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“... tanah Halmahera itu, 
tanaman ditanam di atas batu pun bisa tumbuh!” 

 

 

Pengantar 

Kalimat di atas adalah ungkapan seorang petani Lolobata sewaktu mengikuti pertemuan 
petani di Tidore. Dalam kegiatan itu, dengan kecewa dia menegaskan kepada forum, 
bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Halmahera Timur hanya memperhatikan petani 
dan pertanian lahan basah di wilayah transmigrasi Wasile. Sedangkan mereka, petani 
lahan kering atau petani lokal, cenderung diabaikan. 

Mewakili kekecewaan para petani lokal lainnya di Halmahera Timur, pernyataan si petani 
bukannya tanpa alasan. Sebab pada satu sisi, setelah ditetapkan sebagai salah satu 
wilayah transmigrasi sejak tahun 1980-an, sampai hari ini dataran subur Subaim 
(pemukiman transmigrasi) merupakan fokus utama dari program dan kebijakan 
pembangunan pertanian pemerintah Halmahera Timur. Kenyataan ini sangat berbeda 
dengan kondisi yang dialami para petani dan pertanian lokal. Salah satu contoh nyata 
atas situasi ini adalah kelapa dan kopra. Ketika pasar dari sumber penghidupan utama 
masyarakat Lolobata ini hancur-hancuran, tetap saja tidak dihiraukan oleh pemerintah 
daerah. Pada sisi yang lain, wilayah transmigrasi juga, kini merupakan patokan kemajuan, 
serta ukuran keberhasilan pembangunan di Halmahera Timur.  

Dalam kurun waktu yang hampir sama dengan transmigrasi, usaha penangkapan ikan 
teri menggunakan “bagang” di perairan Tobelo, mulai merangsak masuk ke dalam Teluk 
Lolobata2. Bisnis ikan teri langsung merebak, malah merupakan sumber hidup utama 
masyarakat. Uang mulai mengalir masuk. Lolobata, dan sekitarnya, berubah menjadi 
“daerah dollar”. Kedua hal inilah yang dianggap mengawali babak baru perubahan relasi 
sosial-ekologi di dalam Teluk Lolobata, dan juga wilayah Halmahera Timur. Transmigrasi 
datang menjual pangan, bagang masuk membawa uang.  

Meskipun demikian, pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa, oleh rezim Orde Baru diduga sebagai momentum paling penting penghancuran 
basis solidaritas penghuni Teluk Lolobata dari dalam dirinya sendiri. Seperti banyak kasus 
di berbagai tempat lain, lewat Undang-Undang Pemerintahan Desa ini, semua sistem 
dan bentuk kelembagaan lokal di tingkat kampung dihilangkan, lalu diseragamkan 
dengan yang baru. Batas-batas wilayah lama diubah. Dampaknya, sistem Kampung 
Lolobata hancur. Bentuk dan peran ikatan-ikatan kultural serta kelembagaan tradisional 
di Lolobata tidak lagi berfungsi, hilang bahkan. Ironisnya, tentang hal ini makin buram 
ceritanya dalam ingatan masyarakat. 

                                            
1 Salah satu working paper dari rangkaian kegiatan riset lapangan bertema “Penguatan Warga untuk 
Penghentian Krisis Sosial-Ekologi”, Sajogyo Institute, AMA ITE dan Kora Maluku Ke-2, tahun 2014. 
2 Penulis menggunakan istilah Teluk Lolobata karena alasan Lolobata merupakan kampung pertama di 
bagian utara jazirah timur laut Halmahera. 
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Apalagi setelah konflik besar serta otonomi daerah mendera dan membelah Halmahera 
awal tahun 2000. Penghancuran basis solidaritas antara sesama masyarakat Teluk 
Lolobata maupun sesama masyarakat Halmahera seolah mendapat ruang yang makin 
terbuka untuk tumbuh. Konflik menyuburkan sentimen agama, sedangkan otonomi 
daerah mempertajam politik identitas: marga, suku, adat, dan seterusnya. 

 

Sejarah dan Latar Sosial-Ekologi Lolobata 

Menurut cerita masyarakat, Lolobata adalah kampung pertama yang berdiri di pesisir 
Teluk Lolobata. Dahulunya kampung Lolobata berada di atas tanjung “Lewi Tingil”3, 
antara Lolobata sekarang dengan Hate Tabako. Karena kesusahan air, para leluhur 
kemudian memindahkan kampung ke “Loleo Sambiki”4, suatu tempat di bawah Lewi 
Tingil. Masalah yang sama pun terjadi. Kampung terpaksa dipindahkan lagi ke “Lol 
Botom”5. Di tempat terakhir inilah kampung dan nama Lolobata sekarang berasal. Nama-
nama para leluhur perintis kampung, menjadi nama beberapa marga di Lolobata saat ini. 

Setiap marga memiliki perannya masing-masing di dalam sistem dan struktur sosial di 
kampung. Ada yang bertugas sebagai gimalaha (kepala kampung), imam, orang pandai 
(cendekiawan), pembawa pesan, dan seterusnya. Memang, istilah dalam peran-peran ini 
diduga telah dipengaruhi unsur agama Islam dan kesultanan, tetapi bahwa jauh sebelum 
kehadiran keduanya, telah ada suatu tata sosial yang mengatur masyarakat di Lolobata. 
Salah satu yang masih sering disebut adalah “Momole”, gelar pimpinan kampung. 

Masyarakat Lolobata dahulu juga memiliki bahasa asli sendiri, jauh sebelum 
menggunakan bahasa Maba. Kini bahasanya asli tersebut telah punah. Tidak ada lagi 
orang yang mengetahui bahasa asli ini6. Namun, cerita tentang sejak kapan bahasa Maba 
mulai digunakan di Teluk Lolobata, semakin sulit dilacak ceritanya dari masyarakat. Ada 
dugaan bahwa perubahan dalam penggunaan bahasa asli Lolobata ke bahasa Maba 
terjadi sejak Lolobata berada di dalam wilayah Kesangadjian Maba, dan di bawah 
Kesultanan Tidore. 

Selain itu, kampung-kampung di pesisir Teluk Lolobata pun tidak dapat dilepaskan 
sejarahnya dari Lolobata. Menurut keterangan masyarakat, penduduk awalnya 
merupakan orang-orang Lolobata yang diutus oleh para tetua kampung untuk menjaga 
wilayah Lolobata. Mereka lalu bermukim dan berladang di tempat yang baru. Seiring 
waktu, para pendatang dari tempat lain pun diizinkan tinggal. Mereka juga diberi tanah 
untuk berladang, seperti para pandai besi dari Toloa, Tidore di Lolobata. Karena semakin 
lama makin ramai, pemukiman yang ada berkembang menjadi dusun, dan lambat laun 
berubah menjadi kampung seperti sekarang. Selain Lolobata, Subaim dan Dodaga 
dianggap sebagai kampung-kampung tertua di Teluk Lolobata. Batas wilayah antara satu 
kampung didasarkan pada batas-batas alam7. 

