitarnya. Disamping itu masyarakat beranggapan bahwa kawin dengan
cara endogami lebih banyak mendatangkan faktor negatif ketimbang
fanktor positif, yang dianggap mempersempit ruang gerak penyebaran
klen, yang selama ini dianut masyarakat, juga mendatangkan konsekuensi
buruk di lingkungan klen, apabila terjadi keretakan, bahkan sampai terjadi
perceraian.
Memang perkawinan exogami menjadi ukuran dat perkawinan
masyarakat Ambon umumnya, dan khususnya masyarakat Negeri Tulehu.
Namun dalam perkembangan sosial, masyarakat kemudian mengalami
perubahan pola pikir, yang melihat hal tersebut menjadi sebuah aturan
yang harus diterima secara mutlak. Buktinya bahwa ada sebagian di
masyarakat Tulehu yang melaksanakan perkawinan secara “semi
endogami”. Mereka tahu bahwa cara semacam ini tidak bertentangan
dengan agama (agama tidak melarang). Misalnya di Negeri Tulehu,
perkawinan antara Askin Lestaluhu dan Adnan Umarella. Di mana Ibu dari
Askin Lestaluhu dan bapaknya dari Adnan adalah kakak beradik.
Sedangkan yang dilarang dalam konteks adalah perkawinan dua anak
yang bapaknya kakak beradik (sepupu satu kali). Lain halnya dengan
perkawinan antar marga/fam seperti: Ismail Lestaluhu dengan Siti
Lestaluhu, di mana bapaknya Ismail dengan bapaknya Siti masih sepupu
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tiga kali, tapi masih makan dati satu pusaka. Fadli Lestaluhu dengan Siti
Norma Lestaluhu, kakek keduanya, kakak beradik. Bentuk perkawinan
semacam ini tidak bisa disimpulkan sebagai perkawinan endogami (klen
sendiri). Sebab pertama, antara sesamanya sudah tidak diketahui pada
derajat ke berapa mereka berada. Kedua, dalam pelaksanaan acara
tersebut, baik rumatau mempelai laki-laki maupun perempuan masingmasing punya acara tersendiri dalam persiapan pelaksanaan upacara
perkawinan tersebut, karena masing-masing punya latar belakang
keberadaan rumatau dari sisi teun. Sementara itu sistem kekerabatan dari
acara walimah tersebut menjadi sangat penting, karena mempertemukan
pihak keluarga ibu dan bapak dilihat dari satu rumpun struktur ego
(leluhur) mereka masing-masing, yang ada punya hubungan dengan
rumatau bersangkutan. Misalnya bila ada marga Lestaluhu dari rumatau
lating yang kawain, maka marga lating di negeri Hila berkewajiban untuk
datang tidak hanya menghadiri acara walimah saja, tetapi jauh sebelum
acara berlangsung kerabat mereka dari Hila (Marga Lating) sudah ada di
acara tersebut. Begitu juga bila marga nahumarury loalutu kawin, marga
sahutian di negeri Haruku Samet berkewajiban menghadiri acara walimah.
Hal ini dikarenakan Sahutian yang berasal dari Haruku Samet kawin
dengan anak perempuan dari Upu Eiy (Moyang Nahumarury Lotopisi).
Karena tadinya beragama Kristen, kemudian menganut agama Islam dan
memakai Marga Nahumarury. Bahkan dari sisi asal usul kerabat, kerabat
dari luar Negeri Tulehu juga berkewajiban mananggung satu taplak
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makanan (kumpulan berbagai jenis makanan) yang disajikan pada waktu
walimah berlangsung. Cara-cara semacm ini bagi mereka tidak lain,
karena mereka merasa bagian dari satu keluarga besar dari rumpun
kekerabatan lokal yang disebut dengan “famili”.
Ada satu model kekhasaan dalam perkawinan orang Kabupaten
Maluku Tengah, khususnya masyarakat Tulehu, bila ada pria yang bukan
dari Negeri Tulehu ingin menyunting gadis Tulehu, maka diwajibkan bagi
pria membelikan kain putih tiga kayu, satu kain putih dibayarkan kepada
saudara kawin, satu lagi diberikan kepada orang tua gadis,(simbol; dalam
artian kain gendong/air susu Ibu), dan yang satu lagi kepada pemuda
(dalam artian, si pria mengambil gadis di Negeri Tulehu, jadi harus
dibayar). Salah satu modim di Negeri Tulehu, Bapak Modim Aufar (59)
mengatakan bahwa kain putih yang di kasih (diberkan) buat pemuda itu,
bukan untuk pemuda, tetapi kain putih itu di simpan di mesjid, agar bila
terjadi musibah (meninggal) bagi si musaffir, yang dia seng (tidak) pung
(punya) sanak keluarga di sini, kain putih itu dong (mereka) pakai untuk
perlengkapannya (mengkafaninya).
Mengenai

penempatan

tokoh-tokoh

adat

dan

agama,

keberadaannya sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Misalnya
Bapa Raja, Khatib dan Modim berada di bagian kanan mempelai pria,
anggota-anggota saniri dari masing-masing marga, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda di bagian kiri. Kemudian diapit oleh kedua orang tua
mempelai dan para kerabat terdekat kedua mempelai. Bila dulu yang
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mengawinkan mempelai pria adalah Imam Besar Mesjid Tulehu, maka
seiring perkembangan zaman posisi tersebut mengalami pengalihan
tugas, dimana tugas mengawinkan, dialihkan kepada Kepala KUA
kecamatan setempat.

5. Pola Pemukiman Penduduk
Seperti masyarakat Ambon Lease, Efendi (1981: 25-29) melihat
masyarakat Leihitu tersusun atas dasar paling basis, terdiri dari kelompok
berdasar keturunan atau klen-klen yang mendiami rumatau-rumatau
mengelompok yaitu rumah besar, dimana sekeluarga, seketurunan
bertempat tinggal. Rumatau-rumatau itu kemudian membentuk teritori
(wilayah) pemukiman disebut komunitas uku. Selanjutnya uku-uku
membentuk hena, dan hena-hena membentuk uli. Rumatau, uku, hena
dan uli merupakan susunan masyarakat berdasarkan ikatan “geneologiteritori”. Artinya

pembentukan kelompok atas klen-klen (geneologi)

tertentu, dengan ikatan klen lebih kuat dari pada ikatan teritori (wilayah).
Pola pemukiman pada negeri-negeri yang ada di Jazirah Leihitu,
khususnya di Negeri Tulehu umumnya bentuk pemukimannya agak
memanjang

mengikuti

sepanjang

pesisir

pantai

Jazirah

Leihitu

(Kecamatam Leihitu dan Salahutu). Bentuk posisi rumah biasanya
berhadapan satu sama lain mengikuti posisi jalan dan berdekatan. Bentuk
rumah pada umumnya segi empat dengan serambi (poris) muka yang
kecil dan terbuka. Atapnya curam dengan lubang-lubang di sudut rumah
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untuk mengeluarkan asap. Di belakang rumah dibangun dapur terpisah
dengan rumah besar. Sementara rangka rumah dibuat dari potonganpotongan batang pohon titi dan pohon jati.
Setiap bentuk pemukiman di negeri-negeri dalam wilayah Jazirah
Leihitu, tidak terkecuali Negeri Tulehu, biasanya ditandai dengan
keberadaan Baileu (balai pertemuan rapat negeri), Rumah Raja dan
Mesjid atau Gereja. Di mana ketiga bangunan ini merupakan makna
simbol dari urusan adat, urusan pemerintahan (politik lokal) dan urusan
agama, saling berhubungan satu dengan lainnya, sebagai suatu
perpaduan masyarakat yang masih taat terhadap aturan adat, aturan
aturan agama, dan pemerintahan. Bahwa

kemudian pemangku jabatan

dalam pranata-pranata sosial masyarakat harus menselaraskan ketiga
unsur tersebut, menjadi sosok yang teladan, itu menjadi sangat penting
bagi komunitas-komunitas masyarakat lainnya .
Perlakuan sistem adat pada masyarakat Jazirah Leihitu umumnya
dan khususnya masyarakat Negeri Tulehu sama, namun karena setiap
kelompok leluhur membangun pemukiman baru itu berbeda, maka
terjadilah penyesuaian keadaan yang baru menurut tempatnya. Yang
mana sistem adat telah berkembang dalam masing-masing pemukiman
baru dan mengikat semua anggota masyarakat.
Di samping sebagai ibu kota Kecamatan Salahutu, secara
tradisional bentuk rumah tua di Negeri Tulehu di satu sisi, masih sebagian
kecil bertahan sebagai negeri adat. Namun dalam perkembangan
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dinamika sosial sekarang ini, penulis melihat model-model rumah semakin
berkembang (baik segi interior maupun Negeriinnya), seiring perubahan
cara pandang mereka dalam mengikuti perkembangan modern.
Negeri yang ada sekarang ini, terbentuk melalui penggabungan
dua, empat atau sampai lima “aman” atau pemukiman yang lebih kecil dari
Negeri, dan terletak di pegunungan. Sedangkan “amano” pada saat itu
jauh lebih kecil dari pada sekarang, hanya terdiri dari matarumah asli atau
klen awal yang datang pertama.
Negeri terdiri dari beberapa “aman” yang masing-masing terdiri dari
matarumah. Sementara “aman” kini tak tampak lagi dalam susunan
Negeri/negeri. Lain halnya dengan “soa” dan “matarumah”,

“aman”

punah, akibat perpindahan tempat dari pemukiman lama (negeri lama;
pegunungan) ke daerah baru ( masyarakat pesisir).
Bagaimanapun juga masalahnya, Negeri-Negeri/negeri-negeri yang
terdapat di lokasi sekarang ini didirikan, “soa” bukan suatu kelompok
kekerabatan, melainkan kumpulan dari beberapa kelompok kekerabatan.
Sejak itu susunan kemasyarakatan dari soa dalam negeri yang terdapat
sekarang, tetap tidak berubah. Hal ini menggambarkan bahwa sistem
sosial budaya tentang pola pemukiman di setiap negeri tidak berubah
sejak pertama kali terikat oleh sistem soa.
Dulu masyarakat Jazirah Leihitu diikat oleh satu simbol kekuatan
yang dinamakan “uli”. Keberadaan Uli merupakan aliansi dari negeri-
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negeri10,

yang

mempersatukan

masyarakat

Jazirah

Leihitu

lewat

teritorinya. Hal ini terlihat dari hampir ada kesamaan bahasa, walaupun
terjadi penekanan intonasi. Namun dalam perkembangan kekinian,
masyarakat Jazirah Leihitu pada umumnya dan khususnya masyarakat
negeri tulehu masih melihat keberadaan dan kekuatan sakral dari simbol
uli sebagai kekuatan pemersatu.
Dalam setiap negeri pada masyarakat Jazirah Leihitu, khususnya di
Negeri

Tulehu,

terdapat

kelompok-kelompok

hasil

perpecahan

didalamnya, berkisar empat atau lebih kelompok di mana sejumlah besar
keluarga atau
kelompok

kadang-kadang klen dari matarumah bercokol dalam

masing-masing.

Dan

masing-masing

pihak

mempunyai

pendukung, yang menyebabkan kekurang harmonisan antara satu
matarumah dengan matarumah lainnya. Kebanyakan disebabkan masalah
kehidupan ekonomi, adanya kekuatan

soliditas sosial senegeri atau

internal dalam negeri tersebut yang terlalu berlebihan, dimana bila terjadi
tindak kekerasan berupa perkelahian individu antar negeri atau sesama,
maka terjadi kekerasan dalam bentuk soliditas warga negeri atau warga
klen. Hal yang lain, adalah adanya tindak kekerasan terhadap wilayahwilayah batas yang tidak jelas, ini dikarenakan batas petak-petaknya yang
tidak pernah diukur secara pasti, tetapi hanya dengan tanda-tanda

10

Kata “negeri” berasal dari bahasa Melayu “nagari” yang untuk masyarakat Ambon dimaknai
sebagai persekutuan teroritorial dari beberapa soa, yang umumnya berjumlah paling sedikit tiga
buah. “Negeri” dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut”pamarentah” dan sehari-hari
oleh masyarakat setempat dipanggil “raja”. Dengan diberlakukan undang-undang tentang Sistem
Pemerintahan Negeri di Indonesia, maka istilah “negeri” diganti dengan “Negeri” dan “raja” diganti
dengan “kepala Negeri”.
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alamiah seperti batu-batu besar, pohon dan batas sungai. Dalam
perkembangan

waktu

kemudian

tanda-tanda

tersebut,

bisa

saja

kehilangan arah, bahkan kadang-kadang dengan sengaja batas-batas
alamiah itu diubah. Itu sebabnya perselisihan mudah timbul dan
nampaknya sering terjadi antar pribadi, antar fam atau rumatau dan
bahkan antar negeri.
Dari sisi pola pemukiman, Negeri Tulehu terpola menjadi dua
bagian dan diantarai mulai dari hulu pertama di waehalawan, hulu kedua
waesarisa, mengalir melalui tiga sifat (batas; sifat teru) mewarnai tiga
Marga Nahumarury, Tuasalamony dan Ohorella. Kemudian terakhir
mengalir ke air Waelatu (air raja) sampai ke hilir (pantai atau laut), yang
oleh masyarakat Tulehu menyebutnya dengan istilah kampung lama
(bagian utara) dan kampung baru (bagian selatan). Penyebutan ini
sebagai bagian dari cara strategi kolonial mengadu domba antar
masyarakat warga waktu itu, yang ketika itu dengan kekuasaan koloni,
Belanda mengangkat

Pati Akarabu (moyang dari Marga Ohorella),

sebagai raja pertama dari Marga Ohorella, yang kemudian menjadi turun
temurun sebagai marga kuasa sampai saat ini.
Perkembangan selanjutnya, Negeri Tulehu menjadi sebuah negeri yang
sangat strategi karena menjadi penghubung antar pulau. Di tahun 1970an sampai 1980-an, lokasi ini masih menjadi pemukiman atau tempat
tinggal masyarakat yang berkisar diseputaran depan jalan pada beberapa
lokasi misalnya di mamoking, rutun, jembatan dua dan tanjung air panas

153

(kebanyakan komunitas Buton dan sebagian kecil masyarakat seram
timur). Namun saat ini (2014) dalam perkembangan kemudian, Penulis
melihat tempat tinggal masyarakat semakin meluas, dengan pertimbangan
semakin besar dan padat jumlah penduduk. Artinya begitu

padatnya

jumlah penduduk di dalam masyarakat Tulehu, sehingga sebahagian
masyarakat pindah, dan kemudian berbaur dengan komunitas Buton
maupun pendatang lokal lainnya. Penulis mendapat informasi dari Bapak
Adoman pada tanggal 17 Januari 2015 dalam wawancara mengatakan
bahwa masyarakat tulehu sekarang semakin hari semakin banyak, mau
senga mau dusun pusaka yang ada di jembatan dua, yang ada pohon
kelapa dan durian dolo, beta rubah (ubah) akang sekarang jadi
sebahagian tempat tinggal. Baru-baru saja beta pung anak membangun
rumah di tanah tersebut (Dusun Jembatan Dua).
F. Sarana dan Prasarana
1. Pendidikan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di Negeri
adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Pemerintah Negeri, melalui jalur pendidikan, secara konsisten berupaya
meningkatkan SDM penduduk Negeri. Program wajib belajar 6 tahun dan
9 tahun, berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya
pemerintah Negeri

mempercepat peningkatan kualitas SDM yang

tangguh dan siap berkarya. Peningkatan SDM sekarang ini lebih di
fokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk
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untuk mengecap pendidikanma, terutama penduduk kelompok usia
sekolah yang ada di Negeri Tulehu.
Tabel 8. Sarana Pendidikan Pada Negeri Tulehu
Sarana Pendidikan
Jumlah Murid
No

Negeri

1

Tulehu

2

TK

2

4

43

3

SD

3

24

3.213

4

SMP

2

30

1371

5

SMA

2

23

1.454

Gedung

Ruang Kelas

Sumber: Kecamatan Salahutu Dalam Angka 2013
Tabel tersebut terlihat bahwa keberadaan gedung maupun ruang
kelas bervariasi. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan kian meningkat seiring dengan pengembangan
mutu pendidikan itu sendiri. Sementara di sisi lain mereka melihat bahwa
penunjang ke tingkat lebih tinggi itu penting. Bahkan ada sebahagian dari
mereka yang sampai menamatkan kuliah (sarjana), dan bahkan mereka
bekerja di berbagai instansi pemerintah, belum termasuk swasta . Bila
kita lihat dengan jumlah penduduk dalam pemberdayaan sumber daya
manusia yang berkualitas, maka tingkat pencapaian kerja tidak seimbang
dengan

kenyataan

yang

ada,

bahkan

pengangguran intelektual.
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seimbang

dengan

tingkat

2. Perhubungan dan Ekonomi

Sarana dan prasarana perhubungan untuk menuju dan keluar
dalam Negeri Tulehu sangat tersedia dengan baik. Jalan masuk beraspal
begitu mulus hingga ke pemukiman penduduk. Sarana perhubungan
transportasi adalah mobil mikrolet dan ojek tersedia hingga jam 10.00
malam. Sedangkan untuk hubungan antar negeri juga tersedia kapal fery,
kapal cepat, dan speed boat yang melayani ke Ibu Kota Masohi dan pulau
Haruku maupun Lease.
Pelabuhan dermaga Hurnala merupakan pelabuhan tipe kelas C
antar pulau. Pelabuhan dermaga ini pula ke depan menjadi terminal dan
pusat persinggahan Kapal Motor dari Tual, Maluku Tenggara Barat,
Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur dan Banda Neira. Hal ini
dimungkinkan karena Passo ke depan menjadi pusat transit menuju dan
keluar Ambon. Dengan sendirinya arus transportai dan distribusi barang
dan jasa di sekitar kawasan tersebut meningkat.
Salah satu komuditi produksi masyarakat lokal adalah berupa hasil
bumi cengkih dan pala. Cengkih dan pala ini merupakan bahan rempahrempah yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan makanan dan minyak
wangi dan kosmotik. Hasil bumi ini diperdagangkan baik ditingkat lokal
maupun nasional bahkan sampai ke manca negara. Sehingga keberadaan
pelabuhan dermaga hurnala strategis sebagai jalur perdagangan nasional.
Selain itu jasa jasa transportasi angkutan darat dikembangkan oleh
masyarakat setempat untuk mengangkut barang penumpang menuju kota
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Ambon. Keberadaan dermaga juga memberikan peluang bagi anak anak
untuk menjajakan jualannya di seputar dermaga. Sementara buruh
pelabuhan menjadi tumpuan hidup bagi sebahagian keluarga masyarakat
yang ada di seputar pelabuhan dermaga tersebut.
3. Penerangan
Penduduk Negeri Tulehu sebagian besar sudah dapat mengakses
penerangan listrik. Hal ini memungkinkan masyarakat Negeri Tulehu dapat
beraktivitas di malam hari. Tidak hanya itu, masyarakat Negeri Tulehu
juga sudah dapat menikmati acara-acara hiburan melalui layar TV seperti
siaran langsung sepak bola, Indonesia IDOL, KDI, dan lain-lain, serta
berita yang berskala nasional melalui media elektronik, karena pada
umumnya masyarakat Negeri Tulehu sudah memiliki TV. Mereka yang
tidak memiliki TV dapat mendatangi rumah tetangga yang memiliki TV.
Masuknya TV di Negeri Tulehu mendorong penduduk Negeri Tulehu
terbuka dalam jaringan masyarakat global.
Selain itu, sepanjang jalan pemukiman terdapat rumah ronda,post
ronda yang berfungsi sebagai pangkalan ojek. Di setiap pangkalan juga
terdapat TV pemberian anggota legislatif, bila pemilihan tiba atau biasa
patungan dari anggota ojek di post ronda tersebut. Pemukiman Negeri
Tulehu dapat dijangkau selain menggunakan ojek juga dengan angkutan
kota mikrolet, setiap hari mulai jam 06.00 sampai dengan pukul 12.00
malam dengan rute Kota Ambon ataupun ke wilayah lain di Kabupaten
Maluku Tengah dalam kawasan Pulau Ambon.
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4. Air Bersih dan Kesehatan.
1. Air Wae Latu Sumber Air Bersih.
Keberadaan air bersih di negeri tulehu tidak terlepas dari air Wae
Latu. Sebuah mata air yang tak pernah mengering selama bertahun
tahun lamanya. Namanya Wae Latu, sebuah penampungan air besar
yang biasa diartikan dengan Air Raja. Di dalam air waelatu terdapat
puluhan ekor morea ( sejenis belut namun lebih besar ). Belut ini ada yang
sebesar paha orang dewasa. Belut belut ini tidak pernah dikonsumsi oleh
masyarakat setempat ( semacam sakral dipahami) dan sudah ada sejak
lama. Salah seorang tokoh masyarakat Maji menjelaskan bahwa negeri
tulehu menjadi limpahan anugerah berupa air yang kata beliau dalam
dialek bahasa tulehu “Wae putu, wae pariki, reriho riaman”. Maksdunya
Air panas, air dingin, berlimpah mengelilingi negeri”.
Menurutnya, Negeri Tulehu memang diberkahi dengan air yang
sangat unik. Karena letak tulehu dengan bukit dan berhadapan dengan
laut. Di sini kita temukan air panas dan air asin sekaligus di laut, air panas
di darat, dan air tawar. Ada salah satu faktro kenapa cadangan air begitu
tinggi dan melimpah. Karena ada peraturan ketat di Negeri Tulehu
mengenai penebangan pohon, terutama di sekitar pusat air. Karena itu
pohon-pohon besar masih banyak tumbuh dihutan hutan yang menyerap
air kemudian disimpan di dalam tanah. Pernah terjadi di tahun 1980-an
ketika ambon dilanda kekeringan yang sangat hebat. Banyak sungai yang
pada saat itu menjadi kering, namun debit air Wae Latu tidak berkurang
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sedikitpun. Hal ini mempertegas bahwa sumber air Wae Latu bukan
berasal dari air hujan. Pada zaman penjajahan Belanda kolam air Wae
Latu di pugr dan di buat semacam penampungan yng lebih modern dan
permanen. Hasil dari bentuk pemugaran inilah yang bisa kita saksikan dan
dinikmati oleh anak cucu masyarakat tulehu hingga saat ini.
Sepanjang aliran sungai dari air waelatu juga dimanfaatkan oleh ibu
ibu untuk mencucui pakaian dan perabotan rumah tangga lainnya.
Sehingga

setiap

hari

minggu

masyarakat

bekerja

bakti

untuk

membersihkan aliran aliran sungai tersebut.
Air Wae Latu juga menjadi pusat dari air bersih bagi masyarakat
Negeri Tulehu yang ditampung melalui bak besar, kemudian dialirkan ke
rumah-rumah. Bagi masyarakat yang tinggal di perbukitan, sudah ada bis
pengangkut air yang menyalurkan air bersih kepada mereka.
2.