 

                                            
3 Lewi berarti sebatang, tengil berarti pohon cemara pantai (pohon kasuari). 
4 Loleo berarti teluk kecil, tempat menampatkan perahu, sambiki berarti buah labu. 
5 Lol Botom berarti sejenis tanaman seperti padi, tapi buahnya lebih halus. Versi yang lain dari cerita 
masyarakat adalah Lol Boto Si. 
6 Beberapa orang tua yang mengerti bahasa tersebut telah meninggal beberapa tahun yang lalu. 
7 Di jazirah timur laut Halmahera, sungai dijadikan sebagai batas wilayah antar kampung. 
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Dahulu, apabila ada seseorang yang mau berkebun di Lolobata, terlebih dahulu ia harus 
meminta izin. Para tetua kampung, setelah memberikan izin, kemudian memberi 
petunjuk kepada yang bersangkutan dimana dia bisa membuka kebun. Barulah yang 
bersangkutan bisa menyiapkan lahan kebun, dan menanaminya. Jika kebun tak lagi 
ditanami sampai pada suatu saat kembali menjadi hutan, status atas tanah tersebut 
tetap merupakan hak si pembuka hutan. Atau dalam istilah lokal disebut “jurame”. 
Sedangkan sagu, sejak dahulu memang, telah menjadi makanan pokok masyarakat 
Halmahera, serta umumnya Kepulauan Maluku. Dusun-dusun sagu dimiliki oleh 
kelompok-kelompok keluarga tertentu dengan luas yang berbeda-beda. Malah ada 
dusun yang dikuasai oleh para penguasa lokal maupun Sultan8. 

Dalam konteks itu, Leirissa menyebutkan bahwa ada empat bentuk tata guna tanah di 
Halmahera. Pertama, tanah yang digunakan untuk pemukiman. Pada masyarakat pesisir, 
pemukimannya berupa gugusan rumah dalam satu kampung, sedangkan pada 
masyarakat pedalaman bentuk pemukimannya tidak menyatu, dan cenderung terpencar-
pencar. Kedua, tanah yang diperuntukkan bagi kebun, dan letaknya tidak jauh dari 
kampung. Ketiga, tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan padi, dan dusun-dusun sagu. 
Keempat adalah tanah yang digarap untuk tanaman buah-buahan atau tanaman umur 
panjang, yang biasanya berada jauh dari kampung9. 

Di Lolobata, jauh sebelum jalan darat dibuka tahun 1980-an, perahu merupakan moda 
transportasi satu-satunya penghubung masyarakat antar kampung, teluk maupun pulau 
di Halmahera. Jalan darat (setapak dan tepi pantai) hanya akan dilalui bila laut sedang 
tidak bersahabat. Perahu cadik berlayar merupakan jenis perahu yang paling umum 
digunakan di Lolobata. Bagi masyarakat, ketika berlayar atau melaut, arah angin, arus, 
cuaca, perbintangan, dan lain-lain, sangat penting diperhatikan. Misalnya, hanya dengan 
melihat bintang, pelaut bisa tahu posisi perahunya berada di perairan mana, atau sedang 
musim ikan apa. Selain itu, perahu pun digunakan masyarakat dari dan ke kebun 
mengikuti sungai. 

Siklus alam yang tidak umum juga berlangsung setiap hari di Sungai Lolobata. Sewaktu 
menjelang pasang, air laut akan mengalir masuk ke pedalaman. Bahkan, saking tingginya 
dorongan pasang, air laut bisa mencapai beberapa kilometer jaraknya dari kampung. 
Proses alamiah ini menyebabkan sungai menjadi lebih dalam dan lebar. Berbagai jenis 
ikan laut pun dapat ditemukan bergerak jauh ke dalam sungai. Kondisi sungai langsung 
berubah begitu laut mulai surut. Kuatnya tarikan arus keluar dari Teluk Kao menuju Laut 
Halmahera menciptakan meti10 yang cukup luas di sepanjang Pantai Lolobata. Tapi, 
bersamaan dengan kembalinya air laut ke pantai, berbagai macam sampah juga ikut 
mengalir keluar. Situasi sungai lalu  kembali seperti semula: dangkal dan menyempit. 
Siklus alam yang terjadi pada sungai-sungai di Teluk Lolobata ini menjadi habitat 
beberapa biota sungai yang khas di Halmahera. Di antaranya kerang, siput, topu11, dan 
totol12. Biota-biota sungai ini merupakan sumber lauk bagi masyarakat di kebun.  

                                            
8 Lihat R.Z. Leirissa. 1996. Halmahera Timur Dan Raja Jailolo, Balai Pustaka, Jakarta. 
9 Ibid. 
10 Hamparan karang yang timbul di pesisir pantai ketika air laut surut. Bagi masyarakat Maluku, meti 
merupakan tempat mencari biota laut yang hidup dan berkembang biak di karang, seperti kerang, siput, 
ikan, anak gurita, dsb.  
11 Sejenis ulat yang hidup di karang sungai. 
12 Sejenis ulat, uang hidup di kayu berlubang. 
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Sebelum menggunakan sumur dan bak penampung, masyarakat Lolobata mendapatkan 
air dari tiga sumber mata air: boki ma ake, jobubu dan dabo yang ada di sekitar 
kampung. Sumber air boki ma ake berada di kaki bukit, belakang kampung. Mata air ini, 
pada masa penjajahan Jepang, digunakan sebagai sumber air minum utama. Beberapa 
buah bak penampung yang dibuat tentara Jepang masih ada sampai sekarang. sumber 
air dabo terletak di sekitar rawa sagu di bawah bukit bagian utara kampung. Sedangkan 
mata air jobubu muncul dari dalam tebing, dekat pantai dibagian utara kampung. 
Dahulu, masyarakat mengambil air langsung dari sumbernya. Pada mata air jobubu, bila 
laut sedang pasang, maka harus menggunakan perahu untuk mengambilnya. Selain 
ketiga sumber air ini, sungai Lolobata juga digunakan oleh petani sebagai air minum. 

Seperti yang telah disinggung di atas, cerita tentang Lolobata tidak dapat dilepaskan dari 
Kesangadjian Maba serta Kesultanan Tidore. Kesangadjian Maba adalah salah satu 
Kesangadjian di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore selain Weda dan Patani. Ketiga 
kesangadjian tersebut mengasosiasi diri kedalam ikatan Gamrange. Di masa kekuasaan 
Sultan Nuku, penduduk Gamrange termasuk pengikut paling setia sang Sultan untuk 
melawan Belanda di Kepulauan Maluku. Sehingga wilayah Gamrange dipilih olehnya 
(Sultan Nuku) sebagai pusat konsolidasi kekuatan militer di Halmahera. Meskipun 
demikian, di bagian utara jazirah timur laut Halmahera (wilayah Kesangadjian Maba), 
pengaruh Kesultanan Ternate juga terdengar samar-samar di beberapa kampung. Hal ini 
diduga karena secara geografis, wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah Halmahera 
Utara yang cenderung berada dibawah pengaruh Kesultanan Ternate dibandingkan 
Tidore13.  

Dalam catatan sejarah, wilayah Halmahera Timur -dan pada umumnya Pulau Halmahera- 
punya peran besar bagi Kesultanan Ternate dan Tidore. Sebagai sumber tenaga kerja dan 
pangan: sagu dan padi untuk upeti. Selain itu, wilayah Halmahera Timur juga dikenal 
sebagi penghasil pala terbesar di Pulau Halmahera. Pada saat VOC memberlakukan 
pelayaran hongi, tanaman pala di negeri ini juga tidak luput dari target operasi 
pembumihangusan. Di masa setelah rempah, sebagian daerah di Halmahera Timur mulai 
dijadikan perkebunan-perkebunan kelapa swasta asing (onderneming). Onderneming 
perkebunan kelapa di jazirah timur laut Halmahera berada di Akesalake, dan sedikit di 
Lolobata. Tapi di Lolobata cerita tentang onderneming makin sulit ditemukan. 

Sedangkan pada zaman penjajahan Jepang, Lolobata dijadikan salah satu pusat 
pangkalan militer terbesar, selain wilayah Kao, di Halmahera pada tahun 1942. Menurut 
beberapa keterangan, pada hari pertama, kedua dan ketiga kedatangan pasukan Jepang, 
Teluk Lolobata disesaki dengan kapal-kapal perang. Saking banyaknya, perahu-perahu 
penduduk yang akan merapat ke pantai harus bergerak disela-sela kapal. Penduduk Teluk 
Lolobata kemudian mengungsi ke Pulau Morotai. Mereka mendekati pasukan sekutu 
yang berpangkalan di sana untuk mendapatkan perlindungan. Penduduk terpaksa lari, 
karena para laki-laki akan dipaksa bekerja, dan perempuan dijadikan pelayan seks 
tentara Jepang. Pemimpin kampung yang tidak mau menyerahkan warganya untuk 
bekerja dihukum sangat berat waktu itu. 

Untuk membangun pangkalan militer di Lolobata, pasukan Jepang mendatangkan 
pekerja dari luar, termasuk tahanan dari penjara Nusakambangan, Cilacap. Perempuan 
dari Manado juga dibawa sebagai pelayan seks di Lolobata. Para tawanan dipaksa untuk 

                                            
13 Cerita tentang Kesultanan Ternate sering bercampur aduk dengan sejarah.   
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menggali lovra (lubang persembunyian), menyiapkan lapangan terbang, memasang 
instalasi militer di darat dan laut, mendirikan rumah sakit, dapur umum, dan 
membangun markas panglima tentara Jepang di Foli. Untuk kebutuhan itu, tanaman-
tanaman kelapa masyarakat ditebangi. Setelah Jepang angkat kaki, masyarakat kembali 
ke kampung masing-masing setelah pasukan dari Teluk Lolobata14. Selama hampir dua 
tahun masyarakat Lolobata tidak menanam tanaman pangan karena pasokan makanan, 
seperti singkong, ubi jalar, dan pisang, peninggalan Jepang tumbuh di mana-mana. 

 

Orde Baru: Krisis Sosial-Ekologi Teluk Lolobata 

Dalam banyak cerita tentang derasnya penghancuran relasi sosial-ekologi di Nusantara, 
termasuk di pulau Halmahera, adalah ketika Orde Baru berkuasa. Lewat tangan 
aparatusnya yang represif, pemerintah melaksanakan setiap program serta kebijakan 
“Pembangunan Nasional”. Dengan dalih inilah, masyarakat dipaksa untuk harus 
menerima. Karena menolak sama artinya dengan Anti-Pembangunan. Pun penghuni 
pesisir dan pedalaman Teluk Lolobata. Pasrah adalah sikap yang harus mereka ambil 
akhirnya setelah beberapa orang tokoh-tokoh kampung ditangkap dan dipenjarakan 
karena melawan15.  

Sejak tahun 1970-an penghancuran ruang-hidup masyarakat Lolobata mulai 
berlangsung. Sebuah perusahan pemegang HPH, yang namanya tidak diingat lagi oleh 
masyarakat, telah beroperasi mengambil kayu, khususnya damar, di wilayah Lolobata dan 
sekitarnya. Tapi kapan perusahan ini angkat kaki, tidak diketahui masyarakat, karena 
tiba-tiba di tahun 1980-an hadir perusahan baru bernama Nusa Padma. Menurut 
masyarakat, wilayah operasi perusahan yang baru ini jauh lebih luas, puluhan kilometer 
jaraknya dari kampung jika diukur dengan benar. Bukan hanya pohon agatis serta damar-
damar besar dan paling tua di Halmahera, tapi berbagai jenis kayu sepanjang bukit dan 
lembah juga dibabat habis. Bahkan pohon-pohon pala tua dari zaman perdagangan 
rempah dahulu, ikut ditebangi pula. Disekitar tahun 1980-an juga, sisa-sisa hutan di 
pedalaman Teluk Lolobata, ruang-hidup penduduk pedalam pulau Halmahera, ditetapan 
sebagai kawasan Taman Nasional.  

Begitu juga dengan dataran luas Subaim. Tempat dusun-dusun sagu bersama, sumber 
pangan penghuni Teluk Lolobata tumbuh subur itu, dikonversi untuk wilayah 
transmigrasi tahun 1982. Sejak  didatangkan, masyarakat transmigran adalah penghasil 
pangan utama, khususnya beras, dengan segala logika barunya di Halmahera Timur16. 
Beras sawah menjadi sumber pangan baru menggantikan pangan lokal utama: sagu dan 
padi kampung. Apalagi ketika bagang beroperasi, uang mulai mengalir di Teluk Lolobata 
tahun-tahun itu. Uang bagang menghasilkan pangan transmigran. Masyarakat menjadi 
makin instan.  