Kesehatan.
Kesehatan menjadi bahagian penting dalam sebuah pelayanan

terhadap masyarakat. Dalam hal pengobatan terhadap penyakit yang
diderita oleh suatu masyarakat, masyarakat tulehu kini menyerahkan
penanganan kepada tenaga medis melalui Rumah Sakit Umum yang
baru, yang menjadi kebanggaan masyarakat tulehu. Namun sebahagian
dari masyarakat masih mempercayai dan memilih pengobatan alternatif
(Dukun) sebagai jalan keluar mereka yang terbaik.
Rumah Sakit Umum (RSU) yang berada di tulehu adalah rumah
skait negeri dengan tipe kelas C . Rumah Sakit ini mampu memberikan
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pelayanan

kedokteran

spesialis

terbatas.

Rumah

sakir

ini

juga

menampung rujukan dari puskesmas. Banyak pasien dari wilayah pulau
pulau tetangga seperti; Pulau Haruku, Nusalaut dan Saparua yang
mejadikan Rumah Sakit Umum Tulehu menjadi rujukan awal. Jumlah
dokter yang ada di rumah sakit umum ini berjumlah 12 orang yakni 10
orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Sedangkan 4 dari 106 tempat
tidur di rumah sakit ini berkelas VIP ke atas. Tenaga Perawat berasal dari
alumni STIKES maupun AKPER yang ada di Ambon.
Untuk jenis penyakit yang dianggap parah dan mengancam jiwa si
sakit, maka penduduk biasanya merujuk ke rumah sakit umum Ambon.
Terdapat juga sejumlah masyarakat memanfaatkan tenaga dokter praktek
dengan cara mendatangkannya ke rumah mereka, atau memanggil
manteri kesehatan.
Ibu-ibu hamil yang akan melahirkan bayinya membutuhkan tenaga
medis seperti bidan Negeri, tetapi ada juga yang memanfaatkan tenaga
dukun. Pada tahun 2014 jumlah bayi yang lahir lewat tangan medis dan
dukun mencapai 463 jiwa. Jumlah balita bergizi hanya sebanyak 71 jiwa,
dan jumlah balita bergizi buruk 5 jiwa. Adanya kasus gizi buruk dan kurang
gizi menurut informasi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu
hamil dalam menjaga kandungannya. Namun demikian, sebagian besar
ibu-ibu hamil dan menyusui sebgaian besar sudah memiliki tingkat
kesadaran yang tinggi. Dari data menunjukkan jumlah akseptor KB
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sebanyak 498 orang. Mereka mendapatkan pelayanan dan penyuluhan di
tiga posyandu di Negeri Tulehu.
Hal lain yang mendukung terpeliharanya kesehatan masyarakat
Negeri Tulehu adalah, karena tersedianya air bersih yang cukup di setiap
rumah tangga. Dari 1047 total KK, 122 KK di antaranya yang
menggunakan sumur gali, untuk sumur pompa 9 KK,.Sebagian besar
masyarakat justeru memanfaatkan air perpipaan (PAM) dengan jumlah
648 KK. Masyarakat Negeri Tulehu pada dasarnya tidak lagi kekurangan
dalam hal pemenuhan air bersih untuk kebutuhan mencuci, mandi dan
untuk minum.
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BAB V.
ETNOGRAFI: TRADISI SANAMANG DI NEGERI TULEHU
Masyarakat Adat Negeri Tulehu dikenal dengan sebutan Ama
Barakate (negeri adat yang diberkati ) memiliki banyak sekali upacaraupacara tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Upacara
tradisional di Negeri Tulehu itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan
manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja,
dewasa, berumah tangga, hingga meninggal dunia. Semua itu diatur
sedemikian rupa oleh adat yang telah disepakati sejak zaman nenek moyang
orang Negeri Tulehu dan diwariskan secara turun temurun hingga sekarang.
Prosesi Sanamang pada setiap pelaksanaan perkawinan, aqiqah,
Khitanan, dan haji, sebagai suatu siklus lingkaran hidup tradisi dan budaya
orang Tulehu dapatlah di narasikan sebagai berikut :
5.1.

Sanamang dalam upacara Perkawinan

Sanamang pada upacara perkawinan khususnya pada masyarakat
Tulehu, mengacu pada tahapan yang menjadi pola bagi sistem adat yang
meliputi:
5.1.1 Proses Peminangan
a. Paharuhu Pertama (pemberitahuan pertama secara tidak resmi)
Dalam proses paharuhu pertama ini keluarga laki-laki mengutus

utusan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa pada
hari, tanggal, bulan, dan jam tertentu akan ada proses peminangan
dari keluarga laki-laki. Sebelum proses paharuhu pertama ini
dilakukan, terlebih dahulu diadakan pertemuan keluarga dekat dari
keluarga laki-laki yang intinya adalah orang tua dari calon
pengantin laki-laki memberitahukan rencana peminangan anak si
Fulan yang akan dijadikan istri oleh anak laki-lakinya.

1. Paharuhu Kedua (nusu nala mahina/maso minta bini)
Proses ini dimulai dengan Pataoa/memberitahukan kepada seluruh
masyarakat negeri tulehu bahwa hari, tanggal, bulan, dan jam 20.00
Wit akan diadakan prosesi peminangan antara keluarga laki-laki
terhadap keluarga perempuan.

b. Setelah proses tersebut di atas, pada jam 19.00 wit (satu jam
sebelum proses peminangan) keluarga laki-laki mengutus utusan
untuk menanyakan kesiapan keluarga perempuan bahwa “apakah
keluarga laki-laki sudah bisa ke rumah keluarga perempuan untuk
melakukan proses peminangan”. Kalau dinyatakan

siap maka

keluarga laki-laki (2 orang pria dan 2 orang wanita) akan datang
dan melakukan prosesi peminangan melalui juru bicara masingmasing keluarga yg terbiasa membawa adat. Kelengkapan bawa
adat (barua) terdiri dari daun sirih, pinang, kapur, pisau dll) cara
duduk model attahiat awal. Biasanya agenda yang dibicarakan
menurut pengalaman pak Madji Lestaluhu (tokoh adat) adalah:
a. Salam dari keluarga mempelai pria.
b. Menanyakan calon pengantin perempuan tentang kesiapannya
c. Penetapan besarnya Harta dan Mahar/maskaweng
d. Penetapan Hari, Tanggal, dan bulan pernikahan
e. Kain Putih 1 atau 2 Kayu

f. Adat sirih pinang sdh diterima oleh keluarga yang dinyatakan dengan
pembacaan doa salamat, dan disinilah awal mulanya penyebutan
Upu Tahuri dan Upu Malamait.

Setelah proses peminangan tersebut, keluarga upu malamait (lakilaki kembali ke rumah dan mengumumkan kesepakatan bersama
harta dan mas kawin, serta kain putih (puti lai’e) yang akan
ditanggung oleh juru bicara malamait di depan rumah dan didengar
langsung oleh masyarakat negeri yang datang pada waktu itu.
Masyarakat umum dan keluarga yang mendengar pada waktu itu
sudah mesti menghitung-hitung berapa banyak uang yang akan di
berikan pada saat Nahu Sanamang nanti.

Gambar 3 : tempat/wadah menyerahkan uang pada waktu acara
nahu sanamang
Ukuran kemampuan keluarga pria (upu malamait) yang
nantinya akan terpublikasi melalui acara perkawinan, memerlukan
keterlibatan penuh baik secara individu, maupun secara kelompok
berdasarkan marga (faam), karena dianggap sebagai pertaruhan
harga diri dari keluarga mempelai pria, dilain pihak juga memberikan
kehormatan yang merupakan pengakuan status sosial terhadap
martabat kaum perempuan.

5.2.

Prosesi Nahu Sanamang di rumah upu Malamait dan upa Tampata
di rumah upu tawuri
5.2.1 Prosesi Nahu Sanamang di Rumah Keluarga Upu Malamait
Sebagai instrument untuk mengumpulkan keluarga, dengan
cara

melakukan

nahu

sanamang

di

rumah

Upu

malamait

(memasukkan sejumlah uang dalam tempat/wadah

yang sudah

dipersiapkan) sebagai medium untuk mengundang keluarga baik dari
pihak bapak maupun dari pihak ibu baik secara individu maupun
perwakilan mata rumah atau marga (faam) untuk menghadiri acara
nahu sanamang tersebut untuk menentukan dan memutuskan
besarnya uang sanamang yang akan diserahkan.

Gambar: 4 makanan (penganan) yang diberikan kepada orang yang
nahu sanamang
Setelah melalui proses nahu sanamang salah seorang tokoh
adat negeri tulehu Bapak Ismail Tawainella menjelaskan bahwa Acara
Nahu Sanamang biasanya dilakukan pada hari jumat pagi mulai jam
07.00-11.30 Wit, dan berdasarkan pengalaman yang terjadi di negeri
tulehu ini akan terkumpulah sejumlah uang bisa mencapai ratusan
juta rupiah jika keluarga upu tahuri itu cukup besar dan suka memberi/
nahu sanamang pada hajatan perkawinan orang lain di negeri tulehu.
Lebih lanjut pak IT mengatakan bahwa Uang Nahu Sanamang
biasanya terkumpul dari :

a. Masyarakat umum (Upu Amang Taiyi)
b. Uang dari Keluarga bapak dan Ibu calon pengantin laki-laki
c. Uang Upu Tawuri/Keluarga Perempuan
d. Kain Putih
Setelah dihitung secara keseluruhan jumlah totalnya, diumumkan
kepada masyarakat yang berada di tempat acara nahu sanamang tersebut,
dan dimasukkan ke dalam diumumkan baru dibagi/dimasukkan dalam :
a. Amplop Mas Kaweng
b. Amplop Penarik
c. Amplop Harta
d. Amplop Pele pintu
e. Kain Putih brp kayu

Gambar:5 Proses perhitungan total uang nahu sanamang yang
diperoleh dari masyarakat umum dan keluarga
5.2.2 Upa Tampata di rumah keluarga upu tawuri

Pada Prosesi Adat Upu Malamait yang dilakukan di rumah
calon pengantin laki-laki adalah Nahu Sanamang yang bermakna
seluruh laki-laki di negeri Tulehu, maka prosesi adat Upu Tahuri
dilakukan juga di rumah calon pengantin wanita adalah upa
tampata (dudu tampa). Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat
untuk memberi kado apa saja dan dikhususkan untuk perempuan
secara keseluruhan di negeri Tulehu.

Gambar : 6 Acara dudu tampa calon pengantin wanita dari upu tawuri
Menurut Pak Acim Nahumarury selaku tokoh masyarakat yang
bekerja di Kantor Negeri Tulehu menjelaskan bahwa

biasanya

pada hari jumat ada kegiatan di calon mempelai wanita berupa
a. Dudu Tampa
b. Sudara kaweng dari keluarga ibu kandung yang agak jauh
c. Pasia rere

6. Proses Akad Nikah

1. Berlangsung di rumah mempelai pria

2. Biasanya di nikahkan oleh sudara kaweng
3. Setelah nikah harus menjemput pengantin wanita di kamar
melewati orang Pele pintu
4. Oti sarieng/abu tungku sebagai simbol bahwa istri pasti akan
melakukan tugasnya di dapur.

7. Setelah menikah/Tanggung jawab sudara kaweng
1. Pengantin wanita Mengantar makanan minum teh (pagi hari)
kepada sudara kaweng.
2. Kalau anak pertama lahir, biaya acara aqiqah sebagian ditanggung
oleh sudara kaweng
3. Kalau ada yang menikah dari anak hasil perkawinan mereka
sudara kaweng punya tanggungan tetap ada.
4. Kalau ayah dan ibu mertua meninggal sudara kaweng dan
keluarga perempuan membawa hantaran, termasuk memberikan
sejumlah uang pada saat barekeng
5. Sudara kaweng menurut tuntunan adat harus dipanggil meme atau
om, dan kalau ada perselisihan antara pengantian pria dan wanita
biasanya diselesaikan oleh sudara kaweng.

5.2 Sanamang dalam Upacara Aqiqah

Tradisi aqiqah dalam agama Islam dilakukan dalam bentuk simbolik
penyembelihan kambing bagi bayi yang baru lahir, satu ekor kambing untuk
anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang
dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran bayi sebagai ungkapan rasa syukur
kepada Allah Swt atas rahmat kelahiran sang buah hati tersebut. di Negeri

Tulehu, ritual aqiqah ini kerap dipadukan dengan tradisi dan kearifan lokal
sehingga menjadi sebuah peristiwa yang menarik dan penuh makna.
Bagi masyarakat Negeri Tulehu yang selalu menjunjung adat,
pelaksanaan aqiqah bukanlah sebuah prosesi seremonial belaka tetapi
aqiqah suatu proses memanjatkan doa kepada Allah saw (upu Allah taala)
dan kepada para leluhur (ike datuk). Inti dari hajatan ini sesungguhnya
adalah selamatan pengikraran doa yang dipanjatkan kepada Allah swt (upu
Allah taala) dan para leluhur (ike datuk) agar anak yang baru lahir itu tumbuh
menjadi anak shaleh dan shalehah, berbakti kepada orang tua dan
bermanfaat bagi semua orang. Biasanya upacara tradisi aqiqah di negeri
tulehu dibagi kepada beberapa hal :
5.2.1 Pemberitahuan tentang kelahiran Anak
Sebelum aqiqah diselenggarakan sesuai tradisi pihak berhajat atau
orang tua dari anak wajib Proses ini dimulai sejak istri melahirkan,
dalam tradisi di negeri tulehu Suami wajib memberi kabar tentang
kelahiran anaknya kepada sudara kaweng, dan keluarga terdekat.
Pemberitahuan ini melalui tradisi “pataowa / kase tau basudara”
sebagai media dan memberikan makna simbolik tentang kesediaan
secara

total

guna

mendukung

hajatan

dimaksud,

untuk

bermusyawarah terkait kesiapan menjelang hajatan tersebut, biasanya
pembahasan dalam rapat seputar anggaran, tempat dan bentuk

kegiatan,

pihak-pihak

yang

diundang

dan

lain-lain.

Setelah

pembahasan secara internal telah selesai maka selanjutnya di
informasikan

kepada

tetangga

sekampung,

tetangga

kampung

terdekat dan keluarga yang berjauhan. Ketika tetangga dan keluarga
mendengar kabar akan diselenggarakan hajatan aqiqah maka ada
satu tradisi orang Tulehu yang selalu dilakukan adalah Sanamang
atau partisipasi social dari sudara kaweng dan keluarga terdekat.

5.2.2 Sanamang dari Sudara Kaweng dan Keluarga Terdekat
Sanamang atau partisipasi sosial bagi sudara kaweng dan
keluarga terdekat adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, tradisi ini
menurut bapak Imam sementara masjid jami‟ Tulehu bahwa ada di
negeri ini bahwa sudara kaweng punya bagian setengah dari
sanamang secara keseluruhan. Hal ini dilakukan karena posisi sudara
kaweng selaku om (meme dalam istilah adat tulehu) sangat dihormati
dan disegani. Selain sanamang dari sudara kaweng, ada pula
sanamang dari keluarga terdekat dan biasanya secara suka rela
dalam bantuk makan jadi ataupun uang tunai.
Keluarga yang datang memberikan sanamang biasanya berupa uang
atau makanan pokok semisal ubi-ubian, kelapa, pisang, beras, dan lain-lain.

Tradisi ini dilakukan beberapa hari menjelang hajatan inti. dan sanamang
akan diantarkan oleh ibu-ibu. sanamang sendiri dilakukan oleh orang tulehu
pada hajatan aqiqah dan hajatan yang lain bukan sebagai sesuatu yang
hampa melainkan mempunyai makna tersendiri, hal ini sebagai bentuk
partisipasi aktif

keluarga dan masyarakat untuk membantu pihak yang

berhajat tersebut.
Menjelang hajatan aqiqah dilaksanakan para pemuda sekampung
diundang untuk kehutan bersama-sama mengambil kayu dan bambu dengan
tujuan untuk mendirikan tenda sebagai tempat diselenggarakannya hajatan
tersebut. Setelah semua persiapan telah selesai dilakukan maka mengawali
kegiatan aqiqah biasanya bapak-bapak sekampung dan tetangga kampung
diundang ke rumah yang berhajat untuk melakukan ritual aqiqah, doa kepada
Allah swt (upu Allah taala) dan para leluhur (datuk), dan ibu-ibu biasanya
menyiapkan kue-kue dan makanan kepada bapak-bapak yang diundang
untuk acara tersebut.
Setelah kegiatan di atas selesai, bapak-bapak yang diundang
membaca salawatan kepada Nabi Muhammad saw beberapa menit
menjelang aqiqah. Sebagaimana biasanya pada tradisi orang tulehu, hal-hal
yang disiapkan pada saat aqiqah adalah 1 buah gunting, air putih dan
parfum. Gunting untuk menggunting rambut si bayi, air untuk mebasahi
kepala dan wajahnya, sedangkan parfum disemprot pada para undangan
yang hadir saat hajatan tersebut.

Ada sejumlah gaya mencukur rambut yang dilakukan, menurut
menurut Modim Ali Nahumarury bahwa ada beberapa gaya mencukur pada
saat aqiqah :

1. Mencukur rambut secara acak tidak beraturan.
2. Mencukur rambut bagian tengah saja dan membiarkan rambut di sisi
kepalanya.
3. Mencukur rambut bagian sisi kepala dan membiarkan bagian
tengahnya Mencukur rambut bagian depan dan membiarkan bagian
belakan atau sebaliknya.

Akhir dari acara puncak prosesi tradisi aqiqah adalah ada sejumlah
uang koin lima ratus / seribu sebanyak 2-4 ratus ribu yang telah dipersiapkan
oleh sudara kaweng untuk dilemparkan kearah depan rumah bersamaan
dengan dikeluarkannya anak yang diaqiqahkan, dan setelah itu akan
diperebutkan oleh anak kecil dan remaja yang telah menunggu. Meneurut
Imam Abat Nahumarury bahawa pelemparan uang tersebut bermakna agar
anak yang diaqiqahkan ini kelak mendapatkan rizki yang banyak dan halal.
Ketika acara puncaknya telah selesai biasanya dilakukan tradisi
membaca barjanji. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meramaikan
sekaligus menyenangkan sang anak tersebut dan sebagai bentuk rasa
gembira orang tua dan keluarganya.