                                            
14 Peninggalan Jepang di Teluk Lolobata diambil dan dijual kepada para penadah besi bekas mulai tahun 
1980. Bahkan sampai dijual ke Surabaya. Namun yang paling parah, sisa-sia amunisi perang tentara 
Jepang digunakan sebagai amunisi perang sewaktu rusuh awal tahun 2000 lalu. Beberapa kali ledakan 
besar pernah terjadi sampai menewaskan beberapa orang akibat salah membongkar bom utuh yang 
mereka temukan. 
15 Beberapa orang tokoh Kampung Lolobata ditangkap oleh aparat keamanan dengan alasan yang tidak 
jelas pada tahun 1970-an. 
16 Lihat Surya Saluang, dkk. 2014. Perampasan Ruang Hidup; Cerita Orang Halmahera. Tanah Air Beta, 
Yogyakarta.  
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Pada tahun 1986, berselang empat tahun sejak kedatangan transmigrasi, tiba-tiba 
ibukota kecamatan diangkut untuk dipindahkan ke wilayah transmigrasi. Lolobata lantas 
ditinggalkan, bahkan dilupakan dalam desain dan kebijakan pembangunan. Orientasi 
pembangunan pemerintah hanya mementingkan wilayah transmigrasi dan penduduknya 
yang baru. Orang Lolobata hanya dilirik jika ada persoalan yang mendera warga 
transmigran. Seperti menyelesaikan konflik antara Orang Tobelo Dalam dengan warga 
transmigran, atau mengusir hama yang menyerang lahan pertanian saja17. Benih konflik 
makin bertambah, dan kian dalam tertancap di dalam kesadaran masyarakat. Sejak saat 
itu, wilayah transmigran adalah rujukan kemajuan. Masyarakatnya menjadi contoh 
keberhasilan atau subyek pembanding untuk masyarakat lokal. 

 

Transmigrasi dan Hancurnya Pangan Lokal 

Sagu: Ekologi Halmahera 

Dalam beragam catatan, Pulau Halmahera adalah sumber pangan utama di masa 
lampau. Lembah-lembah tersubur pulau ini menjadi ruang hidup tanaman pangan bagi 
penduduk Halmahera dan sekitarnya, termasuk sagu. Sebelum dibudidayakan oleh 
penduduk, sagu  tumbuh di daerah-daerah berawa. Di Halmahera Timur, dusun-dusun 
sagu komunal berada beberapa di lembah luas seperti lembah Subaim dan Maba. 
Ironisnya, kedua lembah tersebut telah dialihfungsikan. Dusun sagu di lembah Maba 
diubah menjadi kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sejak 
wilayah itu ditetapkan sebagai ibukota kabupaten awal tahun 2000. Sedangkan di 
lembah Subaim, telah dikonversi jauh sebelumnya, sejak kawasan tersebut ditetapkan 
sebagai kawasan transmigrasi lebih dari 30 tahun silam18. 

Menurut keterangan masyarakat, pengetahuan dan cara mengolah sagu merupakan 
salah satu bentuk paling nyata hubungan manusia dengan alam. Bahkan, kedua hal ini 
menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki yang dianggap telah dewasa, dan telah siap 
untuk menikah. Karena bisa mengolah sagu berarti telah sanggup menghidupi keluarga. 

Proses mengolah sagu diawali dari pengecekan pohon yang sudah tua. Pengecekan 
berguna untuk mengetahui batang sagu yang bisa menghasilkan banyak pati sagu. 
Pengetahuan masyarakat yang sudah turun temurun digunakan dalam proses ini. 
Awalnya batang sagu yang telah dipilih terlebih dahulu  dibersihkan sekitarnya. Lalu, 
seutas tali (dari tanaman merambat  atau sebilah kulit dahan sagu yang masih muda) 
digunakan untuk mengukur diameter pohon sagu, dengan cara melingkarkan tali 
tersebut pada batang sampai kedua ujungnya bertemu. Keesokan harinya, diameter 
pohon sagu diukur kembali dengan tali yang sama. Jika kedua ujung tali tidak lagi saling 
bertemu berarti tandanya pohon sagu tersebut berisi19. 

Setelah menyiapkan goti20 yang terbuat dari batang sagu atau kulit pohon kananga, sagu 
siap ditebang. Tapi sebelum itu, batang pohon sagu dibersihkan pada bagian yang akan 
ditebangi. Si penebang, sambil mengelus-ngelus batang sagu, mulai “bobeto”, minta izin 
kepada sosok yang ada dalam pohon sagu agar memberikan hasil yang baik untuk 

                                            
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Batang sagu juga diketuk-ketuk untuk mengetahui bahwa sagu memang benar-benar telah siap diolah. 
20 Tempat menampung air perasan sagu. 
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memberi makan keluarganya21. Pohon sagu kemudian bisa ditebangi.  

Pada satu batang pohon sagu, biasanya dikerjakan dua orang. Yang satu tugasnya 
menokok batang menggunakan “ngalo-ngalo”22, sedangkan yang seorang lagi memeras 
pati sagu ke dalam goti. Posisi goti harus berada didekat sungai atau sumber air agar 
memudahkan pekerjaan si pemeras mengambil air. Rata-rata dari satu batang sagu yang 
berukuran di atas sepuluh meter, dapat menghasilkan pati sagu sebanyak 30 sampai 40 
tumang23. Ketika sagu telah menghasilkan tepung, orang-orang kampung akan mampir 
untuk bacarita sambil membakar “boko”24 atau “kokoname”25. Disamping itu, “oro”26 
yang telah busuk disekitar goti akan ditumbuhi jamur sagu, serta tempat berkembang 
biak ulat “sabeta”27, yang enak bila dimasak.  

Namun sejak mesin parut sagu digunakan, masyarakat sudah jarang mengolah sagu 
secara tradisional saat ini. Bagi masyarakat, proses produksi sagu lebih cepat bila 
memakai mesin dibandingkan dengan menokok sagu secara tradisional. Dalam sehari, 
dua sampai tiga batang sagu bisa dirobohkan untuk diolah diolah dengan mesin, 
sedangkan mengolah dengan cara tradisional membutuhkan waktu lima hari sampai satu 
minggu. Selain itu, goti pun tak lagi dibuat dari batang sagu atau pohon kananga, karena 
kini masyarakat lebih suka memakai potongan perahu atau terpal, begitu juga dengan 
tumang, wadah untuk mengisi pati sagu ini telah diganti dengan bekas karung beras.  