2. Sanamang dalam Upacara Khitanan
Sama halnya dengan momen upacara perkawinan, ambil rambut atau
dalam istilah agama disebut aqiqah, upacara prosesi sunatan atau khitan di
dalamnya berlangsung pula tradisi Sanamang. Khitanan atau sunatan atau
dalam bahasa daerah orang Tulehu disebut dengan oi waer (basunat), bagi
anak laki-laki memiliki beberapa dimensi pemaknaan. Secara medis, khitanan
merupakan tindakan operasi kecil dengan memotong kulub penutup alat
kelamin pria. Dari sudut pandang kesehatan, keberadaan kulub ini justeru
bisa menghalangi proses pembersihan alat vital setelah membuang air kecil
atau kencing. Pembersihan yang tidak tuntas pada bagian tersebut akan
menjadi sumber penyakit yang sangat membahayakan alat vital.
Secara sosioreligi, khususnya bagi ummat Islam, proses sunatan
merupakan sebuah amalan agama sebagaimana telah dicontohkan Nabi
Ibrahim as. Penghilangan kulit skortum berhubungan langsung dengan
pensucian badan sebagai syarat mutlak pelaksanaan ibadah, terutama
sholat. Sebagaimana di ketahui, air kencing termasuk najis yang dapat
membatalkan wudhu seseorang. Oleh karena itu selepas buang air kecil, alat
vital harus dibersihkan secara tuntas dari sisa-sisa air seni. Dengan
disunatnya si kulub, maka pelaksanaan pembersihan alat vital lebih mudah
dan kebersihannyapun lebih terjamin.

Bagi masyarakat negeri tulehu oi waer atau khitanan bagi anak wajib
untuk dilakukan melalui upacara. Harus memberitahukan keluarga dekat,
pokoknya hajatan sekecil apapun harus diberitahukan dan diacarakan.
Basunat (oi waer) adalah tradisi khitan dalam kehidupan Orang.
Basunat wajib dilakukan oleh anak laki-laki pada usia sebelum remaja. Selain
karena perintah agama dan sebagai penanda kedewasaan, basunat
dianggap penting untuk dilakukan demi kesehatan.

1. Asal-usul

Orang Tulehu, atau yang sering juga dikenal sebagai Ama Tuirehui
memiliki berbagai macam tradisi dan adat budaya yang masih terus dijaga
kelestariannya, salah satunya adalah tradisi oi waer / basunat. Tradisi ini
sudah dikenal sejak lama oleh Orang Tulehu, Setelah masuknya Islam di
Maluku.

Dalam ajaran Islam juga terdapat kewajiban basunat sebagai salah
satu penanda siklus kehidupan dan kesempurnaan bagi seorang muslim.
basunat dianggap penting untuk dilakukan karena alasan kesehatan. Menurut
Tokoh Adat Bapak Madji Lestaluhu Basunat diwajibkan untuk anak laki-laki
Tulehu ketika menginjak usia 7 tahun ke atas. Basunat untuk laki-laki adalah
membuang kulit kemaluan (kulup) yang menutupi kepala kemaluan.

2. Konsep Basunat

Bagi anak laki-laki, basunat pada waktu dulu dilakukan oleh tukang
sunat tradisional. Orang Tulehu mengenal tiga metode Basunat untuk anak
laki-laki. Jika dilihat perkembangannya selama ini maka basunat menurut
bapak Ismail Tawainella adalah sebagai berikut:


Basunat, yakni kulit zakar yang akan dipotong dijepit dengan supitan
yang terbuat dari kayu yang keras atau bambu selama 2-3 minggu.
Setelah kulup yang dijepit tersebut kering, baru akan dipotong.
Metode ini jarang dilakukan lagi karena rasa sakitnya luar biasa.
Metode ini dilakukan oleh penyunat tradisional.



Basunat, yakni kulup dijepit pada saat dipotong. Metode ini juga
dilakukan oleh penyunat tradisional.



Basunat oleh dokter atau mantri kesehatan, dilakukan dengan
memotong

kulup

menggunakan

gunting

atau

pisau,

namun

sebelumnya sudah disuntik penghilang rasa sakit (bius).

Lebih Lanjut pak ismail Tawainella juga memberikan penjelasn bahwa
Basunat harus dilakukan untuk anak laki-laki pada usia 7 tahun ke atas.
Waktu ini dianggap tepat karena pada umur itu sang anak sudah siap mental.
Basunat biasa dilakukan pada malam hari karena Keluarga terdekat punya
waktu dan kesempatan bisa hadir dan dapat memberikan sanamangnya juga.

Sebelum basunat, sang anak biasanya diberi pakaian bagus (Baju Tol
Balangan/koko) Cara ini dipercaya agar si anak memahami bahwa basunat
itu adalah suatu ajaran agamanya.

Seusai basunat, anak harus mematuhi beberapa larangan adat,
misalnya dilarang melangkahi kotoran ayam, karena ”hawa” kotoran ayam,
khususnya yang masih baru, dipercaya dapat mengakibatkan luka sunat
mengalami peradangan atau bengkak sehingga dapat menghambat proses
penyembuhan. Namun, beberapa masyarakat memahami bahwa larangan ini
hanyalah cara orangtua agar anak berjalan pelan dan hati-hati (tidak banyak
gerak) agar luka bekas sunatan cepat sembuh. Seusai basunat, biasanya
tuan rumah akan menggelar acara syukuran dengan mengundang keluarga
dekat termasuk warga masyarakat.

3. Pengaruh Sosial

Pengetahuan masyarakat Tulehu tentang basunat menurut tokoh adat
Bapak Hamin Lestaluhu tampak berpengaruh pada beberapa hal dalam
kehidupannya, antara lain:


Menguatnya iman kepada Tuhan. Tradisi basunat adalah perintah
Tuhan. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini akan semakin
menguatkan iman Orang Tulehu terhadap Tuhan.



Pelestarian tradisi leluhur. Selain ajaran agama, basunat merupakan
tradisi leluhur Orang Tulehu sejak dulu. Oleh karena itu, pelaksanaan
basunat juga merupakan upaya melestarikan tradisi leluhur.



Solidaritas masyarakat. Pengaruh ini terlihat dari diadakannya acara
syukuran yang mengundang masyarakat sekitar untuk makan
bersama.



Kasih sayang kepada anak. Basunat juga merupakan media untuk
mengekspresikan rasa kasih sayang orangtua kepada anak, yakni
dengan memberikan hadiah setelah disunat.

Tradisi basunat menggambarkan harmonisasi antara tradisi leluhur dan
ajaran agama Islam, meskipun kedua hal ini kerap dipandang saling bertolak
belakang. Adanya tradisi basunat membuktikan keterbukaan ajaran leluhur
dengan ajaran Islam itu sendiri dan menegaskan kearifan Orang Tulehu
dalam menjalankan tradisi nenek moyang yang diselaraskan dengan ajaran
agama.

6.3 Sanamang dalam prosesi Ibadah Haji
Haji dalam Islam adalah kewajiban yang disyaratkan bagi setiap
muslim yang mampu baik secara fisik maupun non fisik, oleh karena ibadah
ini merupakan rukun kelima dari rukun Islam sehingga nyaris semua orang

memiliki harapan dan cita-cita menjalankan dan memenuhi panggilan haji ke
tanah suci Makkah.
Berbicara tentang haji, setiap pribadi muslim di Tulehu menurut Haji
Idris Lestaluhu (imam masjid Al Qayyum) akan secara otomatis melihatnya
sebagai sebuah ibadah yang bisa meningkatkan status individualnya seperti
status sosial dan „perspektif‟ ibadahnya. Status individu bagi pribadi yang
telah melaksanakan ibadah haji akan disematkan kepada dirinya secara
sosial predikat haji. Sementara itu, dalam tingkat „perspektif‟ ibadah
seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji akan „terasumsikan‟ baginya
peningkatan ibadah.
Haji dalam realitas kehidupan masyarakat Tulehu tidak jarang
diasosiasikan dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah kontestasi
sosial. Di negeri ini, ibadah haji masih menjadi komoditas sosial yang
senantiasa „diperlombakan‟ demi meraih status elit dalam masyarakat.
Ibadah haji di tengah-tengah kehidupan masyarakat tulehu seringkali
diejawantahkan sebagai modal sosial demi mengangkat derajatnya di
hadapan publik. Fenomena dari pelaksanaan haji di tengah-tengah
masyarakat ini secara niscaya dibenarkan oleh Budayawan Tulehu M. Nur
Tawainella

menganggap

bahwa

hasrat

masyarakat

muslim

pribumi

melaksanakan ibdah haji karena keinginan mereka untuk mendapatkan
kehormatan melalui pemakaian atribut seperti sorban dan pakaian haji.

Ada beberapa pentahapan yang dilakukan oleh orang yang akan
melakukan ibadah haji ke Baitullah menurut Tradisi orang Tulehu yaitu:
6.3.1 Mengaji Ilmu Tentang Ibadah Haji
Memposisikan ibadah haji sebagai ritus keagamaan sejatinya adalah
sebuah keniscayaan. Tanpa menafikkan hakikat dari ajaran ini yang
senantiasa berjalan di antara nilai budaya yang mengitari, haji senantiasa
memiliki nilai intensif dalam eksistensi kebudayaan. Hal ini terlihat pada
pelaksanaan ibadah haji bagi orang Tulehu memiliki arti penting dan sakral.
Orang Tulehu yang agamis menyadari betul makna melakukan ibadah haji,
yaitu menyempurnakan rukun Islam. Untuk sampai pada tahap mampu
melaksanakan ibadah haji, tentu saja proses panjang telah dilaluinya.
Seseorang yang ingin berhaji merupakan keluarga yang mapan, artinya jika
ada niat melakukan ibadah haji, ia tak bermasalah. Seseorang yang ingin
berhaji tak akan menyengsarakan diri dan keluarganya. Persiapan materil
dan spiritual tak diragukan lagi. Seseorang yang ingin berhaji pastilah orang
kaya, meski profesinya sebagai petani, pedagang, atau lainnya. Atau ia pasti
seorang yang tekadnya sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji, meski
status sosial ekonominya tidak terlalu tinggi.
Gelombang budaya haji dalam tradisi masyarakat Tulehu secara hakiki
terlihat dari dialektika pertumbuhan dinamika haji itu sendiri dalam kehidupan
masyarakat. Ongkos untuk melaksanakan ibadah haji dapat dikatakan tidak
murah bahkan terbilang amatlah mahal. Bagi orang Tulehu, telah tertanam

melekat dalam jiwanya semangat melaksanakan perintah agama dengan
sempurna. Harta benda, apapun jenisnya tidak akan dibawa mati. Amal
shalehlah yang senantiasa setia mengikuti manusia sampai kemanapun.
Sementara itu, jika berbicara mengenai tradisi berhaji dalam masyarakat
Tulehu, banyak tradisi yang dapat dikaji serta digali akan pemaknaannya
Tradisi-tradisi yang berkembang pada masyarakat Tulehu ketika berhaji
membawa kekhasan tersendiri terhadap tradisi-tradisi etnis lainnya. Dimulai
dari tradisi menuntut ilmu tentang haji pada tuan-tuan guru, dan orang-orang
yang pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Ilmu yang mereka tuntut
adalah diseputaran manasik haji secara syariat, dan hakikat. Pembelajaran
ini berlangsung selama berbulan bulan, bahkan bertahun-tahun, kalau dirasa
sudah mencukupi melalui praktek menghapal, mendemonstrasikan standar
situasi di Mekah dan Madinah, baru pembelajaran itu dihentikan.

6.3.2 Jiarah Ke Karamat (Maqam para leluhur)

Ziarah makam tergolong tradisi yang sangat tua, barangkali
setua

kebudayaan

manusia

itu

sendiri.

Tradisi

ini

umumnya

berhubungan erat dengan unsur kepercayaan atau keagamaan.
Tradisi, merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam
kehidupan masyarakat dan sulit berubah dan berkaitan dengan mitos
dan agama.

Pada kenyataannya, orang-orang Tulehu akan menolak kalau
dikatakan mereka memuja orang-orang yang telah mati. Lebih tepat
kalau dikatakan, mereka menggunakan arwah orang-orang yang telah
mati itu sebagai perantara (wasilah) untuk menyampaikan doa atau
keinginan mereka kepada Tuhan. Arwah itu pun bukan sembarang
arwah, melainkan arwah dari orang-orang yang semasa hidupnya
dianggap sebagai tokoh, misalnya kiyai, syekh, Waliullah, dan sultan.
Orang-orang Tulehu percaya bahwa tokoh-tokoh itu mempunyai
karamah atau keistimewaan spiritual tertentu. Ketika sudah meninggal,
karamah itu dipercaya masih ada dan bisa diperoleh dari makam
mereka. Oleh karena itulah, aktivitas ziarah ke makam keramat sering
yaitu mencari berkah dari keramat yang terdapat pada makam sang
tokoh.
Menilik tempatnya, makam yang menjadi tujuan ziarah dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu makam keluarga dan makam keramat.
Pada makam keluarga, misalnya makam orang tua, orang yang
berziarah umumnya bertujuan untuk mendoakan arwah yang dikubur
agar mendapat keselamatan atau tempat yang baik di sisi Tuhan. Jadi,

manfaatnya bukan ditujukan untuk kepentingan orang yang berziarah,
melainkan untuk kebaikan roh orang yang diziarahi.
Ziarah ke makam keluarga memiliki makna kultural yang hampir
sama dengan halal bihalal, di mana dalam periode tertentu, misalnya
setahun sekali, orang merasa perlu menyempatkan diri pulang ke
kampung halamannya untuk mengunjungi saudara-saudara dan
tetangganya. Jika halal bihalal adalah silaturahmi kepada orang-orang
yang masih hidup, ziarah kubur adalah silaturahmi kepada orang-orang
yang sudah mati. Orang yang sewaktu lebaran tidak pulang kampung
untuk berhalal bihalal, ia bisa dianggap lupa asal usul. Demikian pula,
orang yang dalam periode tertentu tidak melakukan ziarah, khususnya
jika ia memiliki orang tua yang sudah meninggal, akan dianggap anak
yang tidak berbakti.
Tradisi keagamaan masyarakat Tulehu dalam bentuk ziarah ke
makam keramat sebelum ke Tanah Suci Mekah adalah antara lain:
1. Keramat Tete Wakan / Marga Ohorella
2. Keramat Tete Eei / Nahumarury
3. Keramat Tete Assel / Marga Umarella
4. Keramat Hatib Bati /Aer Panar Tanjong
5. Keramat Tete Perdana Jamilu/ Marga Lestaluhu

6. Keramat Tete Louw / Marga Tawainella/Hunusalela
7. Keramat Tete Tery / Marga Tehupelasury
8. dll

6.3.3 Melaksanakan walimatussafar
Secara harfiah walimatus safar artinya “menjamu” atau “pesta” dalam
rangka safar “perjalanan” haji. Tentu yang dimaksud dalam kaitan ini adalah
calon jamaah haji mengundang sanak saudara, kerabat, dan tetangga untuk
hadir dalam acara “pamitan” calon jama‟ah untuk menunaikan ibadah haji.
Biasanya disamping kalimat pamit, mohon maaf, juga diisi dengan ceramah
atau taushiyah yang berhubungan dengan ibadah haji.
Walimatus safar tentu tidak dikenal dalam manasik haji karenanya tidak
berhubungan dengan tatacara ibadah dan Rosulullah SAW juga tidak
mencontohkan.

Kegiatan itu harus diyakini bukan merupakan kegiatan

ibadah haji, tidak berlebih-lebihan, tidak didasarkan atas pamer diri atau riya
serta jauh dari hal-hal yang berbau kemusyrikan.
Semangat walimatus safar adalah silaturahim, mensyukuri nikmat Allah
(tasyakur bini‟mah), dan berbagi kebahagiaan sebagaimana firman Allah “wa
ammaa bini‟matirobbika fahadits” (dan terhadap nikmat rabb mu hendaklah
kamu menyebut-nyebutnya).
Bagi masyarakat Tulehu, Walimatus safar

bukanlah sebuah prosesi

yang baru, akan tetapi telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke

generasi, memanjatkan doa kepada Allah SWT dan para leluhur. Inti dari
hajatan ini sesungguhnya adalah selamatan pengikraran doa yang
dipanjatkan kepada Allah swt agar, yang menjalankan ibadah haji pergi
dengan selamat dan telah mendapatkan maaf dari seluruh keluarga dan
handai tolan tanpa terkecuali, sekaligus sebagai media silaturrahim bagi
seluruh keluarga dekat, dan seluruh keluarga besar masyarakat Tulehu, baik
yang ada di Tulehu maupun yang berada di perantaun.
Bagi Masyarakat Tulehu Rangkaian Kegiatan walimatussafar ini
menurut Imam Masjid Jami Tulehu (tete abu lestaluhu) adalah:
1. Melaksanakan Acara Walimatussafar secara umum ( mengundang
karib kerabat serta keluarga yang jauh untuk menghadiri acara
tersebut. Biasanya kegiatan ini dilakukan beberapa minggu sebelum
keberangkatan.
2. Malam sebelum keberangkatan, tradisi masyarakat tulehu secara
keseluruhan akan mendatangi orang yang akan melaksanakan
ibadah haji untuk saling memaafkan, ini dikhususkan untuk orang
Tulehu dan biasanya ada sanamang yang diberikan masyarakat
sebagai partisipasi sosial.
3. Pada Hari keberangkatan, biasanya pada waktu subuh, ada tuan
guru

(guru

yang

mengajari

manasik

haji)

yang

menuntun

keberangkatan/melepas jamaah calon haji keluar rumah didampingi
keluarga terdekat berjalan kaki meninggalkan Negeri tulehu