Sekarang di Lolobata hanya tinggal beberapa orang yang masih mengolah sagu. Ada yang 
mengolah sagunya sendiri, tapi ada juga yang mengolah sagu milik orang lain. Pada sagu 
milik orang lain, bila tepung sagu yang dihasilkan banyak, pemilik pohon sagu akan 
mendapatkan dua sak (karung), sedangkan bila hasilnya sedikit, si pemilik hanya 
mendapatkan satu sak saja. Sedangkan pemilik mesin cuma menerima satu sak sebagai 
sewa mesin. Pohon sagu yang bagus menghasilkan pati sekitar sepuluh karung, namun 
jika kurang bagus, pati yang dihasilkan rata-rata di bawah lima sak.  

Biasanya pati sagu sudah dipesan walaupun belum selesai diolah oleh orang-orang 
Lolobata atau kampung-kampung sekitar. Pati sagu akan dijual seharga seratus ribu 
rupiah per sak. Bila dijual per mangkuk, pati sagu dihargai lima ribu rupiah. Sedangkan 
pati sagu yang telah diolah menjadi sagu lempeng (roti sagu) juga dihargai lima ribu 
rupiah per ikat (satu ikat sebanyak tiga lempeng). Vorno, wadah untuk membakar sagu 
lempeng, didapat dari pengrajin gerabah dari Pulau Mare, Tidore.  

Dari sisi rasa, tepung sagu yang diolah secara tradisional jauh beda rasanya dengan sagu 
yang diolah menggunakan mesin. Bau bahan bakar mesin, sering terkontaminasi dengan 
bau sagu. Demikian juga ketika diseduh dengan air panas, papeda yang dihasilkan sering 
encer dibandingkan pati sagu biasa. Ironisnya, bila tidak ada sagu untuk dikonsumsi, 
warga yang terbiasa makan papeda akan membeli “tepung sagu” pabrikan di toko. 

                                            
21 Bobeto berarti memohon pamit kepada penjaga alam. Cerita yang sama juga penulis dapatkan di 
Seram bagian timur, Buru Utara, serta Kepulauan Sula. Bahkan di Seram Timur, pada saat bobeto  nama 
sosok perempuan yang ada di dalam pohon sagu harus disebutkan. 
22 Alat yang terbuat dari bambu. 
23 Wadah yang dianyam dari daun sagu untuk menaruh pati sagu. 
24 Pati sagu yang di isi di dalam bambu. 
25 Pati sagu yang dibungkus dengan  daun sagu. 
26 Ampas perasan sagu. 
27 Ulat sagu. 
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Kebun dan Padi Kampung 

Selain sagu, sumber pangan utama masyarakat Lolobata adalah padi kampung. Sejak 
dahulu padi kampung telah ditanam di Halmahera. Biasanya pada saat kebun baru 
dibuka. Sama halnya dengan sagu, bagi masyarakat Teluk Lolobata, padi kampung pun 
merupakan tanaman yang mewakili pengetahuan dan cara manusia mengolah alam. 
Oleh karena itu, sebelum berkebun, masyarakat Lolobata terlebih dahulu harus 
melaksanakan ritual membuka hutan. Bersama para tetua kampung, ritual dilakukan 
dengan menaruh sesajian berupa sirih, pinang dan tembakau. Lalu diikuti dengan 
bobeto: “....saya mau membuka hutan untuk berkebun, tolong jaga tanaman yang kami 
tanam”, kepada “tuan tana”. Pohon-pohon kecil dan semak belukar terlebih dahulu 
dibersihkan, baru pohon-pohon besar ditebangi. Selang beberapa hari kemudian, pohon 
dan belukar yang telah kering langsung dibakar. Biasanya pekerjaan menebang pohon 
dilakukan oleh laki-laki, sedangkan membakar dikerjakan oleh perempuan28.  

Setelah lahan selesai dibersihkan, padi kampung pun siap ditanam. Masyarakat akan 
menggunakan pengetahuan tentang waktu berdasarkan tanda-tanda alam. Letak bintang 
salah satunya. Dengan melihat bintang, petani bisa tahu waktu musim hujan dan saat-
saat burung pipit berkembang biak. Sehari sebelum menanam, pemilik kebun 
mengundang orang (bakoro) untuk ikut “babari” (membantu). Yang bersangkutan juga 
menyiapkan sebuah bidang kecil berukuran sekitar satu kali satu meter menggunakan 
dahan sagu atau kayu ditengah kebun. Di dalam bidang tersebut, tepat ditengahnya, 
sebuah balanga (gerabah) berisi nasi kuning dan telur rebus diletakkan. Bibit-bibit padi 
yang ikut ditaruh di sekitar balanga agar didoakan oleh tetua kampung. Proses ini, oleh 
masyarakat Lolobata, disebut “arwahan”. Sesudah arwahan, pemilik kebun langsung 
menyiapkan makan bagi semua orang yang ikut menanam. Masyarakat mempercayai 
bahwa bulir padi akan banyak berisi jika orang yang menanamnya dalam keadaan 
kenyang.  

Pemilik kebun, setiap hari, akan mengelilingi kebun sambil mengetuk-mengetuk batang-
batang kayu di sekitar kebun agar padi cepat berisi. Hal ini sebaliknya terjadi begitu 
menunjukkan tanda-tanda bunting (berisi), padi mulai sangat ketat dijaga, bagi 
masyarakat, seperti menjaga perempuan remaja. Sebab di saat-saat itulah masa yang 
paling menentukan padi akan berisi atau tidak. Sehingga, setiap orang yang berada di 
sekitar kebun dilarang menebang pohon maupun memotong-motong sesuatu, atau 
dengan kata lain, melakukan sesuatu yang dapat menggetarkan bumi. Bila pantangan 
tersebut dilanggar, padi tidak bisa berisi. Pemilik kebun juga mengambil beberapa helai 
daun pandan, memotongnya kecil-kecil, lalu menyebar-nyebarkan ke dalam kebun. 
Mereka meyakini bahwa beras hasil panen menjadi harum seperti daun pandan.  

Apabila padi diserang hama, pemilik kebun langsung berkeliling, sambil mengambil 
tanah segenggam, ia pun bobeto. Tanah di dalam genggaman langsung dihambur-
hamburkan ke tengah-tengah tanaman padi. Hal ini dilakukan berkali-kali setiap hari. 
Selain itu, tanaman padi juga diobati dengan membakar ikan “garopa”, kulit kayu 
“hatebawa” atau “gusungi”, maupun “sebe” (sejenis alga laut). Sedangkan jika padi 
diserang penyakit kering, petani tinggal memotong pucuk sagu lalu menancapkannya ke 
tengah serta sudut-sudut kebun. Atau juga membakar kulit kepiting dan udang. Demikian 
pula bila tangkai padi tidak kuning merata. Petani hanya tinggal mengambil beberapa 

                                            
28 Op-Cit. Leirissa  
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dahan bambu, dan menancapkannya dengan letak persis seperti menancapkan pucuk 
sagu. Setelah semua proses ini dilakukan, selang beberapa hari kemudian hama 
menghilang, tanaman kembali subur, serta kuning merata. 