sepanjang 2 kilometer ke arah kota ambon, dan setelah itu naik
kendaraan menuju Bandar Udara Pattimura Ambon.
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BAB VI.
ARAH PRODUKSI DAN REPRODUKSI SOSIAL SANAMANG
1.1. Konstruksi Sosial
Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang, merupakan suatu budaya yang
dilaksanakan oleh masyarakat Kei, Kota Tual. Tradisi ini merupakan bagian
dari rumpun tradisi lainnya yang ada di Kei. Seperti dikemukakan oleh para
tokoh masyarakat, dan tokoh agama berikut ini:
M.M. Tamher (Walikota Tual), menjelaskan, Ye Lim dan Nit Ni Wang,
merupakan bagian dari budaya Maren. Maren sendiri, memiliki makna secara
luas yakni kerjasama masyarakat Kei-Kota Tual, dalam melaksanakan suatu
pembangunan. Maren memiliki arti lebih luas sama dengan masohi atau
gotong-royong. Sementara Ye Lim, dan Nit Ni Wang, memiliki arti lebih dalam
lagi namun masih tetap dalam bingkai kerjasama atau masohi. Istilah ini
mengikat di dalam tradisi masyarakat Islam Kei.
Umumnya, masyarakat di Kepulauan Kei saat ini hidupnya sama
dengan masyarakat lainnya di Maluku. Sama-sama mengenal kehidupan
yang sudah modern dan transformasi. Seiring dengan modernisasi kehidupan
sosial masyarakat, budaya dan masyarakat Kei, Kota Tual masih terjaga
hingga saat ini. Budaya tradisi sosial masyarakat yang dilaksanakan dari
zaman dulu sampai kini masih mengakar di masyarakat. Masyarakat bahkan
sulit menghilangkan budaya atau tradisi yang sudah ada secara turuntemurun itu, seperti Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang.
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Kendati belum dituangkan dalam naskah pemerintahan, namun, Ye
Lim dan Nit Ni Wang masih tetap dipertahankan secara utuh dalam tradisi
dan adat-istiadat kehidupan sosial masyarakat.
Tradisi Ye Lim memiliki makna secara mendalam, yakni suatu
perbuatan atau tindakan masyarakat Kei, Kota Tual, berupa sikap rela tolongmenolong atau membantu antar sesama tanpa pamrih. Sikap dasar ini
dilakukan secara spontan baik diberitahukan secara lisan, tertulis maupun
tidak.
Secara harfiah, Ye artinya kaki. Sedangkan Lim artinya, tangan. Kaki
digunakan untuk berjalan, dan tangan untuk membantu. Dari pengertian
tersebut, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kei, Kota
Tual, mengakui bahwa kaki dan tangan, digunakan sebagai perantara untuk
memberikan bantuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Fisik maksudnya
adalah pemberian bantuan dalam bentuk tenaga. Sedangkan non-fisik adalah
bantuan berupa ide atau gagasan yang sifatnya membangun.
Ye Lim, awalnya merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tenaga.
Setelah masyarakat mengenal alat tukar, termasuk uang, baru kemudian
masyarakat dapat memberikan bantuan dalam bentuk materi, mulai dari
makanan, hingga uang. Semua yang diberikan itu disebut Ye Lim.Bantuan itu
diberikan secara sukarela untuk melepaskan diri dari tenaga yang sedianya
dilakukan. Namun, lebih pentingnya, yang dibutuhkan di sini bukan pada
materi, tapi in-materinya. Yakni, kehadiran mereka dalam acara tersebut.
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“Yang penting dilihat wajahnya di acara, sudah dianggap sebagai
penghormatan,” tutur M.M. Tamher.
Sementara bantuan dalam bingkai kekeluargaan yang sifatnya
terstruktur, disebut dengan istilah Yaruk Yelim. Yaruk Yelim, biasanya berlaku
dalam kegiatan yang memiliki ikatan keluarga untuk menolong keluarga
lainnya, seperti hajatan pernikahan atau haji. Yaruk Yelim, merupakan
rangkaian dari Ye Lim. Praktek Yaruk Yelim sifatnya sangat sensitif.
Sehingga harus dilakukan sesuai dengan struktur keluarga. Bahkan, tidak
boleh didahului oleh keluarga yang lebih muda. Secara struktur silsilah atau
keluarga, pemberian bantuan dalam bentuk Yaruk Yelim harus dilakukan oleh
keluarga yang lebih tua usianya. Ketika dilakukan oleh yang lebih muda,
maka akan menimbulkan masalah.
Untuk itulah, Yaruk Yelim dilakukan secara hati-hati dan santun
berdasarkan struktur keluarga tersebut. Kendati sudah era modernisasi, baik
Yelim maupun Yaruk Yelim masih dirawat dan dilakukan. Bahkan, sekalipun
warga Kei, Kota Tual yang tidak berdomisili di Kota Tual, seperti di Kota
Ambon wajib menjalani tradisi ini, bila hendak melaksanakan suatu hajatan,
seperti haji, atau akad nikah. Mengumpulkan keluarga dalam frame Ye Lim
dan Yaruk Yelim wajib dilakukan meski dibatasi dengan ruang dan waktu.
Pengakuan tentang tradisi Ye Lim, dalam kacamata H. Husein Tamher
(Tokoh Adat Masyarakat Kei), bahwa budaya ini sudah berlaku sejak dirinya
belum lahir. Tradisi ini diketahui saat mengantarkan orang tuanya pada acara
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pernikahan, maupun keluarganya yang hendak menunaikan rukun Islam kelima, yakni Haji. Hal ini dilakukan secara terus-menurus hingga dirinya
dewasa, dan mengetahui proses tradisi Ye Lim dan Yaruk Yelim.
Sepeninggal orang tuanya, tradisi tersebut dilanjutkan. Sampai saat ini,
tradisi tersebut kembali diajarkan kepada anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan
agar anak-anaknya tidak lupa akan tradisi tersebut.
Lebih mendalam, dijelaskan oleh H. Ahmad Kabalmay (Imam Masjid
Raya Kota Tual). Menurut beliau, Ye Lim sebenarnya bukan hanya pada
aspek materi. Tapi, mengumpulkan keluarga untuk diminta pendapatnya
sebelum melakukan suatu hajatan keluarga juga dapat dikategorikan sebagai
Ye Lim, dan Yaruk Yelim. Hal ini sama, karena sebelumnya memang
dilakukan untuk hal itu. Setelah terjadi pergeseran zaman, baru kemudian
ada perubahan prakteknya dalam bentuk memberikan bantuan secara fisik
dan non-fisik tersebut.
Sedangkan menurut H. A. W Rahawarin, SH (Tokoh Agama Warga
Kei), bahwa Ye Lim bermakna pada estahalim. Artinya, berjabat tangan
sebagai tanda kehadiran dalam acara yang digelar, atau bentuk sikap
kerelaan atau Keikhlasan saudaranya di acara tersebut. Tradisi ini menurut
beliau, disebut juga primus intervaris. Maksudnya adalah peradaban yang
utama. Oleh dia, peradaban yang memiliki nilai tinggi dan patut dilestarikan.
Ye Lim sama juga dengan Marem. Namun, dirinya menjelaskan bahwa
Marem lebih kepada stratifikasi sosial masyarakat. Ia menyebutkannya
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seperti Mel,Ren dan Iri. Mel sebagai level atas, ren level tengah dan iri
bawah. Tiga level tersebut seperti Pohon Beringin. Mel sebagai daun yang
rindang, dengan filosofinya melindungi dan mengayomi, Ren seperti batang,
yang bertugas sebagai penyangga ranting dan daun, sedangkan Iri adalah
akar yang bertugas untuk menyalurkan makanan kepada batang, ranting dan
daun tersebut. Dari sini, Mel, Ren dan Iri tidak bisa dilepaspisahkan dalam
makna Ye Lim tersebut. Sehingga ketika ada masyarakat yang tidak
menjalankan Ye Lim, akan menerima sanksi secara natural.
Secara umum, agar Ye Lim tetap terjaga maka warga Kei mengenal
tiga istilah dalam tradisi. Pertama, Tunan, artinya orang yang menghargai
dan menjalan budaya Kei secara totalitas. Kedua, Minan, artinya orang yang
berasal dari keturunan baik-baik. Dimaksudkan kepada orang Kei yang
memiliki kualitas dalam arti luas, baik mencakup aspek pendidikan, akhlak
maupun agama. Ketiga, Manan, disimbolkan kepada seseorang yang mampu
memberikan nafkah keluarga. Secara garis besar, beliau membenarkan
seluruh pernyataan yang diuraikan oleh sumber-sumber sebelumnya tentang
Ye Lim dan Yaruk Yelim.
H. Husen Tamher, (Tokoh Adat Masyarakat Kei), menuturkan, Ye Lim
mencakup semua perbuatan yang mengundang perhatian keluarga dan
masyarakat secara umum. Misalnya, membuka kebun baru, mendirikan
rumah (termasuk gereja atau masjid), pesta perkawinan atau kematian.
Semua orang yang merasa terkait dalam kekerabatan bekerja bersama-
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sama. Jadi ada semacam kerelaan dari setiap orang untuk membantu
sesama demi kekerabatan yang telah terjalin. Sikap rela menolong ini pada
dasarnya dilakukan demi kelestarian hubungan, baik dengan keluarga
maupun dengan masyarakat lainnya di Kei, Kota Tual. Dari sini, telah timbul
perasaan wajib untuk menolong sesama, yang berlaku secara turun-temurun.
Secara luas, beliau menyebutkan, sikap ini erat kaitannya dengan
sikap rela menolong yakni membatu orang lain, dengan maksud beryakinan
bahwa orang lain juga akan membantu setiap usaha dan pekerjaannya.
Sementara Badaul Tamher (Tokoh Adat Warga Kei, Kota Tual) lainnya
juga menuturkan, perbuatan tersebut juga dimaknai sebagai ungkapan terima
kasih baik kepada keluarga maupun masyarakat. Ungkapan terima kasih
yang diwujudkan dalam tindakan itu, kemudian dihargai oleh keluarga atau
masyarakat dengan cara membalasnya pada setiap momen kegiatan. Hal ini
dilakukan secara runut dalam hubungan sosial masyarakat Kei.
Tradisi adat YeLim sebenarnya membawa kepada ajaran menjaga
hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang tidak membedakan suku,
ras, dan agama. Kekeluargaan pada masyarakat Kei dimaknai dalam arti
yang luas yaitu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dan tidak
hanya terbatas pada bentuk kekeluargaan secara biologis. Semangat Ye Lim
juga terwujud dalam relasi Yanur-Mangohoi, Koi-Maduan, dan Teabel.
Yanur-Mangohoi, merupakan bentuk kekerabatan suatu kesatuan
orang-orang yang diikat dalam perkawinan adat. Artinya perkawinan dua
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orang yang menjadi tanggung jawab dua keluarga besar, yang terikat dalam
struktur marga. Koi-Maduan, secara harfiah, Maduan berarti tuan atau
pemilik. Maduan adalah orang yang selalu memberikan bantuan, sedangkan
pihak penerima bantuan disebut Koi yang artinya bawahan atau abdi. KoiMaduan dapat dipakai dalam beberapa konteks, misalnya dalam perkawinan
dan perjanjian sosial-ekonomi, di dalamnya terdapat relasi atasan dan
bawahan. Pihak atasan bertindak sebagai yang menguasai, mengatur,
menuntut hak, dan bertanggungjawab atas kepentingan bawahannya,
sedangkan pihak bawahan wajib tunduk dan taat, serta mempercayakan diri
kepada atasannya dan melayani. Bentuk kekerabatan ini berlandaskan rasa
percaya yang tinggi, namun dalam prakteknya, terkadang yang terjadi adalah
dominasi atasan terhadap bawahan.
Sementara Teabel terbagi dalam dua kata. Tea yang artinya
menggores dan Bel yang berarti darah yang mengalir. Jadi Teabel
merupakan bentuk kekerabatan atau perjanjian yang diikat oleh aliran darah.
Unsur yang utama dari budaya ini adalah solidaritas antara saudara
yang menunjuk pada dua hal, yakni, sikap untuk membantu orang/kampung
lain yang terlibat dalam perjanjian itu, dan kemampuan untuk terlibat dalam
kehidupan orang lain dalam kesepakatan adat. Sistem kekerabatan ini
sebenarnya mau mengangkat derajad semua orang sebagai saudara yang
harus dihargai, dilayani dan dilindungi.
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Bayan Renuat (Kepala OhoiDula), menuturkan, Ye Lim
bukan hanya sebatas tradisi yang dilakukan untuk
melaksanakan hajatan keluarga atau masyarakat. Ye Lim
bahkan seperti mata rantai kehidupan yang mengikat
hubungan sosial masyarakat di Ohoi Dula, dan Kei
seluruhnya agar tetap terjaga baik dalam hubungan strata
sosial maupun hubungan keagamaan. Atas dasar tradisi Ye
Lim, masyarakat Kei di OhoiDula tidak bisa bertindak
sesukanya dalam menghadapi masalah. Setiap masalah
dapat diselesaikan lewat perkumpulan dengan tradisi adat
yang dijalankan oleh para leluhur mereka. Tradisi ini tidak
hanya menjadi cermin untuk membangun tatanan kehidupan
sosial masyarakat, tapi bahkan lebih kuat untuk menghimpun
secara totalitas masyarakat dan pelbendarahaannya.
Berdasarkan pengalaman selama menjabat sebagai Kepala
OhoiDula, menurut Bayan Renuat, tradisi Ye Lim mampu
mengikat seluruh masyarakat dalam menghadapi masalah
yang rupit apapun. Bahkan kalau ada persoalan sosial di
masyarakat tidak diselesaikan lewat tradisi Ye Lim, justeru
akan sulit ditangani. Sebaliknya, kalau diselesaikan lewat
tradisi Ye Lim, maka dalam sekejap masalah itu dapat
ditangani. (Wawancara, 2014).

Bentuk-bentuk

kekerabatan

masyarakat

Dula,

sama

dengan

masyarakat Kei secara umum, seperti yang telah dijelaskan di atas, memiliki
beberapa kesamaan gagasan dasar yakni sikap hidup kolektif, semangat
solidaritas, dan kekeluargaan, mengutamakan suatu persaudaraan yang
diikat dalam keluarga. Perjanjian adat mengkondisikan semua orang untuk
saling membantu dan mengaggap orang lain sebagai keluarga sendiri.
Semua orang terikat dalam relasi kekeluargaan tanpa membedakan agama.
Dalam penjelasan Sanusi Kabalmay (Tokoh Pemuda Kei-Tual), bahwa
kebersamaan berpusat pada suatu ikatan keluarga yang utuh. Hubungan
antar pribadi selalu didasarkan atas hubungan saudara. Semua orang dilihat
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sebagai saudara dari satu keluarga. Hal ini jelas dalam struktur keluarga
masyarakat Kei, yang dibingkai dalam istilah “Teen fo teen, yanyanat fo
yananat, yaan fo yaan, warin fo warin, yanur fo yanur, mangohoi fo
mangohoi.” Artinya, bahwa masyarakat Kei memiliki struktur yang memaksa
setiap anggota keluarga untuk mengetahui jati dirinya. Karena ketika ia
mengetahui struktur asal dirinya, ia akan menempatkan posisi orang lain
pada tempatnya yang sepadan. Biasanya, masyarakat Kei ketika mencari
posisi keluarganya, dengan cara menimbulkan pertanyaan yang sudah
dituturkan secara turun-temurun dalam rumpun keluarga. Pertanyaan
mendasar itu, “Siapa nama orang tua”. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan baik
secara keluarga maupun hubungan sosial antar sesama masyarakat Kei.
Kalau menurut penjelasan Akademisi Kei, Kota Tual, H. M. Nasir
Rahawarin, dan Jamal Rahawarin, bahwa selain Ye Lim, ada juga Nit Ni
Wang. H.M. Nasir Rahawarin menjelaskan, Ye Lim ada yang memahaminya
sebagai simbol-simbol partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan
pelaksanaan upacara adat dalam rumpun kegiatan sosial dan keagamaan.
Seperti kegiatan perkawinan, haji, khitan dan juga aqikah. Seluruh aktifitas
sosial yang membutuhkan dukungan dapat dikategorikan ke dalam tradisi Ye
Lim. Ia menjelaskan Ye Lim merupakan bagian dari pemberian doa, atau
restu terhadap suatu kegiatan masyarakat, yang disampaikan secara ikhlas.
Sementara Nit Ni Wang, merupakan suatu tradisi masyarakat untuk
menghargai para leluhur. Dalam konteks komunitas Islam Kei,

terdapat
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kepercayaan bahwa semua benda di alam semesta memiliki roh. Roh dalam
bahasa Kei disebut Duan. Sementara untuk Tuhan atau Allah Swt disebut
dengan kata Duad.Duad menguasai Duan.
Masyarakat menganut kepercayaan, kalau leluhur mereka tidak
meninggal secara utuh. Mereka meyakini bahwa di dalam seluruh aktifitas
masyarakat Kei yang masih hidup, masih terdapat campur-tangan leluhur
yang telah duluan meninggal. Di sini masyarakat kemudian mengirim doa
kepada para leluhur yang sudah meninggal. Sebagai bentuk penghargaan.
Awalnya dikirim dalam bentuk sesajian. Sesajian itu diberikan untuk para
arwah. Roh ini disebut Nit. Artinya, arwah yang telah meninggal. Sementara
Wang artinyabagian dari para arwah. Sehingga pemberian sesajian itu
menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan arwah.
Tradisi memberikan sesajian di tempat-tempat yang dikeramatkan
seperti di samping rumah atau bawah pohon beringin, secara perlahan dikikis
oleh masuknya agama. Tradisi ini untuk masyarakat Kei yang menganut
Agama Islam dirubah ke dalam tradisi Tahlilan. Jadi, tradisi memberikan
sesajian diubah menjadi Tahlilan. Kendati prakteknya berbeda, namun, niat
yang disampaikan sama dengan yang dilakukan saat membawa sesajian.
Saat melaksanakan tahlilan, juga disertai dengan membacakan doa, sebagai
bentuk mengirim pesan kepada arwah.
Puncak berdoa dengan sesajian saat diletakkan di tempat-tempat
yang

dikeramatkan.

Sedangkan

tahlilan,

dilakukan

saat

membakar
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'kamaniang' di atas barah api yang dimasukkan ke dalam mangkok atau
tempatnya. 'Kamniang' tersebut biasanya dibakar oleh orang yang dituakan,
atau orang yang mengetahui proses tersebut.
Nit ni Wang dilaksakan pada waktunya. Misalnya, ketika ada keluarga
yang ingin masuk rumah baru, atau menjelang bulan Ramadhan.
Sama dengan penjelasan sebelumnya, Ye Lim juga dimaknai sebagai
kaki dan tangan. Dengan kaki dan tangan itulah, bantuan disampaikan
kepada kerabat atau masyarakat Kei. Khusus untuk bantuan yang sifatnya
berduka, dilakukan tanpa harus ada pemberitahuan. Secara sukarela,
masyarakat memberikan bantuan sebagai bentuk duka antar sesama atas
peninggalan keluarga masyarakat Kei.
Sementara untuk pemberitahuan Ye Lim yang lebih dekat, disebut
dengan istilah Teng Wear Na Neang. Tradisi Teng Wear na Neang, dilakukan
pada pra kegiatan. Karena Teng Wear na Neang, merupakan kegiatan kecil
yang dilakukan lebih awal oleh rumpun keluarga untuk membahas niat
hajatan tersebut. Pada tradisi Teng Wear na Neang, mereka yang datang
akan disuguhkan makanan dan minuman ringan berupa snack. Biasanya,
mereka yang datang siap memberikan dukungan berupa sumbang fikir
hingga bantuan fisik, seperti uang dan sebagainya.
Selain tradisi tersebut di atas, ada pula tradisi Ya Ru Ke Lim. Tradisi ini
masih berkaitan dengan Ye Lim dan Nit Ni Wang. Tradisi Yaruk Ye Lim
biasanya langsung disertai dengan penetapan harga. Sehingga, mereka yang
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siap hadir di tradisi Yaruk Ye Lim, telah memiliki modal dasar yang siap
diberikan secara sukarela. Karena kalau tidak, akan dipandang sebelah mata
oleh mereka yang hadir dan pelaksana hajat tersebut. Tradisi ini berlaku tidak
hanya dalam satu rumpun keluarga, tapi juga bisa dengan keluarga jauh,
namun, sifatnya menOhoik dan dianggap sebagai wajib dilaksanakan. Sebut
misalnya, seperti keluarga yang hendak menunaikan haji, namun, saat itu
mengalami masalah kekurangan finansial. Maka keluarga berkumpul lewat
tradisi Yaruk Ye Lim, dan berpatungan untuk membantu keluarga tersebut.
Hal ini bahkan dialami langsung oleh sumber, H.M. Nasir Rahawarin.
Menurut beliau, bantuan itu diberikan secara sukarela, tanpa pamrih.
Mereka yang mampu memberikan bantuan dalam konteks Ya Ru Ke Lim,
merasa puas kendati bantuan itu didapatkan dengan cara yang sulit. Karena
pemberian bantuan itu dianggap telah menutup aib dirinya dan keluarga.
Sikap pemberian hadiah ini tidak dianggap sebagai bentuk perbuatan ria,
bahkan tidak membebankan.
Bantuan itu dimaknainya sebagai bagian dari sifat pemurah dan
penyayang antara sesama, baik yang memberi maupun yang menerima.
“Rahman dan Rahim”. Lewat pemaknaan ini, masyarakat bangkit sebagai
satu suku yang dirasa berbeda dengan suku lainnya di Maluku. Secara
mendalam, Ye Lim dan Nit Ni Wang, dianggap sebagai tradisi yang
menggabungkan nilai budaya dengan agama. Gabungan itu terlihat ketika
seseorang memberikan pertolongan tanpa pamrih.
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Orang yang mengajarkan Ye Lim dan Nit Ni Wang diakui sebagai
sosok yang memahami esensi ajaran Agama Islam. Karena mampu
menggabungkan nilai-nilai Islam berupa kasih dan sayang di dalam praktek
Ye Lim dan Nit Ni Wang. Lewat tahlil itu, masyarakat mengirim doa kepada
para arwah, yang sebelum ada Agama Islam, dilakukan dengan cara
memberikan sesajian. Berdoa kepada para arwah leluhur atau orang tua
yang telah meninggal disebut „To Flur Nit Sob Duad.
Beberapa istilah yang disertai dengan prakteknya juga harus diketahui
secara baik sebelum suatu acara dilaksanakan. Bantuan yang dikhususkan
kepada orang meninggal disebut dengan tradisi „Er Batim Sedka’. Tradisi ini
dilakukan secara spontan oleh masyarakat tanpa harus diberitahukan atau
diundang. Sementara yang berupa undangan disebut Yaruk Ye Lim.
Sedangkan orang yang memimpin jalannya tahlil disebut leb.Leb
berarti imam atau hir ain, yang maknanya orang Kay. Imam biasanya oleh
orang yang sudah mapan dalam segala hal, termasuk harta dan benda.
Sehingga oleh orang Kei disebut orang kay atau hila ai.
Pada masa lalu, tradisi di masyarakat Kei yang dapat menjadi imam
hanya orang kay. Dari sinilah kemudian lahir istilah hir ain atau hila ai. Pada
kegiatan tahlil, orang yang memiliki status hila ai atau hir ain dapat
menggantikan posisi imam, bila imamnya berhalangan atau tidak hadir.
Esensi tahlil dalam Ye Lim lebih ditonjolkan pada pembacaan niat
sewaktu imam membakar kamniang.
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Praktek ini tidak diajarkan kepada seluruh masyarakat, hanya pada
masyarakat kalangan tertentu saja yang mengetahuinya. Sehingga tidak
semua masyarakat bisa memberikan penjelasan soal status dan kedudukan
Tahlil khusus dalam wirid dan bacaannya. Pada tingkatannya, orang yang
membakar kamniang mengetahui kedudukannya sehingga dapat dimaknai
dengan kalimat „Min Nafsi Wa Hid‟.

6.2 Memahami Konstruksi Sosial Tradisi Islam Lokal Masyarakat
Salahutu
6.2.1 Tradisi Islam lokal : Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang
Apapun harus dinyatakan bahwa tradisi Islam lokal di Kei Kota Tual
sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat Kei melalui tradsisi Ye Lim dan
Nit Ni Wang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan budaya tersebut
tampaknya dari berbagai pelaksanaan upacara ritual yang diselenggarakan
oleh mereka semenjak dahulu hingga

sekarang. Didalam setiap upacara

yang diselenggarakan, akan tampak adanya sesuatu yang dianggap sakral.
Dalam komunitas lokal Islam di Kota Tual ini merupakan representsi
semua itu berupa pemberian sesaji atau sesajien, bacaan suci (bacaan alquran, tahlil), dan doa dalam berbagai fariasinya. Di dalam upacara Nit Ni
Wang, sarana ritus itu berupa bahan-bahan makanan, penganan dan prosesi
Nit Ni Wang yang dipimpin oleh imam.

128

Prosesi Nit Ni Wang juga mengandung keyakinan, misteri dan
penghormatan

kepada

nenek moyang atau

leluhurnya

yang sudah

meninggal. Di dalam tradisi Nit Ni Wang, ternyata tidak hanya mengandung
dimensi memberikan sesajen kepada arwah leluhur dengan bahan makanan
yang disucikan

melalui doa-doa

saja tetapi juga

dengan tindakan

menghormati. Dalam memberikan sesajien harus sesuai dengan keinginan
yang diberinya. Ada proses menyamakan apa yang diberikan dengan
keinginan yang memberinya, (tradisi Nit Ni Wang dengan sesajien berupa
tembakau, siri, pinang, kapur dan uang logam). Dalam sistem keyakinan
mereka bahwa pemberian kepada kekuatan gaib harus berbeda dengan
pemberian terhadap yang lain. Jadi mereka tidak asal memberi tetapi
berangkat dari sistem kognitif yang telah diperoleh dari para pendahulunya.
Bahkan tradisi ritual Nit Ni Wang, yang memiliki keunikan dan
kesucian. Seluruh prosesi upacara mengandung kesucian kesakralan telah
terasa begitu orang melakoni upacara yaitu dengan bersuci dimana orang
yang terlibat harus suci dari hadas besar atau kecil.
Dewasa ini, prosesi Nit Ni Wang dilakukan untuk menandai “relijius
dan sosial” mereka ditengah kehidupan masyarakat. Tidak diketahui secara
pasti kapan awal mula dilaksanakan tradisi Nit Ni Wang, tetapi jelaslah
bahwa ada perlakuan khusus dari masyarakat terhadap tradisi tersebut.
Seluruh prosesi pengsakralan tersebut bermuara pada penemuan berkah.
Dengan demikian Nit Ni Wang mengandung mitologi dan mistifikasi. Miitologi
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dan mistifikasi itu tidak datang dengan sendirinya akan tetapi melalui proses
pelembagaan dan habitualisasi untuk mestarikan tradisi Nit Ni Wang
digunakanlah berbagai sarana dan instrumen yang mendukung yaitu
pengajian, yasinan, tahlilan, dan berbagai upacara yang bermuatan religius.

6.2.2. Konstruksi Sosial Tradisi Yelim dan Nit Ni Wang. Eksternalisasi:
Momen Adaptasi Diri
Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia
merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio kultural. Dalam momen
ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia
menggunakan

bahasa

untuk

melakukan

adaptasi

dengan

dunia

sosiokulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuiakan dengan dunia
sosiokulturalnya. Pada momen ini, terkadang dijumpai orang yang mampu
beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan
penolakan

tergantung

dari

mampu

atau

tidaknya

individu

untuk

menyesuaikan dengan dunia sosiokultural tersebut. Secara konseptual,
momen penyesuaian diri dengan sosiokultural tesebut dapat digambarkan
sebagai berikut:
Pertama, penyesuaian dengan teks-teks suci. Ungkapan di dalam
teks-teks suci (al-quran dan al-hadis) dapat dipakai sebagai peijakan untuk
memberikan ligitimasi tentang benar atau tidaknya tradisi yang dilakukan oleh
para pendahulu. Teks-teks suci tersebut dapat menjadi pedoman bagi

130

pelaksanaan berbagai tradisi islam lokal tersbut. Berbagai ceramah dan
khotbah dilakukan di masjid, pertemuan tokoh- tokoh adat yang menjelaskan
tentang perlunya menjaga tradisi. Adanya himbauan dari tokoh agama dan
tokoh adat tentang pentingnya tradisi Yelim dan Nit Ni Wang bagi masyarakat
Islam Kei Kota Tual, bahwa semua ritual yang ditujukan kepada orang tua
atau sanak kerabat serta leluhur yang sudah meninggal adalah tindakan
terpuji. Anak sholeh yang mau mendoakan kepada orang tuanya yang telah
meninggal adalah idaman bagi seluruh orang Islam.
Setiap tradisi memiliki dasar legitimasinya masing-masing bisa dari
sejarah baku atau sejarah lisan, bisa juga dari kitab-kitab yang dianggap
sebagai reverensi penting, meskipun bukan kitab standar yang berisi religius,
magisme yang mendasari berbagai tindakan ritual. Tradisi Yelim dan Nit Ni
Wang memiliki rujukan, baik yang bersumber dari teks-teks suci al-quran dan
al-hadits, maupun yang dianggap sebagau rujukan penting dari sejarah lisan
maupun pernyataan para tokoh agama dan tokoh adat. Upacara ritual Nit Ni
Wang yang kemudian menjadi sedekah bagi para leluhur, dianggap sebagai
pelestarian warisan leluhur yang bersumber dari sejarah lisan. Selain itu juga
memiliki rujukan teks suci yang berpangkal dari Al-Quran dan Al-Hadits
sebagaimana penafsiran yang dilakukanya. Nit Ni Wang adalah ungkapan
rasa syukur dan penghormatan terhadap para leluhur yang telah meninggal
dunia melalui pelaksanaan doa dalam bentuk yasinan, tahalilan. Yang semua
itu dianggap memiliki basis nilai di dalam ajaran agama Islam.
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Kedua, penyesuaian dengan nilai-nilai dalam tradisi lama. Ada dua
tindakan yang ditampilakan dalam proses penyesuaian tindakan individu
dengan nilai dalam tradisi lama, yaitu penerimaan dan penolakan.
Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama biasanya berwujud dalam
tindakan partisipatif dalam berbagai tradisi yang dilakukan diberbagai ruang
budaya. Banyaknya warga masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan Ye lim
dan Nit Ni Wang menandakan bahwa secara umum masyarkat menerima
tradisi

tersebut

yang

sudah

dikemas

sedemikian

rupa.

Banyaknya

masyarakat yang melakukan upacara Nit Niwang juga mengindikasikan
tindakan penerimaan tradisi tersebut.
Namun demikian, ada juga sebagian warga masyarakat yang menolak
terhadap pelestarian nilai dalam tradisi lama. Penolakan itu juga berbasis
pada teks-teks suci berdasarkan cara pandang mereka. Bentuk penolakan itu
ialah dengan penggunaan bahasa, seperti Nit Ni Wang yang dilakukan
dengan cara memberikan sesajien kepada para arwah leluhur adalah bentuk
tahayul, bid’ah dan khuravat. Penolakan tersebut juga berupa ketidak
patuhan

sebagai

serana

untuk

membuktikan

bahwa

kepercayaan-

kepercayaan tersebut tidaklah benar adanya. Kepercayaan itu hanyalah
mitos-mitos yang dilestarikan.

6.2. 3. Objektivasi: Momen Interaksi Diri Dengan Dunia Sosio Kultural
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Didalam objektivitas, realitas sosial itu seakan-akan berada diluar diri
manusia. Ia mejadi realitas objektif. Karena objektif, sepertinya ada dua
relitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di
luar diri yang objektif. Dua realitas itu membentuk jaringan interaksi
intersubjektif. Melalu proses pelembagaan atau institusionalsasi. Proses di
dalam objektivitas itu dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang dan masyarakat adalah dua
entitas yang berbeda. Untuk bisa sampai kearah itu diperlukan penyadaran
bahwa tradisi tersebut

memiliki kelibihan, karena dapat mendekatkan

manusia kepada Allah. Prosesi Nit Ni Wang misalnya menjadi wasilah atau
perantara yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Allah. Untuk
dapat

menjadi

wasilah

haruslah

memenuhi

persyaratan-persyaratan

kedekatan dan kesucian. Kedekatan bisa diperoleh karena upaya-upaya
individual yang dilakukan oleh sesorang dalam berhubungan dengan Allah
lewat zikir atai wirid dan riyadah yang sistematis dan terstruktur. Melalui
kedekatan (takarub) akan memunculkan aurah yang disebut sebagai
kesucian. Dengan demikian, kesucian adalah level kedua yang diperoleh oleh
seseorang lewat level pertamanya dipenuhi. Lewat kesucian, wasilah dapat
dimaknai. Dalam berbagai acara Nit Ni Wang, yang dipentingkan adalah
pembacaan zikir, mengagungkan asma Allah, yasinan, disertai dengan
pemujaan kepada arwah leluhur, dalam pengabungan inilah disebut dengan
istilah (Sob Duad Nit), yang bermakna penyembahan kepada Tuhan dan
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leluhur yang penuh dengan “keajaiban”, “misteri”, yang “lain” dari yang biasa,
baik yang menyangkut kegiatan keagamaan individual maupun ibadah
sosialnya.
Kedua, Ye Lim dan lebih khusus kepada Nit Ni Wang, memiliki
kekuatan supra natural dan manusia biasa hanya memiliki kekuatan natural.
Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang
dibarengi dengan penguatan-penguatan “kelebihan” melalui dalil-dalil atau
nash-nash

yang memiliki rujukan sampai kepada Nabi Muhammad.

Misalnya, banyak tempat- tempat keramat yang dinisbahkan kepada para
leluhur, hakikatnya berasal dari sunnah sahabat yang memiliki kecendrungan
untuk menghormati tempat- tempat keramat seperti makam dan lain
sebagainya. Di tanah Arab banyak makam keramat yang dinisbatakan
kepada para Wali, Nabi dan sahabat Nabi, bahkan dhzurriyat.
Ketiga,

pelembagaan

atau

institusional,

yaitu

proses

untuk

membangun kesadaran menjadi tindakan. Didalam proses pelembagaan
tersebut, nilai- nilai yang menjadi pedoman didalam melakukan interpertasi
terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa
yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka yang melakukan tradisi Ye
Lim dan Nit Ni Wang tentunya tidak hanya berdasar atas tindakan berpurapura tetapi telah menjadi tindakan bertujuan. Mereka tahu tentang apa
sebenarnya manfaat tindakan itu bagi dirinya. Dalam melakukan amalan
dengan menggunakan wasilah-wasilah dari para leluhur mereka,

mereka
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tahu siapa leluhur atau moyang yang dikeramatkan itu. Jika mereka berziarah
ke tempat- tempat keramatmereka juga mengetahui arti pentinnya

bagi

dirinya. Jika mereka melakukan upacara-upacara (ritual atau serimonial),
mereka juga tahu apa arti pentingnya upacara tersebut bagi dirinya.
sesungguhnya melalui proses pelembagaan tersebut, tindakan individu telah
diperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tindakannya itu
menjadi tindakan rasional bertujuan.
Keempat, habitualisasi atau pembiasaan, yaitu proses dimana
tindakan rasional bertujuan itu telah menjadi bagian dari kehidupan seharihari. Tidak dibutuhkan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan, karena
tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sitem kognitif dan system
evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan system evaluasi yang
berasal dari sistem nilai juga telah menjadi bagian didalam seluruh
mekanisme kehidupannya. Dengan demikian, ketika suatu tindakan telah
menjadi sesuatu yang habitat, maka telah menjadi tindakan mekanis, yang
mesti dialkukan begitu saja. Seseorang akan melakukan Nit Ni Wang, datang
kemakam, atau mesjid kemudian tiba-tiba hal-hal yang berkaitan dengannya.
Seseorang akan datang shalat jamaah dimesjid, jika hal itu telah menjadi
habitual action-nya. Seseorang akan datang ketempat yang dikermatkan,
ketika dia merasa bahwa suda saatnya dia melakukan ziarah makam,
seseorang juga akan datang kesumur wali, manakalah dia membutuhkan
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sesuatu darinya. Seseorang yang dsatang berkali-kali ke acara ratiban, juga
didasari oleh kenyataan adanya habitualisasi tersebut.
Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada adanya age
yang memain peran penting sebagai individu atau sekelompok individu untuk
proses penyadaran, pelenbagaan dan habitualisasi memerlukan peran agen.
Oleh Karen itu, didalam proses membangun mitologi dan mistifikasi terhadap
makam, sumur dan mesjid juga melibatakan jaringan agen-agen tersebut.
Didalam kegiatan jam‟iyah Nit Ni Wang tahlil dimasing-masing Ohoi, maka
didapati agen-agen yang menyuarakan pentingnya membangun dan menjaga
bangunan-bangunan suci tersebut sebagai lambang

atau simbol Islam.

Menjaga tempat keramat dan makam berarti turut serta melestarikan warisan
leluhur yang berupa symbol-simbol Islam. Bukankah makam wali yang
dikeramatkan adalah lambang bagi orang yang menyebar Islam dimasa lalu.
Oleh karena itu perlu dimitoskan agar “kesucian” mereka ituterus terjaga.
Didalam berbagai ceramah atau pengajian yang diselnggarakan oleh ustat
atau ulama akan dijumpai kehendak untuk melestarikan warisan ritual dan
budaya itu sekaligus.

6.2.4. Internalisasi: Momen Indentifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural
Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam
dunia sosio-kulturalyna. Internalisasi merupakan proses penarikan realitas
sosila kedalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas
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sosial itu berada didalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia
akan teridentifikasi didalam dunia sosio-kulturalnya.
Secara kodrati, manusia memiliki kecendrungan untuk mengelompok.
Artinya, manusia akan selalu bera didalam kelompok, yang kebanyakan
didasarkan atas dasar seidentitas. Sekat interaksi tidak dijumpai jika manusia
berada didalamidentitas yang sama. Jika sesama warga Kei, maka sacara
leluasa juga dapat melakukan interaksi yang intensif. Berbeda pulah dengan
warga KeiMuslim.berinteraksi dengan

beragama Kristen, demikian pulah

dengan sistem sosial lainnya seperti stratifikasi sosial yang berlaku pada
masyarakat Kei baik yang muslim maupun non muslim dengan istilah mel,
rend an iri, tentunya akan sangat terbatas pula pada persoalan-persoalan
segmental. Dalam segmen tertentu bisa berkomunikasi tetapi dalam segmen
lain akan membatasi diri.
Itulah sebabnya terdapat penggolongan sosial, misalnya sesama
orang Kei tetapi teridentifikasi di dalam stratifikasi social pada masyarakat Kei
. Penggolangan social itu tentunya memiliki basis nilai dan historis. Basis
historis antara mel, ren dan iri,serta kategorisasi dalam tiga kelompok
berdasarkan kompetensi yakni kelompok Adat, Kuvni dan Agam, tentunya
dapat dirunut dalam sejarah panjang masyarakat Kei, baik aspek sosial
keagamaan. yang semenjak awal memiliki komitmen terhadap penguatan
dan

pelestarian

adat,

(adat),

Pemerintahan

(Kuvni),

dan

Agama

(agam)Kelompok adat ini didasrkan atas kenyataan “banyaknya” amalan-
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amalan dan pengetahuan tentang adat larvul ngabal yang memuat tradisitradisi lokal, sama halnya dengan kelompok pemerintahan (Kuvni) dan
Agama (Agam). Dengan demikian maka ketiga kelompok ini bisa bersinergi
secara langsung untuk merawat dan melestarikan atau proses pembudayaan
tradisi lokal. Ketiga kategorisasi diatas juga memiliki resistensi ketika
mempertahankan tradisi- tradisi lokalnya. Dari basis nilai, bertahan di atas
nilai tradisi yang dianggapnya resisten ketika bersinggungan dengan
strativikasi sosial“mel, rend an iriri” yang merupakan nilai asasiah (dasar)
dalam adat Larvul ngabal. Sedangkan ada pihak- pihak yang beranggapan
bahwa persoalan tradisi-tradisi lokal yang dinyatakan sebagai yang
bertentangan dengan nilai ajaran secara teologis, dan sangat menentukan
Islam yang genius atau Islam yang ditambah-tambahi. Bagi kelompok adat,
kuvni dan agam bahwa persolan melakukan tradisi adalah persoalan urf atau
adat kebiasaan lokal yang tidak mengganggu keyakinan Islam, meskipun ada
pihak- pihak yang beranggapan sebagai penyimpangan dari genuinitas Islam.
Oleh Karena itu, yang melakukan tradisi Islam lokal di Kei Kota Tual (Ye Lim
dan Nit Ni Wang), telah beradaptasi dengan nilai- nilai ajaran Islam.
Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi Ye Lim dan Nit Ni Wang
Momen

Proses

Fenomena
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eksternalisasi

Penyesuaiyan diri
dengan dunia sosio
cultural

Menyesuaikan tradisi lokal Ye Lim dan
Nit Ni Wang dengan teks-teks
keagamaansesuai dengan interpretasi
elit adat, kuvni dan agam terdahulu,
bahwa
tindakan upacara adat
memiliki basis historis, ajaran dan
nilai. Menyesuaikan dengan bahasa
dan tindakan upacara sebagaimana
dicontohkan oleh ulama dan tuahtuah adat pada masyarakat Islam Kei
Kota Tual.

Objektivasi

Interaksi diri dengan
dunia sosio-kultural

Penyadaran bahwa tradisi Ye Lim dan
Nit Ni wang bukan tradsisi biasa,
sehingga
ritual
Nit
Ni
Wang
menjadikan
leluhur
sebagai
wasilah,(sob duad Nit) yang melalui
tempat-tempat yang dikeramatkan
diyakini
memiliki kekuatan, dani
kedekatan, sehingga bisa menjadi
perantara hubungan dengan Allah
SWT. Pembiasaan tindakan melalui
reproduksi tradisi ye lim dan nit ni
wang, dan kelembagaan tradisi
melalui berbagai variasi tindakan
(pengajian,pertemuan adat didalam
berbagai ruang budaya).