Pada waktu panen, pemilik kebun telah menyiapkan “susiru” (penampis) yang nantinya 
digunakan menaruh tangkai padi yang dipotong. Susiru terlebih dahulu disembur dengan 
akar kayu tertentu yang sudah dikunyah, dan selama panen berlangsung susiru tidak 
boleh dibalik. Orang Lolobata meyakini bahwa jika kedua hal ini tidak dilakukan, hasil 
panen akan menyusut. Padi tidak boleh dipetik dari berbagai arah secara sembarangan, 
tapi harus dipetik dari “lao” (arah pantai) ke “dara” (arah gunung). Tidak bisa sebaliknya.  

Seluruh hasil panen disimpan di dalam “bebereki” (lumbung). Seperti pada kebun, di 
dalam bebereki pun tidak ada yang boleh meminum air atau membuang ampas tebu 
sembarangan. Apabila pamali ini dilanggar padi akan membusuk. Biasanya padi yang ada 
dalam lumbung bisa dikonsumsi sampai tiba panen musim tanam berikutnya. Ada dua 
jenis padi kampung yang biasanya ditanam. Padi enam dan tiga bulan. Rumpun padi 
kampung lebih tinggi dibandingkan padi sawah. Rasanya lebih enak, dan wanginya lebih 
tajam bila ditanak. Kenyang beras padi kampung pun lebih lama.  

Selain menanam padi, di sekitar kebun pun ditanami dengan berbagai jenis tanaman 
lain, seperti pisang, kasbi (singkong), botom, bawang, tomat, dan seterusnya. Tapi cabai, 
tanpa ditanam, tumbuh sendiri di dalam kebun. Kasbi merupakan salah satu tanaman 
pangan utama juga selain padi dan sagu. Dengan proses pengolahan yang cukup 
panjang, kasbi bisa dihasilkan menjadi tepung kasbi. Baik yang diolah sebagai papeda, 
maupun roti kasbi. Roti kasbi dapat bertahan berbulan-bulan. 

Selesai masa tanam padi, lahan akan ditanami dengan tanaman umur panjang, 
khususnya kelapa. Meskipun tanaman-tanaman bulanan (singkong, ubi, pisang, kacang 
tanah, dan seterusnya) juga tetap ditanam. Kelapa merupakan tanaman yang lebih 
dominan ditanam masyarakat Lolobata. Cengkeh dan pala tidak dibudidayakan, sebab 
harganya yang merosot tajam sejak tahun 1970-an. Sedangkan kakao lumayan ditanam, 
tetapi karena sering diserang hama, tanaman kakao tidak seproduktif kelapa.  

Laut, Bagan, dan Uang 

Sebelum alat transportasi darat digunakan, masyarakat Teluk Lolobata hanya mengenal 
perahu  dan laut sebagai moda transportasi utama antar kampung maupun pulau di 
Halmahera. Perahu juga menjadi penghubung wilayah pesisir dan pedalaman. Sehingga 
bagi masyarakat, pengetahuan tentang perahu dan laut adalah suatu keharusan bagi 
setiap orang yang hidup di pesisir. Malah, bila tidak ada perahu, sebuah rumah tangga 
dianggap belum lengkap. 

Pada saat berlayar atau melaut, pelaut sangat memperhatikan arah angin, arus laut, 
langit (perbintangan), maupun musim ikan. Misalnya, jika angin bertiup searah dengan 
pelayaran, pelaut tinggal membuka layar agar perahu  bergerak sendiri. Si pelaut hanya 
tinggal bertugas mengontrol wayang (kemudi) agar posisi perahu tetap terjaga. Tapi bila 
angin bertiup sebaliknya, pelaut akan mendayung. Hal ini menyebabkan perjalanan jadi 
lebih lama. Atau, hanya dengan mencermati bintang pada malam hari, pelaut sudah tahu 
posisi perahunya berada diperairan mana, serta sedang musim ikan apa dan disebelah 
mana ikan biasa berkerumun. 
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Ada dua jenis perahu yang dikenal masyarakat Lolobata: perahu sampan dan perahu 
semang (bercadik). Pada perahu semang lah layar sering dipasang. Dahulu, meskipun 
membutuhkan waktu yang sedikit lama, masyarakat masih berlayar membawa dagangan 
atau berbelanja dari Lolobata ke daerah lain, seperti Tobelo. Tapi sejak mesin perahu 
dipakai sekitar tahun 1970-an pelayaran jadi lebih cepat. Perahu yang digunakan juga 
semakin besar.  

Selain itu, pada saat jalan darat dibuka dari Subaim ke Lolobata sampai dan sekitarnya 
sejak kehadiran transmigrasi, saat ini hubungan antar kampung telah menggunakan 
sarana transportasi darat. Orang Lolobata yang mau ke Daro (Tobelo atau Kao), tidak lagi 
menggunakan perahu sendiri. Mereka tinggal menumpang perahu dari Hatetabako, Puao 
maupun Kakaraino. Namun lebih jauh dari itu, pengetahuan tentang perahu dan laut 
makin hilang. Hanya pada beberapa orang tua, sejarah dan budaya laut masih bisa 
dituturkan. Selebihnya tidak lagi. 

Menurut cerita masyarakat, perairan Teluk Kao adalah salah satu penghasil ikan teri di 
Maluku Utara. Sekitar tahun 1970-an, bisnis ikan teri mulai diusahakan oleh masyarakat 
Lolobata. Saat itu, alat yang digunakan masih sederhana, hanya perahu biasa dan jaring 
halus yang berukuran cukup panjang, khusus dipakai untuk menangkap ikan kecil. 
Masyarakat menyebutnya dengan istilah “kofo”. Dengan alat ini, ikan teri hanya bisa 
dijaring dari pinggir pantai. Namun, di tahun 1980-an, usaha penangkapan ikan teri 
berubah, menggunakan perahu “bagang”. Perahu bagang adalah jenis perahu bercadik 
berukuran besar yang ditaruh dilepas pantai. Pada tiap sudut-sudut cadik perahu, 
beberapa lampu dipasang sebagai penerang pada malam hari agar menarik ikan teri 
masuk ke dalam jaring yang telah dipasang di bawah perahu. Saking banyaknya, jarak 
antara satu bagang dengan yang lain hanya beberapa meter saja. Hal ini membuat Teluk 
Lolobata pada malam hari mirip sebuah kota. 

Usaha bagang dibawa oleh para pengusaha Cina dan Bugis dari Tobelo ke perairan Teluk 
Lolobata. Lambat laun, beberapa orang Lolobata yang memiliki cukup modal mulai ikut 
mengusahakan. Tapi, sebagian besar masyarakat Lolobata yang tidak mampu 
mengusahakan bagang pada waktu itu, bekerja sebagai karyawan pada pemilik bagang. 
Laki-laki bekerja sebagai “karyawan laut”, sedangkan perempuan bertugas sebagai 
“karyawan darat”. Umumnya perempuan yang menjadi karyawan laut adalah istri 
karyawan darat. Karyawan laut betugas dari pukul enam atau delapan sore sampai 
dengan pukul enam pagi, dan karyawan dari pagi sampai sore hari untuk menyortir ikan, 
menjemurnya sampai menyimpannya. 

Dalam semalam, karyawan laut rata-rata menarik jaring dua kali ke dalam perahu. Ikan 
hasil tangkapan baru diturunkan ke darat besok paginya, sekalian para karyawan laut 
pulang beristirahat. Adalah tugas karyawan darat setelahnya. Hal pertama yang akan 
dikerjakan yakni menyortir hasil tangkapan. Dalam proses tersebut, hanya ikan teri yang 
diambil, sedangkan ikan lainnya dibawa pulang. Pada kondisi tertentu ketika tangkapan 
melimpah, banyak ikan sering dibuang atau ditimbun begitu saja ke dalam pasir. Ikan 
tetemeri salah satu yang paling banyak waktu itu. Apalagi jika datang musim hujan, ikan 
teri juga dibuang-buang atau di timbun begitu saja. Sehingga bau ikan busuk memenuhi 
udara pantai Lolobata karena tidak bisa dijemur. 

Pengusaha bagang hanya mencari tiga jenis ikan teri: teri halus, sedang, dan besar. Dari 
ketiga jenis ini, ikan teri halus lah yang paling banyak dicari, dan mahal harganya. 
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Namun, jika tidak kering benar, teri dibeli di bawah harga. Sebulan beroperasi, bagang 
bisa menghasilkan ikan teri dua sampai tiga ton ikan teri. Hanya beberapa malam, pada 
saat bulan terang, ikan teri tidak akan naik ke permukaan laut, sehingga bagang biasanya 
ditarik ke pantai untuk dibersihkan, dan diperiksa kerusakannya. 

Bagi masyarakat, bisnis bagang membawa banyak uang masuk. Lolobata dan sekitarnya 
kala itu bak “daerah dollar” di Halmahera Timur. Sehingga sejak saat itulah usaha ikan 
teri menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Lolobata. Dampaknya, hampir 
tidak ada waktu untuk mengurus kebun. Bahkan, masyarakat yang tidak lagi 
memperhatikan pendidikan anak- anaknya. Karena seluruh waktu masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan, dicurahkan untuk bekerja di bagang. Bukan hanya itu, anak-
anak Lolobata juga sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara mengumpulkan, 
menjemur dan menjual ikan teri yang mereka dapatkan. Dalam kondisi ini, maka 
kebutuhan pangan seperti beras dan sayur mayur dibeli dari masyarakat transmigrasi, 
sedangkan tanaman pangan kebun lainnya seperti pisang dan ubi dibeli dari masyarakat 
Hate Tabako, Puao maupun Kakaraino.  

Usaha bagang di perairan Lolobata dan sekitarnya berakhir ketika konflik besar terjadi di 
awal tahun 2000. Baru beberapa tahun terakhir bagang mulai diusahakan lagi oleh 
masyarakat kampung Saramaake dan Sondo Sondo. Masyarakat di Lolobata tidak lagi 
mengusahakan bagang karena ongkos pembuatan yang bisa mencapai ratusan juta hari 
ini. 

 

Teluk Lolobata Hari Ini 

Hancurnya Basis Solidaritas Orang Lolobata 

Suatu hari di tahun 2006, beberapa orang tokoh kampung Lolobata berkumpul. Mereka 
membicarakan rencana pembentukan desa baru. Kampung Lolobata akan dibelah dua. 
Dalam proses tersebut, masalah akhirnya mucul, “nama” apa yang akan digunakan untuk 
desa baru itu? Beberapa nama telah diusulkan, tapi tidak sesuai dengan latar sejarah dan 
budaya kampung Lolobata. Setelah diskusi panjang, akhirnya nama kampung disepakati, 
“Boki Ma Ake”29. Semua konsep kampung Boki Ma Ake yang sudah siap lalu dibawa ke 
pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk dibahas sebagai “Desa” dalam wilayah 
Kecamatan Wasile Utara. 

Pasca Boki Ma Ake disahkan, masalah yang jauh lebih tajam pun akhirnya muncul. 
Perebutan kekuasaan kepemimpinan kampung. Pemilihan kepala kampung Boki Ma Ake 
menjadi ruang pertarungan politik dan artikulasi basis-basis kultural lama, termasuk 
marga. Cerita tentang peran dan fungsi marga yang telah lama hilang, kembali 
dihadirkan dalam proses politik lokal tersebut. Namun bagi sebagian masyarakat, hal itu 
semata-mata hanya demi kepentingan, akses serta kontrol atas sumber daya ekonomi 
dan politik yang dimiliki kampung.  

Basis solidaritas yang telah hancur, kian tajam hadir dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Lolobata dan Boki Ma Ake pasca proses pemilihan kepala kampung. Para 
pendukung pasangan calon kepala kampung yang terpilih dengan yang tidak terpilih 
tidak saling tegur-sapa. Kalau ada keluarga pasangan calon yang tidak tepilih meninggal 

                                            
29 Boki Ma Ake berarti air putri. 
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dunia, keluarga para pendukung kepala kampung yang terpilih tidak akan ikut melayat. 
Atau, bila ada hajatan di rumah keluarga pihak yang pertama, pengikut pihak yang kedua 
tidak mau membantu atau berpartisispasi. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terbawa 
sampai pada saat pemilihan legislatif 2014 baru-baru ini. Para calon anggota legislatif 
DPRD Halmahera Timur dari Lolobata menggunakan keluarga serta marga untuk menarik 
dukungan. Berbagai cara juga digunakan dalam menggalang suara. Masyarakat kian 
terpecah belah dalam politik primordialis kampung hari ini. 

Contoh lain dari lunturnya ikatan sosial-kultural di Lolobata dialami oleh seorang 
pemuda, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Ternate. Dalam keadaan 
terpaksa, ia harus membawa kabur pacarnya karena hubungan mereka tidak direstui. 
Pihak keluarga perempuan tidak menerima si laki-laki dengan alasan bahwa yang 
bersangkutan masih kuliah, sedangkan anak perempuan mereka adalah seorang perawat 
di Puskesmas Lolobata. Meskipun pihak keluarga laki-laki dan perempuan bertetangga, 
pertengkaran hampir saja terjadi. Keluarga dekat dari pihak laki-laki merasa tidak 
dihormati dan dilecehkan, setelah keluarga perempuan mengambil pulang anaknya yang 
telah pergi (baca: lari) ke rumah Bapak Imam.  