Internalisasi

Identifikasi diri dengan
dunia sosio-kultural

Adanya penggolangan sosial yang
berbasis historis dengan teologisidiologis,sehingga tradisi Ye Lim dan
Nit Ni Wang, memperkuat integrasi
antara adat, kuvni dan agam, dengan
strativikasi sosial mel, ren dan iri, serta
islam
Kei
dan
Kristen
yang
berbedasehingga
memunculkan
ungkapan seperti adat berkembang
agama juga ikut berkembang (ai ngam
in mel agam in seb)

6.3. Mitologi Dalam Tindakan Sanamang
Dalam melakukan kegiatan ritual Nit Ni Wang dan Ye Lim dengan
maksud untuk meperoleh barakah (dalam bahasa Arab) yang kemudian
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mengalami desimilasi menjadi barkat orang Kei menyebutnya (barkaat).
Apapun namanya, yang jelas bahwa motif penyebab atau because motive
diantara mereka yang menyelenggarakan ritual tersebut adalah keinginan
yang kuat untuk mendapatkan restu dari para leluhur, serta rahmat dan
kebahagiaan dari Allah SWT (Duad Nit). Prosessi penyelenggaraan Nit
Niwang terebut kemudian disamakan dengan tahlilan yang maknanya adalah
mendoakan para leluhurnya untuk mendapat safaat atau ampunan. Jadi baik
proses sampai hasil akhir dari rangkaian prosesi tersebut adalah doa untuk
roh leluhur mereka dapat diterima, dan kepada mereka mendapatkan
kesalamatan dan kebahagiaan.
Untuk memperoleh keberkahan tersebut, maka dilakukanlah traddisi
Yelim dan Nit Niwang yang dilakukan di rumah atau masjid bahkan diluar
rumah. Doa juga dilakukan di tempat-tempat keramat atau makam yang
dikeramatkan sebagai tempat sacral, termasuk di dalamnya mensakralkan
hukum Larvul Ngabal. Adalah pemikiran yang didasari oleh mitologi. Artinya
bahwa kesakralan itu dimitoskan. Ia menjadi sakral karena dimitoskan
sebagai sesuatu yang sakral. Memang dalam kehidupan ini tidak semuanya
bisa dianggap sebagai realitas yang profan, akan tetapi juga terdapat wilayah
atau lokus yang dianggap sebagai sakral. Untuk menjadi sakral itu, harus
memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang sakral, yaitu pertama. Ia
memang sesuatu yang pantas disakralkan. Tidak semua makam dianggap
sakral karena tidak memenuhi persyaratn sebagai sakral. Bagi sebagian
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umat Islam, makam diangggap sakral kalau ia adalah makam orang yang
pantas disakralkan, seperti penyebar Islam, makam leluhur yang berjasa
dalam mencetuskan adat larvul ngabal yang diyakini memiliki kelebihan super
natural.
Dalam cerita-cerita selalu terdapat toko-toko mitos yang dengan
kekuatan super naturalnya dapat mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang
lain. Dalam dunia mitologi, sosok manusia bisa menjadi manusia lebih,
manusia atau bendah yag dimitoskan itu kemudian hidup dalam sejarahsejarah lisan melalui proses pelembagaan, habitualisai dan legitimasi.
Biasanya melalui proses yang diciptakan oleh kaum elit, teutama dalam
proses kekuasaan. Jadi, memitologikan makam atau tempat-tempt keramat
lainnya juga melalui legitimmasi kekuasaan. Misalnya untuk makam karamat
biasanya oleh para juru kunci atau penjaga makam, untuk mesjid dapat
melalui takmir mesjid dan, hukum Larvul Ngabal melalui tokoh-tokoh lokal
yang berkepentingan terhadap pelestarian tradisi tersebut. Demikian pula
dengan mitos tentang naga, buaya yang yang berada di tempat-tempat
tertentu dapat melalui raja atau tokoh adat.
Mistifikasi terjadi jika manusia memiliki kekuatan yang diyakini sebagai
kekuatan lebih dibanding manusia lainnya. Dan memerlukan ruang untuk
dapat bertahan. Salah satu diantara cara untuk mempertahankan mistifikasi
itu adalah melalui proses pelembagaan cerita-cerita keunggulan yang dimiliki.
Pandangan

tentang

mistifikasi

dan

mitologi

terhadap

makam

yang
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dikeramatkan, naga dan buaya hakekatnya adalah menempatkan alam
sebagai subyek. Alam memiliki aurah keunikan, misteri dan kekuatan,
sehingga dengan kekuatan seperti itu alam harus ditempatkan dalam dan
menjadi fenomena yang bukan provan. Alam bukan dunia mutatis mutandis
atau ipsofakto. Akan tetapi alam adalah sebagai subyek yang dapat
mengatur, menjaga dan menumbuh kembangkan sesuatu yang lain. Makam
yang dikeramatkan itu bisa meman carkan berkah. Sehingga orang harus
membuat sesuatu yang menyebabkan akan munculnya berkah tersebut.
Pandangan tentang mistik dan demitologi tentang alam, hakekatnya
adalah kecenderungan berfikir orang moderen yang menganggap bahwa
alam adalah objek. Alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia
dan bukan alam memanfaatkan manusia. Alam bukan pengatur, penjaga,
apalagi menumbuh kembangkan sesuatu akan tetapi alam adalah yang
diatur, dijaga dan ditumbuh kembangkan. Alam adalah bagian dari dunia
yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk manusia. Itulah sebabnya
tidak ada penghormtan manusia terhadap alam. Makam, dan mesjid adalah
tempat yang profan, yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Makam
tak lebih adalah tempat menyimpan jasad manusia yang telah mati dan tidak
memiliki kekuatan apapun. Mitos tentang naga dan budaya dan tidak memiliki
misteri dan kekuatan apapun. Sedangkan mesjid dianggap suci tak lebih
karena digunakan sebagai tempat ibadah yang memang secara sar‟I
mengharuskan kesucian tempat ibadah. Jadi makam,

dan mesjid tak
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ubahnya sebagamana benda-bendah lainnya di dunia ini yang tidak memiliki
dunia keunikan, misteri dan kekuatan apapun.
Pandangan terhadap re-mistifikasi dan re-mitologi muncul ketika orang
mulai melihat kembali dunia spritualnya yang telah hilang. Terlalu
menganggap bahwa alam adalah semata-mata objek akan menyebabkan
berbagai kurangnya penghargaan manusia terhadap alam, sehingga disanasini akan muncul sikap merendahkan alam. Dalam keadaan seperti itu, alam
yang memerlukan penjagaan dan penumbuh kembangkan juga mengalami
pemerosotan. Bahkan dunia kesakralan pun mengalami pelunturan kalau
bukan pemerosotan. Pencurian tehadap meriam tua, gong,(sad- sad,
kusber), batu nisan (maesan-maesan) di makam-makam tertentu sebagai
komoditas yang bisa diperjual belikian hakikatnya adalah pandangan transrasional atau pandangan yang menganggap bahwa alam adalah subjeksubjek. Dengan demikian, alam dipandang menjadi objek yang rasional dan
sekaligus menjadi subjek yang dimistifikasi.

6.4. Perubahan Budaya: Dari Tradisi Lokal ke Tradisi Islam Lokal
Islam tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu
dengan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari
generasi kegenarasi, dan diwujudkannya masih ada hingga sekarang. Oleh
Karena itu, Shielss (1981:2) sebagaimana dikutip oleh Pranowo (2002:8)

143

secara ringkas menyatakan bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan
atau ditransmisikan dari masa lalu kemasa kini. Jadi ketika berbicara tentang
tradisi Islam berarti berbicara tentang serangkaian ajaran atau doktrin yang
terus berlangsung dari masa lalu ke masa kini. Jadi ketika berbicara tentang
tradisi Islam berarti berbicara tentang serangkaian ajaran atau doktrin yang
terus berlangsung dari masa lalu sampai masa sekarang, yang masi ada dan
terus berfungsi didalam kehidupan masyrakat luas.
Namun demikian, tradisi juga bukan sesuatu yang stagnan, karena ia
diwariskan dari satu orang generasi kepada orang lain atau generasi lain.
Akibatnya akan terdapat perubahan-perubahan baik dalam skala besar
maupun kecil. Dalam salah satu kajiannya, Tibi (1999: 27-28) yang
menggunakan Geertz untuk melihat hubungan antara Islam dan kebudayaan
atau agama sebagai sistem kebudayaan, bahwa dalam memandang Islam
sebagai sebagai agama ternyata mendapat variasi interpertasi. Hal ini
disebabkan karena Islam berada dalam konteks lokalitasnya masing-masing.
Dia memberikan contoh tentang permainan tambur itu Islam atau tidak. Bagi
penulis Senegal, bahwa permainan tambur tidak membawa controversial,
karena permainan itu ada dan hidup dalam budaya mereka, akan tetapi
kalangan partisipan Arab akan menolak karena hal itu tidak terdapat dalam
Islam atau Tidak Islam. Perdebatan tentunya mengacu kepada pertanyaan
dasar, apakah Islam itu monolitik atau bukan. Jika mennggunakan kerangka
Geertz, sebagaimana digunakan oleh Tibi (1999:13), maka agama hendaklah
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dilihat pada kerangka models of reality (model-model mengenai reaalitas),
dimana

agama

sebagai

model

realitas

bersifat

kongkrit

yang

menggambarkan kongruensi struktural dengan objek yang digambarkan. Di
sisi lain, sebagai model dari realitas bersifat abstrak, yang berupa teori,
dogma atau doktrin yang tidak merupakan kongruensi struktural.
Dengan kata lain, bahwa tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga
dikonstruksikan atau invented. Dalam invented traditional, tradisi tidak
sekedar diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan
yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui
pengulangan

(repetition),

yang

secara

otomatis

mengacu

kepada

kesinambungan dengan masa lalu (Habsbawn, 1983: 1-2 sebagaimana
dikutip oleh Pranowo, 2001: 9). Jadi, didalam tradisi ada dua hal yang sangat
penting, yaitu pewarisan dan konstruksi. Pewarisan menunjukan kepada
proses penyebaran tradisi dari masa ke masa sedangkan konstruksi
menunjuk kepada proses pembentukan atau penamaan tradisi kepada orang
lain medium untuk pewarisan dan untuk membentuk tradisi dapat dilihat dari
kerangka tipologi sebagai berikut:
No

Jenis tradisi

Medium

Penggol. Sosio-religius

1

Ye Lim dan Nit Ni
wang,makam
atau
tempat- tempatkeramat

Pengulangan melalui
Teng
Wear
Naneang, Ritual Nit
Ni
Wang
pengulangan
tindakan
ritual
diruang budaya

Pemangku : Adat (kelompok adat),
kuvni(kelompok Pemerintahan atau
Hi Laay), Agam (kelompok Agama,
Imam dan Ulama
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2

Melalui Perkawinan,
(ahai vau) aqiqah,
(ambil
rambut)
Khitan, (sun- sunat),
Haji (Had)

6.5 Medium Pewarisan dan Pembentukan Tradisi
Karena pewarisan dan pembentukan tradisi berada dalam dunia
kontekstual,

sebagai

konsekwensinya

adalah

terjadinya

perubahan-

perubahan. Didalam perubahan selalu saja ada hal-hal yang tetap
dilestarikan, sementara itu ada yang berubah. Dengan menggunakan konsep
Kleden (1987: 169-170) tentang perubahan budaya, maka ada lima pola
perubahan yang harus diamati, yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai
adalah dari integrasi, disintegrasi ke reintegrasi. Kedua, pada tataran sistem
kognitif adalah melalui orientasi, disorientasi ke reorientasi. Ketiga, dari
sistem

kelembagaan,

maka

perubahannya

adalah

dari

reorganisasi,

kedisorganisasi ke reorganisasi. Keempat, dari perubahan dari tataran
interaksi adalah dari sosialsasi, disosilisasi ke resosialisasi. Kelima, dari
tataran kelakuan, maka prosesnya adalah dari penerimaan tingkah laku,
kepenolakan tingka laku dan penerimaan tingkalaku baru.
Dari perspektif perubahan kognetif, fenomena pada masyarakat Kei
Kota Tual menunjukan perubahan yang tampak jelas, yaitu perubahan pada
level

wacana,

sepertinya

banyaknya

ungkapan

nit

ni

wang

untuk

menggantikan wacana tahlilan, Ye Lim bukan hanya dilakukan untuk hal- hal
yang bersifat serimonial atau pada saat ada warga yang meninggal tetapi
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sudah ada wacana kearah yang produktif, misalnya ye lim untuk membiayai
pendidikanPerubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi melalui
proses interaksi yang melibatkan peggolongan sosial. Pada masyarakat Kei
Kota Tual, dengan intensitas iteraksi antara golongan relativ tinggi seperti di
Kota Tual, di mana tidak terdapat dominnasi penggolongan sosial-religus
yang cukup menonjol, maka perubahan-perubahan itu tidak kelihatan.
Dalam tataran upacara komunal, seperti Nit Ni Wang yang semula
menjadi mendominasi pengetahuan budaya masyarakat Kei kota Tual juga
telah berubah sedemikian rupa. Dewasa ini yang sering disebut atau yang
berkembang adalah tahlill. Perubahan-perubahan ini terjadi karena intensitas
interaksi antara masyarakat dalam berbagai segmen sosial religionkulturalnya.
Perubahan

juga

terjadi

pada

level

tindakan

atau

pervorman

perilakunya. Dalam sudut pandang perubahan budaya, maka yang terjadi
adalah perubahan sistem penerimaan tingka laku baru. Jika pada masalalu,
Nit Ni Wang di makam atau sesaji dipohon-pohon besar disertai dengan
posisi menyembah, maka dewasa ini telah terjadi perubahan, yaitu dengan
cara Nit Ni Wang, dengan cara mereka posisi duduk biasa saja, dengan
iringan doa atau tahalil ringkas. Perubahan itu tentu saja difasilitasi oleh
semakin banyaknya forum pengajian yang meggelar ceramah dengan tematema keagamaan, termasuk salah satunya adalah tatacara Nit Ni Wang yang
benar sesuai dengan ajaran Islam. Interaksi lewat forum-forum tersebut, mau

147

tidak mau akan merubah tampilan perilaku, yang kemudian mengubah
seluruh jaringan sistem budayanya.
Berikut ini adalah skema tentang perubahan tradisi dikalangan
masyarakat Kei Kota Tual:

Perubahan tradisi interaksi antara elit dan masyarakat dalam
penggolongan sosial

Tradisi sosial Islam
Kei
Ye lim
dan
nit ni wang

Interaksi antar
elit & masyarakat
dalam
penggolongan
sosial
Perubahan dalam
tradisi sosial ye lim
dan nit ni wang

Tiga tungku
Adat, kuvni, agam

Skema

diatas

memberikan

gambaran

proposisi

yang

dapat

dirumuskan, yaitu: “jika terdapat interaksi antara elit dengan masyarakat
dalam penggolongan sosio cultural pada tiga tungku yakni adat, kuvni dan
agam, pada Ye Lim dan Nit Ni Wang, Larvul Ngabal, meriam kuno (sad-sad
dan Kusber) makam keramat dan mesjid, naga dan buaya, maka terjadi
perubahan-perubahan upacara dalam tradisi komunitas Islam Key”.
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Interkasi antara elit dan masyarakat merupakan suatu keniscayaan.
Didalam setiap kehidupan sosial, maka akan terjadi

hubungan diantara

berbagai segmen masyarakat berdasar atas penggolongan sosial-religius
yang ada dimasyarakat tersebut.
Diantara perubahan tersebut yang menonjol adalah perubahan dalam
sistem kognitifnya, yaitu wacana-wacana keagamaan yang dahulunya lebih
pada istilah komunitas Islam Key kota Tual berubah menjadi lebih kearaban.
Nit Ni Wang menjadi tahlil. Berikut ini adalah perubahan-perubahan ritual
keagamaan dimaksud.
Perubahan Wacana Budaya dan Keagamaan
No

Masa Lalu

Desa
1

Nit Ni Wang / Lelway

Orang Tua
Nit Ni
Wang

2

3

4

Ye Lim

Ket

Kota
Remaja

Nit Ni
Wang

Orang Tua
Nit Ni
Wang

Remaja

Perkawinan dsb

Sidkah

Yelim

Desa

Kota

Maren/Svalik

Maren/
Gotong royong

Larvul Ngabal

masjid,
rumah

Tahlil

Kematian

Maren/ Svalik

Larvul Ngabal

Medan
Budaya

Masa Sekarang

Rumah

Rumah dan
luar rumah

Rumah dan
luar rumah

Terkhusus dalam
upacara kematian
terdapat
perubahan.
Dalam
komunitas Islam
Key yang tinggal
di Kota sudah
tidak
menggunakan
istilah Svalik
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5

Mitos kepada Naga,
(Nang), buaya (Uve),
meriam tua (sad- sad dan
kusber) memiliki nilai
magis

Sudah mengalami penurunan

Rumah dan
luar rumah

Dengan demikian, gambaran tentang masyarakat adat dan kuvni yang
statis sebagaimana konsepsi Geertz juga bukan konsepsi tertutup. Artinya
melalui interaksi dalam berbagai level masyarakat, konsepsi adat, kuvni dan
agama juga konsep yang cair (fluid). Selain itu, penelitian ini sekaligus
memberikan gambaran bahwa corak keagamaan orang Kei Kota Tual yang
singkretis pada dasarnya juga kurang memperoleh pembenaran, disebabkan
oleh perubahan-perubahan yang terus terjadi. Melalui banyaknya toko adat,
kuvni, agam secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh
terhadap perubahan-perubahan dikalangan bawah atau gras-root.
Tradisi-tradisi sindirian atau tayuban yang dulu menjadi vestifal penting
dikalangan masyarakat abangan juga suda berkurang bahkan tidak akan
ada. Festifal tayuban yang selalu di kaitkan dengan upacara Nit Ni Wang
sudah berganti menjadi tahlil yang intinya adalah mendoakan leluhur dan
memohon kepada Allah untuk memperoleh berkah di dalam kehidupan.

BAB VII
PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Dari penelitian

ini,

kiranya

dapat

ditarik

kesimpulan

sebagai

berikut:
Pertama, Kearifan Lokal Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang pada
komunitas Islam Kei, pada hakikatnya bertumpu pada medan budaya Makam
dan Masjid. Medan budaya dapat mempertemukan berbagai varian di dalam
penggolongan sosial religius dan menjadi medan interaksi sebagai wadah
untuk transformasi, legitimasi dan habitualisasi. Melalui medan budaya,
pewarisan tradisi dilakukan dari generasi ke generasi. Untuk pewarisan
tradisi, peran besar dilakukan oleh kaum elit yang terdapat di dalam masingmasing penggolongan sosio religius. Dalam proses konstruksi sosial, inti
upacara hakikatnya adalah memperoleh berkah dari Allah dan para leluhur.
Ketika memandang berkah berkaitan dengan Ye Lim, dan Nit Ni Wang maka
terdapat dialektika alam sebagai subjek, objek dan subjek objek, sehingga
juga menghasilkan dialektika sakralisasi, mistifikasi dan mitologi, ke
desakralisasi, demistifikasi dan demitologi dan ke resakralisasi, remitologi
dan remistifikasi. Dialektika tersebut muncul dalam kaitannya dengan
interaksi antara tiga tungku adat kuvni dan agam (adat,pemerintah dan
agama). Dewasa ini muncul ke permukaan adalah rasionalisasi berkah,
sebagai hasil dialektika spiritualisasi berkah dan rasionalisasi. Sebagai akibat

lebih lanjut dari interaksi antar penggolongan sosial religius tersebut, maka
juga terjadi berbagai perubahan, terutama dalam wacana tradisi ritual Islam
lokal maupun konfigurasi tindakannya.
Kedua, tradisi Islam lokal, hakikatnya juga berada di dalam proses
tarik menarik diantara berbagai varian ponggolongan sosial, baik yang
berbasis religio kultural maupun religio politik. Berbagai upacara dalam
konteks penggolongan religio kultural seperti tiga tungku adat kuvni dan
agam yang berimplikasi pada pilihan tindakan yang berbeda, ternyata dapat
menggambarkan secara mendasar tentang mekanisme kaitan antara tradisi
Islam lokal dengan konfigurasi varian penggolongan sosial tersebut. Tiga
tungku memiliki medan budaya yang "sama" ternyata bisa berdialog dalam
mewujudkan tradisi Islam yang kolaboratif. Tradisi lslam lokal tersebut
merupakan jalinan kerja sama antara berbagai agen dalam penggolongan
sosial religio kultural yang berbeda. Ketika terjadi dialog di antara berbagai
varian penggolongan sosio religio kultural, maka implikasinya adalah
perubahan perubahan tradisi, baik dalam kawasan wacana maupun dalam
tataran

tindakan-tindakan

sosial.

Jadi interaksi

antar

varian

dalam

penggolongan sosial hakikatnya mempunyai relevansi dengan perubahanperubahan tradisi Islam local Ye Lim dan Nit Ni Wang.

Seikut dengan itu tradisi sosial Ye Lim dan Nit Ni Wang
dengan menggunakan medium Teng wear Naneang

dilakukan

dan tradisi ini

mendapatkan legitimasi oleh nilai- nilai normatifitas agama dan beradaptasi
dengan Islam, dengan begitu maka dengan mudah mengalami proses
internalisasi pada masyarakat serta

berlangsung pada setiap momen

upacara yang menjadi lingkaran hidup komunitas Islam Kei mulai dari
perkawinan, aqiqah (ambil rambut), Hitanan (sun- sunat), dan haji dan
kematian, sebagai give resiprositas, yang berimplikasi dalam memberikan
kontribusi

secara

ekonomi,

social

budaya,maupun

relgius.

Ye

Lim

menggambarkan proses penguatan solidaritas dan partisipasi sosial, secara
mikro kosmis,

Nit Ni Wang menggambarkan proses makro kosmis.oleh

karena diyakini bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan masyarakat islam
Kei tidak terlepas dari campur tangan sesama keluarga besar dan menjadi
keharusan untuk mendapatkan restu dari leluhur dan kekuasaan Tuhan.
.

Rekomendasi,

perlu

adanya

peran

serta

tokoh

adat

dan

pemerintah,serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan mekanisme
sanamang sebagai bentuk mekanisme dalam memperkuat partisipasi social
dan solidaritas antar sesama masyarakat Islam Kei Kota Tual.
7.2 Refleksi Teoritik
Kajian Geertz tentang The Religion of Java (1981) memberikan
gambaran bahwa terdapat trikhotomi mengenai varian agama Jawa, yaitu

abangan yang berpusat di pedesaan, santri berpusat di pasar dan priyayi
berpusat di kota. Kajian Geertz, sesungguhnya telah menjadi jendela bagi
berbagai kajian tentang Islam di Indonesia, baik mereka yang mendukung
maupun yang menolak. Di antara yang mendukung, misalnya berasumsi
bahwa Islam di Jawa memang bercorak sinkretik, artinya terdapat pemaduan
diantara dua atau lebih budaya (Islam, Hindu, Budha, Animisme) yang
disebut sebagai agama Jawa. Agama yang kelihatannya dari luar Islam,
tetapi ketika dilihat secara mendalam, sebenarnya adalah agama sinkretis.
Kajian yang mendukung Geertz tersebut adalah Beatty (1994) dalam
tulisannya yang bertopik: Adam and Eve and Vishnu: Syncretism in the
Javanese Slametan. Dalam kajian tersebut, dia menggambarkan bahwa
sesungguhnya slametan sebagai inti upacara di dalam kehidupan orang
Jawa adalah gambaran mengenai sinkretisme antara Islam dengan berbagai
keyakinan lokal lainnya.1
Meskipun menolak konsepsi Geertz (1981) tentang singkritisme yang
dianggap kurang relevan untuk melihat Islam di Jawa, Mulder (1999: 3-18)
justeru menggunakan konsep baru, yakni lokalitas. Menurutnya, jika
sinkretisme adalah pemaduan tanpa diketahui mana yang dominan, akan
tetapi dengan konsep lokalitas justeru diketahui mana yang sesungguhnya
1

Dalam tulisannya yang lain, Andrew Beatty juga menyoroti tentang agama Jawa yang berporos pada slametan

dianggapnya sebagai tindakan sinkretis. Melalui pendekatan polisemi dan multivokalitas, sebagaimana yang digunakan oleh
Leach (1954) dan Turner (1967) ditemukan bahwa slametan merupakan medium untuk mempertemukan berbagai penggolongan
sosial. Oleh karena itu terdapat ambiguitas simbol ritual yang berhubungan dengan variasi dan tingkatan di dalam struktur sosial.
Periksa Andrew Beatty, The Varieties of Javanese Religion" (Princeton: Princeton University Press, 1999).

dominan dalam percaturan agama Jawa. Dalam lokalitas, ada unsur yang
selalu menyesuaikan. Islam yang datang belakangan akan menyesuaikan
dengan unsur lokal yang cocok, sehingga inti sesungguhnya adalah unsur
lokalnya dan bukan Islam. Jadi meskipun dari luar tampak Islam, tetapi
hakikatnya adalah agama lokal Jawa.2 Dalam studinya tentang kentrung,
Suripan Sadi Hutomo (2001: 269-279), secara tidak langsung menangkap
adanya sinkretisme dalam budaya Jawa, khususnya kesenian. Meskipun
kentrung adalah medium dakwah para wali, khususnya Sunan Kalijaga, akan
tetapi tampak kekuatan budaya Jawa yang mampu "memaksakan"
sinkretisme ketika harus berhadapan dengan budaya lain. Inti cerita kentrung
merupakan

simbol

pandangan

hidup

orang

Jawa

yang

senantiasa

mendambakan keharmonisan.
Studi lain yang juga bernuansa sinkretik adalah tulisan Noerid Haloei
Radam (2001: 343-350) yang mengkaji mengenai Religi Orang Bukit. Bagi
Orang Bukit, religi bukan sekedar hanya berkaitan dengan sakral, ilahiyah,
adikodrati atau alam lain sesudah kematian melainkan juga pada perilaku
2

Dalam bukunya yang lain, Mulder menegaskan bahwa kejawen atau Jawanisme
sesungguhnya merupakan kesadaran kultural Orang Jawa untuk melestarikan warisan
budaya Jawa secara sungguh-sungguh. Kejawen adalah produk pertemuan antara Islam dan
kebudayaan Jawa kuno, produk dari penjinakan kerajaan-kerajaan Jawa oleh Kongsi
Dagang Belanda (VOC), hasil dari pertemuan kolonial antara orang Jawa dengan Belanda.
Jawanisme bukanlah kategori religius akan tetapi menunjuk pada etika dan gaya hidup yang
dijiwai oleh pemikiran Jawa, sehingga ketika orang berbicara tentang mistisisme Jawa, maka
sebenarnya ia berbicara melampaui agama-agama atau trans-religius. Sebagai produk
dialog, kejawen seriny dalam posisi diametris dengan Islam, misalnya. Oleh karena itu, masa
Orde Bam adaliili main kebangkitan kejawen, dengan kemunculan Aliran Kebatinan dalam
kancah politik Dengan kabangkitan kejawen dalam kehidupan masyarakai, Mulder
beranggapan Mistisisme Jawa adalah sebuah ideojogi. Periksa, Niels Mulder, Mistisisme
Jaw,-), Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), h 1-20.

kehidupan keseharian yang bernuansa duniawi. Religi juga berfungsi dalam
kehidupan

kemasyarakatan

dan

perekonomian.

Ketika

Religi

Huma

bersentuhan dengan religi lain, maka religi Huma dapat "mendudukkan" religi
luar tersebut dalam sistem religi mereka, sehingga tampak terjadi
sinkretisme. Menurut Erni Budiwanli (2001: 342-348) bahwa Islam Wetu Telu
adalah Islam sinkretik dan Islam nominal. Masuknya Islam ke dalam
masyarakat Sasak tidak serta merta menghilangkan praktik keagamaan yang
bersumber dari praktek-praktek Hindu, animisme dan antropomorfisme. Islam
Wetu Telu masih dipandu oleh adat dan tradisi lokal, yang merupakan
campuran berbagai praktek religius tersebut. Di tengah dinamika yang terus
terjadi, agama Wetu Telu semakin tersudut akibat Islamisasi yang dilakukan
oleh berbagai kalangan, terutama elit Islam Wetu Limo, sehingga dari hari ke
hari, Islam Wetu Telu semakin terpinggirkan.
Di antara yang menolak, seperti Woodward (1985) dan kawan-kawan,
beranggapan bahwa Islam dan budaya lokal itu adalah sesuatu yang
akulturatif sesuai dengan prosesnya masing-masing, sehingga antara Islam
dan budaya lokal bukanlah sesuatu yang antonim tetapi kompatibel. Ada
proses mengambil dan menerima, sehingga terjadilah Islam tersebut sebagai
agama yang bercorak khas, Islam Jawa. Yang mendukung Woodward adalah
Muhaimin (2001) dalam tulisannya tentang Islam di Cirebon. Menurutnya,
Islam di Jawa sesungguhnya adalah Islam lokal, yaitu Islam yang di dalam
praktiknya bersifat akulturatif dengan budaya lokal. Justeru Islamlah intinya

ketika berada di tengah budaya lokal yang bersentuhan dengannya. Kajian
Islam dalam konteks budaya lokal tersebut sampai pada asumsi teoretik
bahwa Islam di Jawa hakikatnya adalah Islam sebagaimana di tempat lain,
yaitu Islam dalam bingkai budaya lokal. Tulisan Bartolomew (2001) juga
identik dengan Islam akulturatif, yaitu Islam yang mempunyai kemampuan
adaptasi dengan budaya lokal. Tidak dalam bentuk saling mengalahkan dan
mendominasi,

akan

tetapi

saling

mengambil

dan

menerima.

Islam

Muhammadiyah yang sering direpresentasikan sebagai Islam puritan yang di
masyarakat Sasak diwakili oleh Jamaah Al-Azis, dan Islam NU yang sering
diidentikkan dengan Islam tradisional yang di masyarakat Sasak diwakili oleh
Jamaah Al-Jibril, ketika berada di masyarakat lokal ternyata juga mengalami
proses dialog. Islam dan budaya lokal justeru menciptakan konvergensi.
Dalam

bidang

teologis

yang

sering

bertentangan,

ternyata

dapat

dikompromikan secara arif terutama ketika menghadapi keniscayaan dalam
perubahan sosial.
Berbagai kajian tersebut menghasilkan konsep yang bervariasi, Geertz
(1981), Beatty melalui pendekatan polisemi dan multivokalitas (1996, 1999),
Hutomo dengan pendekatan strukturalisme (2001) dan Budiwanti dengan
pendekatan fungsionalisme-alterrtatif (2000) menghasilkan konsep yang
sama yaitu Islam Sinkretik. Mulder dengan pendekatan lokal genius (1999)
menyebut

sebagai

Lokalisasi

Islam.

Woodward

melalui

pendekatan

aksiomatika struktural (1995) merumuskan sebagai Islam Akulturatif,

Muhaimin melalui pendekatan alternatif (1999) menyebut sebagai Islam
Akulturatif,

dan

Bartholomew

melalui

pendekatan

kovergensi

(2001)

kelemahan,

sebab

merumuskan Islam Akulturatif.
Konsep

sinkretisme

jelas

mengandung

mengabaikan adanya dialog yang terjadi antara Islam dengan budaya lokal.
Baik kajian yang dilakukan oleh Geertz, Beatty, Mulder, Budiwanti, Radam
dan Hutomo memberikan legitimasi bahwa Islam hanyalah nominal saja,
aspek luar, sebab inti dari semuanya adalah budaya lokal. Islam tidak mampu
menyentuh kedalaman budaya local, sehingga ketika harus berhadapan
dengan budaya lokal, Islam harus tetap berada di luar. Kajian tentang Islam
dengan konsep akul-turasi yang compatible juga menyisakan persoalan pada
aras macam apa dan bagaimana Islam dipahami dan sekaligus dikons-truksi
menjadi seperti itu. Jika Islam mengalami proses saling menerima dan
memberi dalam konteks ajaran dan praktek ritual, maka semestinya terdapat
gambaran bagaimana proses kons-truksi Islam sebagaimana keadaannya
sekarang. Dialektika itu yang tidak diperoleh dalam berbagai kajian tentang
Islam akulruratif.3

3

Selain konsep sinkretisme dan akulturasi, ada juga konsep inkulturasi dan
enkulturasi. Konsep inkulturasi memang bukanlah konsep yang lazim digunakan dalam
antropologi, tetapi banyak digunakan dalam kajian pastoral atau misiologi sebagai desain
tugas atas usaha-usaha misionari, Inkulturasi sendiri mengacu kepada pengertian proses
pertemuan dua budaya atau prosoa interaksi antara dua budaya. Pertemuan antara dua
budaya itu melahirkan bentuk eksprnsi budaya tersendiri. Sedangkan enkulturasi adalah
proses belajar budaya atau proses pewarisnn budaya. Budaya bukan sesuatu yang
diwariskan secara biologis tetapi diperoleh melalui prosim belajar. Periksa Pancratius
Mariatma, "Incu/turation and Socio-Cultural Change, The Case nl Indonesia" dalam Joachim

Kajian Islam dan masyarakat yang menggunakan konsepsi konstruksi
sosial ini menghasilkan suatu tipologi tambahan, meskipun sesungguhnya
berada di dalam kategori Islam akul turatif mengikuti pandangan Woodward
(1985) dan kawan-kawan dan Islam sinkretik sebagaimana pandangan
Geertz (1981) dan kawan-kawan adalah "Islam kolaboratif", yaitu hubungan
antara Islam dan budaya lokal yang bercorak akul-turatif-sinkretik sebagai
hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakat
dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus menerus. Ciri-ciri
Islam kolaboratif adalah bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi
unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran
Islam

melalui

proses

transformasi

secara

terus

menerus

dengan

melegitimasinya berdasarkan atas teks-teks Islam yang dipahami atas dasar
interpretasi elit-elit lokal. Transformasi dilakukan melalui berbagai medium,
sehingga menghasilkan konstruksi sosial tentang Islam lokal.
Tradisi Islam lokal hasil konstruksi sosial masyarakat tersebut
sesungguhnya memiliki keunikan, tidak bercorak genuin Islam akan tetapi
juga bukan Kejawen akan tetapi membentuk tradisi Islam yang khas. Yaitu
tradisi Islam yang berporos pada makam dan masjid yang disebut sebagai
medan budaya (cultural sphere). Medan budaya yang mempertemukan
berbagai segmen masyarakat tersebut pada gilirannya dapat menjadi medan

G. Piepke (ed.).Anthropology and Mission, SVD International Consul tation on Anthropology
for Mission (Nettetei: Steyler Verl. Wort u. Werk, 1988), h. 82—83.

pertemuan budaya yang menghasilkan budaya yang khas. Perubahan
tidaklah muncul dengan sendirinya akan tetapi melalui interaksi antar agen
dalam penggolongan sosio-religio-kultural, atau disebut penggolongan sosial
wong abangan, wong NU dan wong Muhammadiyah. Akibat interaksi
tersebut secara nyata terlihat di dalam perubahan-perubahan tradisi, tidak
hanya dalam wacana tetapi juga dalam tindakan. Proposisi berikut dapat
menggambarkan adanya perubahan-perubahan tradisi Islam lokal yang
bercorak khas, yaitu: "jika terdapat interaksi antar elit dengan masyarakat
dalam penggolongan sosial NU, Muhammadiyah dan abangan, melalui
medan budaya sakral, mistifikatif dan mitologis, maka akan terjadi
perubahan-perubahan budaya dalam tradisi Islam lokal". Hakikat tradisi Islam
lokal, dengan demikian adalah hasil dari proses panjang konstruksi sosial
masyarakat melalui interaksi antara agen dengan masyarakat dalam
konfigurasi penggolongan sosialnya.
Berbagai konsepsi yang dihasilkan oleh para ahli, ternyata juga terkait
dengan konteks dimana konsep tersebut dihasilkan dan dibangun. Konsepsi
Weber tentang disenchantment of the world, yang dibangun oleh Weber pada
saat rasionalisasi sedang berkembang dan tumbuh di Eropa dengan setting
budaya masyarakat Barat, ternyata ketika digunakan sebagai perspektif
untuk rnelihat masyarakat Jawa yang berada dalam transisi juga kurang
relevan. Pada masyarakat Jawa, yang sedang bergerak ke arah rasionalisasi
ternyata justeru mengembangkan corak baru dalam aura spiritualitasnya,

yaitu melakukan rasionalisasi spiritualitas. Rasionalisasi spiritualitas tersebut
tidak datang dengan sendirinya akan tetapi melalui proses pergumulan
diantara elit lokal dalam berbagai konfigurasi sosio religiositasnya dengan
masyarakat juga dalam berbagai konfigurasinya. Pergumulan tersebut tidak
hanya sekedar menghasilkan wacana rasionalitas spiritual, akan tetapi juga
menghasilkan tindakan-tindakan keagamaan yang khas. Dengan demikian,
tidak terjadi pemutusan dunia spiritual dengan dunia rasional. Proposisi yang
dihasilkan melalui penelitian ini menggambarkan secara utuh bahwa
teoritisasi yang dikemukakan oleh Weber ternyata tidak relevan. Dengan
hanya menggunakan bagan konseptual in order to motive saja ternyata tidak
cukup. Artinya, orang pergi ke makam keramat, keramat dan masjid keramat
untuk memperoleh berkah saja ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, bagan
konseptual sebagai mana diungkapkan oleh Schultz menjadi penting, yaitu
mengangkat because motive. Artinya, orang pergi ke makam keramat dan
masjid untuk melakukan serangkaian tindakan ritual dipastikan ada faktor
penyebabnya. Faklor itu adalah keyakinan bahwa makam dan masjid itu
memiliki kekeramatan (sakral) dan mistis serta mengandung kekuatan magis.
Jadi, seseorang pergi ke makam keramat, dan masjid pada hakikatnya
disebabkan oleh kekuatan sakral yang dimiliki oleh keduanya, sehingga
tindakan-tindakan ritual yang diyakini dapat memperoleh berkah.
Weber dan Schultz bisa jadi benar. Akan tetapi ada satu hal mendasar
yang masih tersisa untuk dipertanyakan adalah bagaimana sakralisasi,

mitologi dan mistifikasi tersebut terjadi di tengah dunia transisional seperti
sekarang ini? Jawabannya ternyata terjadi sebagai akibat dari interaksi antar
golongan sosial di masyarakat. Melalui dialektika alam sebagai subjek,
sebagai objek dan sebagai subjek-objek,4 yang terkait dengan penggolongan
sosial dan motif tujuan dan motif penyebab, sebagaimana dikemukakan
dalam proposisi pertama: "sakralisasi, mistifikasi dan mitologi terhadap
medan budaya terjadi ketika alam dianggap sebagai subjek sehingga
menimbulkan tindakan magis." Proposisi ini menggambarkan bahwa adanya
tindakan untuk memperoleh berkah (in order to motive) terjadi ketika terdapat
serangkaian keyakinan bahwa makam dan masjid adalah benda-benda yang
dapat dipandang sebagai subjek sakral yang mistifikatif dan mitologis
(because motive). Proposisi ini menyebabkan dunia keyakinan manusia yang
penuh misteri, magis dan mitologis sebagai ciri dari kebanyakan masyarakat
tradisional.
Proposisi kedua: "desakralisasi, demistifikasi dan demitologis terjadi
ketika medan budaya dipandang sebagai objek sehingga menimbulkan
tindakan rasional." Proposisi ini menggambarkan bahwa ketika masyarakat
telah menganggap makam dan masjid adalah benda-benda biasa (sebagai
objek), maka akan terjadi desakralisasi, demistifikasi dan demitologi (because
4

Konsep tentang sakralisasi, mistifikasi dan mitologi serta alam sebagai subjek,
objek dan subjek/objek dalam tulisari ini menukil tulisan Koentowijoyo ketika melihat
fenomena semakin maraknya upacara di dalam kehidupan masyarakat. Periksa
Koentowijoyo, "Mistifikasi dan Mitologi dalam Pemikiran Jawa" dalam Kompas, 30
Desember 2000, h. 4.

motive) dan menimbulkan tindakan rasional (in order to motive). Proposisi ini
menyibak dunia modern yang jauh dari keyakinan-keyakinan yang tidak
rasional. Keyakinan bahwa alam sebagai subjek yang sakral, mitologis dan
mistifikatif adalah keyakinan masyarakat tradisional yang tidak relevan
dengan pemikiran rasional yang menjadi ciri masyarakat modern. Weber
hanya sampai disini, ketika membahas tentang of the world.
Akan tetapi, kenyataannya bahwa pemilahan Weber itu tidak
sepenuhnya

benar,

mengingat

bahwa

pada

masyarakat

yang

memasuki dunia modern disebut sebagai masa transisional ternyata
terjadi dialog antara dunia keyakinan dengan dunia rasional. Melalui
proposisi ketiga: "resakralisasi, remitologi dan remistifikasi terhadap rnedan
budaya terjadi ketika alam dipandang sebagai subjek/objek sehingga
menimbulkan tindakan rasionalisasi magis," digambarkan bahwa berkah
yang semula bermakna sebagai sesuatu yang tak terselami, sakral dan
berupa mitos ternyata dapat dirasionalkan dalam bentuk yang bersifat
fisikal dan material. Harta, pangkat, jodoh, ketentraman dan sebagainya
adalah wujud kongkrit dari tradisi Ye Lim

sebagai wujud rasa

kepedulian antar sesama dan Nit Ni Wang utuk mendapatkan berkah
dari Allah SWT dan para leluhur. Melalui proposisi ketiga inilah tesis
Weber tentang disenchantment of the world tidak ditemukan konteksnya
di dalam dunia empirik.

Berger (1984: 32) menambahkan konsepsi tentang motif yang
disebutnya sebagai pragmatic motive.5 Motif ini terjadi ketika pengetahuan
manusia ditentukan oleh kepentingan pragmatis individu setiap hari.
Manusia melakukan tindakan berdasarkan atas pengetahuannya tentang
ada atau tidaknya kepentingan. Jadi, semakin besar kepentingan dibalik
tindakan, maka akan semakin besar pula akan tindakan tersebut. Motif
pragmatis inilah yang sesusaha untuk melakuungguhnya memicu berbagai
benturan di antara individu. Namun demikian, karena realitas dunia
kehidupan keseharian, hakikatnya adalah terbagi dengan yang lain, maka
manusia mengembangkan pengetahuan untuk berbagi dengan yang lain.
Melalui pengetahuan seperti itulah, maka akan terjadi keteraturan dan
keseimbangan dalam dinamika hubungan sosial.
Manusia mengembangkan pengetahuan, kesadaran dan pengalaman
untuk berbagi dengan yang lain melalui proses transformasi dan sosialisasi.
Proses itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan melalui ace to
face relationship. Memang, kebanyakan pengalaman manusia dengan yang
lain terjadi di dalam hubungan tatap muka, sehingga setiap individu haruslah
memandang dan memahami manusia lainnya didalam konteks itu. Melalui
5

Jika Weber menyebut sebagai motif tujuan, artinya individu melakukan tindakan
didasarkan nl;i» tujuan apa dibalik tindakan itu, sedangkan Schutz menambahkan bahwa
individu melukukiin tindakan didasarkan atas faktor penyebab, maka Berger menambahkan
bahwa individu moliikukrtii tindakan didasarkan atas motif kepentingan. Jika motif tujuan
bernuansa psikhologis, molll lenyebab juga bernuansa psikhologis,"maka motif kepentingan
kelihatan dipengaruhi oloh cnm werpikir kaum Marxian, yaitu motif yang bersifat pisik atau
materi.

proses belajar budaya tersebut, terjadilah kemudian proses pelembagaan
atau institusionalisasi, yang merupakan tindakan sehari-hari. Tindakan
sehari-hari yang telah melembaga tersebut, tidak hanya dipahami oleh si
empunya tindakan, akan tetapi dipahami oleh individu lainnya dalam
kerangka negosiated meaning.
Tindakan religius, pada dasarnya juga merupakan hasil negosiasi
antara satu individu dengan lainnya. Dia dipahami secara terbagi antara satu
dengan lainnya melalui Ye Lim dan Nit Ni Wang yang dilakukan secara terus
menerus, sehingga membentuk tindakan yang terbagi tersebut. Karena
agama adalah common knowledge meskipun derajat pemahamannya
berbeda-beda, maka hakikat agama adalah hasil konstruksi bersama melalui
pemahaman di antara individu-individu melalui institusionalisasi.6
Dalam proses eksternalisasi, hakikat agama adalah kons-truksi sosial.
Di dalam fase ini terdapat proses penyesuaian diri dengan teks-teks suci atau
norrna-norma yang telah diinter-pretasikan oleh elite atau agen-agen di
dalam suatu komunitas. Di dalam proses penyesuaian ini tentu saja terdapat
problem penyesuaian atau yang disebut sebagai penyimpangan sosial.
Adaptasi dengan dunia sosio-kultural tersebut memanfaatkan bahasa dan
6

Dalam pandangan Berger, bahwa salah satu persyaratan dasar untuk
mengkonstruksi kebudayaan adalah lembaga-lembaga "pengingat" yang selama berabadabad berperan sebagai pengingat "kealpaan" yang terjadi di masyarakat. Untuk hal ini, salah
satu pengingat penting itu adalah ritual religius. Melalui ritual religius inilah lembaga-lembaga
memperoleh legitimasinya untuk mempertahankan tatanan sosial yang telah terbangun
dalam selang waktu yang lama. Periksa, Peter L Berger, Langit Suci: Agama sebagai
Realitas Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 49.

tindakan. Jika di dalam suatu komunitas terdapat suatu tradisi yang kuat,
maka akan memunculkan berbagai resistensi yang berupa bahasa atau
tindakan yang berbeda dengan arus utamanya.
Manusia tidak memiliki dunianya sendiri. Oleh karena itu dia
membangun dunianya melalui kebudayaan. Kebudayaan merupakan produk
dan selalu direproduksi oleh manusia. Karena kebudayaan selalu dalam
posisi becoming dan bukan given, maka struktur kebudayaan memiliki daya
rentan

dalam

menghadapi

perubahan-perubahan.

Disinilah

terdapat

keniscayaan perubahan kebudayaan. Namun demikian, agama memiliki
sumbangan relatif stabil dalam proses pembangunan dunia.7
Pada tataran objektivasi, agama adalah suatu usaha manusia untuk
membentuk suatu kosmos keramat. Dengan kata lain, agama adalah
kosmisasi dalam suatu cara yang keramat (sakral). Yang dimaksud dengan
keramat adalah suatu kualitas kekuasaan yang misterius dan menakjubkan,
bukan dari manusia tetapi berkaitan dengannya, yang diyakini berada di
dalam objek-objek pengalaman tertentu (Berger, 1991: 32).8 Menurut Otto
(sebagai-mana dikutip oleh O'Dea, 1985: 38—39), bahwa hal yang kudus

7

Mengenai sumbangan agama terhadap pembangunan dunia, periksa Peter L
Berger, Langit Sue/..., h. 3-34.
8
Agama sering dikaitkan dengan problem theodicy adalah bagaimanakah Tuhan
yang memiliki kemahakuasaan (omnipotent) ternyata juga memiliki dualisme sikap menyintai
dan menghukum bahkan menciptakan setan untuk kepentingan itu. Periksa Bryan S. Turner,
Religion and Soda! Theory (London: Sage Publications, 1991), 80-84. Mengikuti pendapat
Weber, Berger menyatakan bahwa ada empat tipe teodisi rasional, yaitu janji dan ganjaran di
dunia ini, janji dan ganjaran di "sana", dualisme, doktrin karma. Periksa juga Peter L. Berger,
Langit Sue/..., h. 64—65.

atau numinous merupakan suatu yang berada di luar konsepsi rasional dan
etika. Dalam tiga konsepsi agama dijumpai konsep qadosh (Yahudi), ayios
(Yunani) dan sanctus atau sacar (Latin) yang menunjukkan inti terdalam
agama yang riil. Yang kudus adalah suatu kekuatan hidup yang tertinggi,
sesuatu yang tak terselami dan mengatasi segala makhluk, yang tersembunyi
dan esoterik. Atau yang kudus adalah getaran dan pesona mysterium
tremendum et fascinosum.9
Yang mysterium dan facsinosum itulah inti dari mistifikasi di dalam
agama-agama. Jika agama kehilangan misterinya, maka akan kehilangan
daya pesonanya. Semakin mistifikatif agama itu, akan menyebabkan
manusia semakin sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukannya.
Puncak dari proses mistifikasi itu¬lah yang dikenal dalam dunia agamaagama lokal sebagai relasi antara Tuhan dan manusia atau terbukanya hijab
atau tabir antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, tindakan orang
yang melakukan ritual, hakikatnya adalah proses pencarian terhadap dunia

9

Yang numinus memiliki dua sifat, yaitu kekaguman dan ketakutan, dan juga
ketertarikan atau keterpikatan. Tuhan itu tremendum tetapi sekaligus juga facsinosum. Yang
numinus memiliki dua sifat, yaitu kekaguman dan ketakutan, dan juga ketertarikan atau
keterpikatan. Tuhan itu tremendum tetapi sekaligus juga facsinosum. Karena yang
tremendum dan facsinosum itu mengandung misteri, maka tidak dapat ditangkap dengan
rasio belaka, akan tetapi membutuhkan sesuatu yang beyond rationality. Yang llahi itu tidak
dapat sepenuhnya diterangkan, ditangkap dan dimengerti oleh akal manusia, karena "Yang
llahi itu Misteri, Yang tak dapat diterangkan, Yang lain sama sekali, Yang melebihi." Periksa,
Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 104—105.

misteri yang tak terselami itu, apakah akan menemukan atau bahkan tidak
pernah menemukannya.10
Yang misterius itu tidak akan tetap bertahan jika tidak di-lembagakan
melalui berbagai performance ritus yang dilestarikan secara terus menerus.
Pelestarian ritus itu melalui apa yang disebut sebagai mitologi. Cassirer
sebagaimana dikutip oleh O'Dea (1985: 80-81) menyatakan: "melalui mitos,
manusia tidak hanya menjelaskan dunia mereka tetapi secara simbolis juga
menampil-kannya kembali. Mitos mempunyai cara lain dalam melihat dunia,
suatu cara mengungkapkan kesatuannya bersama dengan keterlibatan
emosional manusia dan partisipasi di dalamnya." Mitos merupakan proses
untuk pelembagaan ritus sebagai ajaran penting di dalam agama-agama.
Dalam konsepsi Berger (1991: 36) disebut sebagai legitimasi, yaitu
"pengetahuan yang diobjek-tivasikan secara sosial yang bertindak untuk
menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial." Ritus, bagaimana pun juga
akan tetap lestari di dalam kehidupan masyarakat selama terdapat proses
legitimasi. Berbagai ritus dan pemujaan di dalam agama-agama popular,
selalu melibatkan berbagai legitimasi, terutama melalui mitos-mitos yang

10

Pengalaman dalam berhubungan dengan Tuhan atau relasi manusia dengan
Tuhan banyak dijumpai di kalangan penganut sufisme. Di dalam dunia mistik (mistisisme)
aiau dunia pengalaman manusia dalam berhubungan dengan Tuhan yang bersifat esoteris,
terdapat dua keyakinan, yaitu manusia diserap oleh kekuatan Tuhan atau disebut sebagai
Hulul dan Tuhan diserap oleh kekuatan manusia yang disebut sebagai wihdatui wujud.
Dalam sejarah pergumulan Islam di Jawa dijumpai nama Syaikh Siti Jenar yang dianggap
mempraktekkan ajaran agama yang bersifat wihdatui wujud.

dibangun oleh elit-elit sosial. Tujuan utama legitimasi adalah agar tatanan
sosial tetap bertahan.
Pada tataran internalisasi, momen yang terjadi adalah iden-tifikasi diri
dengan dunia sosiokultural.11 Inti teori kebudayaan dalarn perspektif Berger
(1984) adalah tentang dialektika self dan body atau diri di dalam
hubungannya dengan dunia sosial. Sebagai inti teori kebudayaan, kiranya
perlu untuk ditegaskan bahwa konsepsi Berger tersebut juga memiliki bias
lokalitas. Konsepsi yang dibangun atas dasar lokalitas masyarakat barat yang
sekuler, maju dan rasional juga haruslah direvisi ulang ketika pola dialektika
tersebut

digunakan

untuk

rnelihat

masyarakat

transisional,

seperti

masyarakat Jawa pesisiran, yang masih mengagungkan aura spiritualitas.
Masyarakat selalu dalam proses pergeseran. Namun demikian, di antara
perubahan yang terjadi masih menyisakan spiritualitas yang sepertinya tak
lekang oleh panas matahari dan tak lapuk oleh hujan. Dalam aras yang
paling dalam, tampak bahwa dunia kosmologi masih tetap dominan. 12
Meskipun berbagai tradisi baru masuk ke dataran masyarakat Jawa, tetapi
11

Mengenai problem internalisasi realitas, terdapat empat hal periling yaitu
sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder, internalisasi dan struktur sosial, teori identitas
serta organisme dan identitas. Terkait dengan teori identitas, identitas merupakan elemen
kunci dari realitas subjektif dan dialeklikanya. Identitas dibentuk oleh proses sosial dan
kemudian identitas tersebut mereaksi balik terhadap masyarakat. Periksa uraian lebih lanjut
dalam Peter Berger and Thomas Luckman: The Soda! Construction of Reality dalam Ramlan
Surbakti, Formal Organization, dihimpun dari Berbagai Internet, Bahan Perkuliahan llmu-llmu
Sosial, 2001.
12
Melihat begitu dominannya kosmologi pada masyarakal Jawa, Irwan Abdullah
kelika mellhat upacara-upacara di Kesultanan Jogjakarta, menyatakan bahwa kosmologi
Jawa merupakan dasar dari sinkretisrne di kalangan ma'syarakat Periksa Irwan Abdullah,
"Kraton, Upacara dan Politik Simbol: Kosmologi dan Sinkrelisme di Jawa, Humaniora, No. 1,
Vol. 1, 1990.

suatu hal yang tetap kelihatan menge-depan dalam performance kehidupan
adalah ritual yang bersumber dari kosmologi Jawa. Dari kerangka konseptual
ini, pemilahan se/dan body yang sangat ketat akan menemui kendala
empiris. Jadi di dalam dialektika itu mestilah ditemukan konsep yang dapat
mewadahi

terpeliharanya

aura

spiritualitas

individu,

yaitu

self/body.

Penomena tindakan rasionalitas-magis atau secara lebih empirik materialisasi
berkah, hakikatnya merupakan kontekstualisasi diri di tengah tuntutan
kepentingan duniawi. Berdasarkan analisis motif pragmatis, manusia tidak
dapathidup keseharian dengan manggunakan berkah yang "tidak nyata"
tetapi harus hidup dengan berkah yang "menduniawi." Itu berarti bahwa
manusia mestilah menutup dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan
spiritual dan materi.
Dewasa ini, manusia sedang hidup dalam dunia materi yang melimpah
sebagai akibat eksploitasi dunia secara maksimal yang dilakukannya.
Dampak yang terjadi kemudian adalah "pe-mujaan" terhadap materi secara
berlebihan, sehingga tindakan manusia menjadi semakin materialistis. Yang
menentukan bukan lagi ideologi, agama atau etika tetapi oleh materi dan
instrumen pendampingnya. Materi dan rasio merupakan pasangan dalam
menggapai kehidupan di era modern.

Sama seperti Weber, Berger (1984: 55-56) menyatakan bahwa
infrastruktur penting modernitas adalah rasionalitas. Menurutnya, tehnologi,
birokrasi dan pluralisme adalah institusi dominan dalam modernisasi.13
Berdasarkan kajian-kajian Weber (1988), Turner (1991), Berger (1991)
dan Poole (1993)14 bahwa problem utama modernisasi adalah sekularisasi.
Hakikat sekularisasi, sesungguhriya adalah pemisahan antara dunia privat
dan publik. Dalam cara pandang sekularisasi, agama masuk ke dalam
wilayah privat. Ada beberapa pandangan tentang tesis privatisasi. Parson
(1974) dan Bellah (1970) merelokasi "agama publik" di dalam bentuk-bentuk
budaya seperti American Civil Religion atau Marxism. Sebaliknya, Berger dan
Luckman berbicara tentang "wilayah" publik dan privat, yaitu penempatan
agama hanya di dalam bentuk. Memang, privatisasi berkait erat dengan
diskusi

panjang

menyatakan

13

tentang

privatisasi

sekularisasi.

sebagai

Misalnya,

individualisasi,

Robertson

Bryan

Wilson

(1977)
(1976)

Dalam bukunya yang lain, secara sarkastis Berger menunjuk bahwa dewasa ini,
hampir semua lembaga edukasi dan masyarakat telah di bombardir sedemikian kuat dengan
berbagai ide, gambaran-gambaran dan model-model tingkah laku yang secara intrinsik
berhubungan dengan produksi berteknologi. Selain itu birokrasi juga menjadi sarana
modernisasi yang efektif, karena melalui birokrasi itulah pesan-pesan modernisasi
dikukuhkan. Periksa Peter L. Berger, Pikiran Kembara, Modernisasi dan Kesadaran Manusia
(Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 43 dan 61.
14
Di awal tulisannya di bab IV, Ross Poole mengutip Weber tentang rasionalisme
sebagai ciri modernisme sebagai berikut: "Nasib zaman kita dicirikan dengan rasionalisasi
dan intelektualisasi dan mengatasi semua itu, dengan hilangnya pesona dunia". Satu di
antara rasio yang memicu ke arah liberalisme dan individualisme adalah rasionalitas
instrumental yang berwujud dalam pasar, organisasi produksi kapitalis dan efeknya hampir di
segala kegiatan dan hubungan manusia lainnya. Periksa Ross Poole, Moralitas dan
Modernitas, di bawah Bayang-bayang Nihilisme. (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

menyatakan sebagai hilangnya komunikasi, dan Richard Fenn, menyatakan
sebagai kerenggangan unitas moral.15
Privatisasi agama (Beyer, 1991 dalam Abdullah, 2002) menunjukkan
proses individualisasi dalam penghayatan dan praktik keagamaan. Privatisasi
agama tidak hanya menegaskan pergeseran masyarakat tetapi secara luas
juga mempengaruhi terhadap proses reorganisasi sosial budaya. Budaya
lokal yang merupakan referensi tradisional adalah yang paling terkena
dampak privatisasi agama ini. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa
sebagai referensi tradisional, budaya lokal menghadapi "serangan" yang luar
biasa besarnya di tengah percaturan globalisasi, privatisasi dan tekanan
pasar yang kapitalistik. Agama sebagai substansi penting dalam referensi
tradisional, juga mengalami pergumulan hebat di tengah arus utama
globalisasi, privatisasi dan tekanan pasar. Akan tetapi tampaknya, agama
mengalami pergeseran pemaknaan ke dalam dinamika pasar. Banyaknya
tokoh agama yang sekaligus juga kaum konglomerat, sehingga status sosial
dan religiusnya sangat tinggi betapapun menggambarkan dinamika tuntutan
pasar yang semakin kapitalistik. Seorang individu dianggap "sukses" kalau
memiliki basis materi sangat kuat dan hal itu bersearah dengan basis sosialreligius yang juga kuat. Kaum juragan, yang haji dan tokoh agama

15

Uraian lebih panjang mengenai ini da"pat dibaca dalam Peter Beyer, Religion in
Globalization (London: Sage Publications, 1997), h. 70—94.

merupakan simbol "kebahagiaan" yang tampak di dalam kehidupan. Inilah
yang dikonsepsikan sebagai kehidupan yang "barakah."
Pada masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas yang
bersearah dengan teknonologi, birokrasi dan pluralisme, seperti masyarakat
barat dalam berbagai settingnya, sekularisasi memang menjadi keniscayaan.
Namun demikian, pada masyarakat transisional-terutama di negara sedang
berkembang

perbincangan

tentang

sekularisasi

tidaklah

memperoleh

pembenaran empirik yang memadai. Religio-magisme yang masih dilakukan
oleh sebagian besar masyarakat dalam berbagai penggolong-an sosialnya
adalah contoh kongkrit bagaimana beroperasinya sistem kesadaran yang
bercorak demodernisasi.
Pada sebuah komunitas yang sebagian praktik ritualnya bertumpu
pada medan budaya sakral, mistifikatif dan mitologis, maka "penolakan
semu" terhadap modernisasi juga menonjol. Di antara penolakan itu adalah
masih dominannya upacara-upacara yang tidak rasional. Ketika ingin meraih
kesuksesan dalam ke¬hidupan, maka tempat yang didatangi adalah makam
keramat, dan masjid. Dunia modern yang ber-sentuhan dengan efektivitas
dan efisiensi, tentunya tidak relevan dengan berbagai tindakan masyarakat
seperti itu. Mestinya, ada rational choice yang melatari berbagai tindakan
tersebut.
Memang, ada kecenderungan paradoksal, di satu sisi terjadi semakin
meningkatnya rasionalitas di kalangan masyarakat tetapi di sisi lain juga

terdapat kecenderungan religio-magisme yang tetap kokoh. Paradoks itu
sesungguhnya terjadi dalam aras permukaan. Tetapi ketika penelusuran ke
dalam dilakukan, sebenarnya yang terjadi adalah komodifikasi agama dalam
kehidupan masyarakat.16 Ketika masyarakat dengan referensi tradisionalnya
tidak lagi kuat menahan gempuran pasar dengan hukum kapitalistiknya,
maka "adaptasi" pun dilakukan. Mereka tidak menolak intervensi pasar, tetapi
justeru memanfaatkannya dengan mengubah simbol-simbolnya. Upacara Ye
Lim dan Nit Ni Wang yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang
adalah contoh komodifikasi agama tersebut. Tradisi Ye Lim dan Nit Ni Wang
yang dilakukan secara besar-besaran juga merupakan contoh realistis
beroperasinya tuntutan pasar. Jadi, sebenarnya telah terjadi perubahan pada
aras simbol-simbol agama di tengah berbagai dinamika kehidupan.
Pada dataran lainnya, semakin maraknya gerakan keagama-an yang
bercorak revivalisme atau gerakan keagamaan modern juga membawa
kecenderungan ke arah agama yang rasional. Namun demikian, ada suatu
hal yang tetap menarik diperhatikan adalah rasionalisasi agama juga tidak
serta merta menyelesaikan problem kemanusiaan. Bahkan, menurut Bellah
(2000) bahwa masih tetap bertahannya agama rakyat dan sufisme di tengah
16

Konsep Komodifikasi agama digunakan oieh Irwan Abdullah untuk menandai
agama tidak hanya sebagai sumber nilai dalam pembentukan gaya hidup tetapi lebih sebagai
instrumen bagi gaya hidup itu sendiri. Haji Plus tidak hanya sebagai perjalan spiritual tetapi
juga untuk menegaskan identitas diri. Selain itu agama juga menjadi faktor dalam
pembentukan identitas diri yang sekali lagi menjadi alat dalam menegaskan pluralitas agama
dan penganutnya Periksa Irwan Abdullah, "Privatisasi Agama: Globalisasi Gaya Hidup dan
Komodifikasi Agama di Indonesia" dalam Jurnal Wacana, Vol. 2, No.1, Juni 2002, h. 5-3.

gempuran dahsyat kaum skripturalis menandai bahwa skripturalisme
bagaimanapun berhasilnya ia sebagai ideologi, ternyata tidak dapat
memenuhi semua kebutuhan religius. Jadi persoalan modernisasi Islam
hakikatnya juga mengandung problema bukan pada tataran sumbangannya
terhadap modernisasi politik, keluarga atau pribadi, akan tetapi pada tataran
apakah ia secara efektif dapat memenuhi berbagai kebutuhan religius kaum
muslim itu sendiri.
Terjadinya pemahaman agama yang bercorak rasionalisasi-magis,
sesungguhnya adalah jawaban terhadap adanya kebutuh¬an rohani atau
kebutuhan

spiritual

yang

tetap

menggelegak

di

tengah

gempuran

modernisasi yang cenderung eksploitatif. Kearifan lokal seperti ini akan
terjadi manakala terjadi proses penyesuaian diri, interaksi dan identifikasi diri
dengan dunia sosio-kultural yang melibatkan dinamika hubungan antar agen
dalam penggolongan sosial.
Jadi, konfigurasi sosio-religio-kultural pada komunitas Islam Kei Kota
Tual,

telah

memberikan

gambaran

tentang

bagaimana

mereka

mengkonstruksi tradisinya sendiri di tengah hamparan medan kehidupan
yang kompleks dan menantang. Islam kolaboratif yang merupakan hasil
konstruksi antara agen dan masyarakat dalam dinamika penggolongan sosioreligio-kultural merupakan contoh kongkrit penafsiran Islam yang bercorak
lokalitas.