Melemahnya ikatan-ikatan sosial-kultural sesama penghuni Teluk Lolobata juga terjadi di 
berbagai level yang lain. Di level kecamatan, ketika Wasiley Tengah dimekarkan menjadi 
kecamatan baru tahun 2006, semua warga Lolobata melakukan protes, baik langsung 
maupun tidak langsung terhadap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Mereka 
berpendapat bahwa seharusnya bukan penetapan Lolobata sebagai ibukota dari 
kecamatan Wasile Tengah yang baru tersebut, tetapi mengembalikan kecamatan induk 
(Wasile) kepada Lolobata. Masyarakat berdalih bahwa Lolobata adalah ibukota 
kecamatan induk paling awal di Teluk Lolobata sebelum dipindahkan ke dataran Wasile 
tahun 1986 karena kehadiran transmigran. Selain itu, masyarakat Lolobata juga 
menggugat batas wilayah antara Kecamatan Wasile Tengah (Lolobata) dengan Wasile 
(Dodaga). Bahwa wilayah transmigrasi di Satuan Pemukiman (SP) 6 semestinya masuk ke 
dalam wilayah Kecamatan Wasile Tengah, bukan Wasile berdasarkan batas wilayah 
tradisional antara kedua kecamatan.  

Bukan hanya itu, benih-benih konflik yang nampak maupun tersembunyi akibat hacurnya 
basis solidaritas juga terjadi antara pendatang dan penduduk asli -pasca kehadiran 
transmigrasi di Teluk Subaim. Bahkan bertambah tajam begitu dataran Subaim, dalam 
rencana pemekaran Kabupaten Wasile, akan ditetapkan sebagai ibukotanya. Masyarakat 
Lolobata menuntut haknya untuk menjadi ibukota kabupaten dengan alasan Lolobata lah 
kampung tertua dan kecamatan paling pertama. Mengabaikan Lolobata sama saja 
dengan melupakan sejarah asal-usul seluruh negeri pesisir di Teluk Wasile. Beberapa kali 
aksi demonstrasi menolak pemekaran dilakukan pemuda dan mahasiswa Lolobata untuk 
menyuarakan tuntutan masyarakatnya.  

Di sisi lain, kisah tentang konflik besar awal tahun 2000 juga tetap hidup dalam pikiran 
dan kesadaran masyarakat Teluk Lolobata, meskipun sering menyatu maupun terpisah 
dengan cerita yang lain. Pada satu sisi, bagaimana perang, pembakaran, pengungsian, 
dan sebagainya merupakan kisah yang tertanam pada memori kolektif masyarakat 
Lolobata, sedangkan pada sisi yang lain cerita-cerita tersebut, entah mengapa dan untuk 
apa, masih saja terus menerus diproduksi oleh masyarakat di pesisir Teluk Lolobata. 
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Orang Kota dan Orang Kampung 

Bagi masyarakat Lolobata, dan mewakili kenyataan yang ada di kampung-kampung 
lainnya saat ini, bahwa menyekolahkan anak adalah upaya mengubah situasi sosial-
ekonomi yang mereka hadapi. Atau sekolah dapat memberi jaminan bagi masa depan 
bagi sang anak. Dengan menyekolahkan anak, status sosial keluarga juga bisa lebih 
terangkat. Sehingga walaupun dalam kondisi terdesak, yang penting anak-anak mereka 
bisa bersekolah. Entah meminjam uang, menyewakan kebun kelapa, sampai pada titik 
tertentu menjualnya. Bahkan untuk mempercepat proses sekolah, ada masyarakat yang 
mulai berpikir untuk memilih jalan pintas saja. Membeli ijazah. 

Padahal, sadar dan tak sadar, sekolah telah merubah banyak hal dalam kehidupan anak-
anak Lolobata. Mereka yang kuliah di luar daerah sering pulang dengan gaya hidup dan 
cara pandang yang berbeda di kampung. Bukan hanya itu, gaya bahasa pun berubah. 
Tidak lagi akrab dengan gaya bahasa Lolobata. Bagi teman-teman yang di kampung, 
mereka yang kuliah telah menjadi orang kota kelas menengah baru di kampung. Seperti 
beberapa orang pegawai pegawai di Puskesmas Lolobata. Dengan gayanya, mereka 
hanya melaksanakan tugasnya tanpa mau terjun secara dekat untuk menggali masalah-
masalah kesehatan yang ada di kampung. Sehingga apabila ada masyarakat yang sakit, 
maka mereka sendiri lah yang akan mendatangi puskesmas.  

Ditambah dengan cara masyarakat transmigran memandang orang-orang Lolobata dan 
sekitarnya sebagai orang kampung (yang “kampungan”) semakin nampak terlihat. 
Seperti yang dialami penulis ketika seorang warga lokal Subaim menyampaikan dengan 
nada datar ditambah senyum tipis kepada penulis bahwa “ooo...dong baru dari kampung 
kong baru lia kota” (ooh..mereka baru dari kampung, baru melihat kota), hanyaa setelah 
penulis menyampaikan bahwa penulis dari Lolobata. Kalimat tersebut muncul setelah 
penulis tidak mendengar panggilan pemilik warung yang menanyakan kepada penulis 
hendak membeli rokok apa. Begitu mendengar panggilan pemilik warung kepada penulis 
“kita mau panggil Mas kah, Abang ka, atau Ko?. Mau beli rokok apa?”, ia langsung 
menyambungnya dengan kalimat tersebut. 

Situasi Air dan Pangan 

Harga beras semakin mahal, baik yang dibawa dari wilayah transmigrasi Subaim maupun 
Tobelo. Sehingga masyarakat kembali menanam padi kampung di Lolobata. Tanaman 
yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun, sejak transmigrasi hadir di dataran 
Wasile. Dimulai pada tahun 2012. Setelah masyarakat mendapatkan bantuan bibit padi, 
pupuk serta pestisida dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur. Lewat kelompok 
tani, bantuan lain berupa permodalan serta ternak juga diberikan. Namun bantuan yang 
terakhir ini, berakhir dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 

Namun, harapan petani untuk menikmati padi yang mereka tanam pupus sudah. Panen 
gagal total tahun 2013. Karena bibit padi yang mereka tanam adalah bibit padi sawah. 
Petani Lolobata berpendapat, bagaimana mungkin panen bisa berhasil, jika lahan kering 
ditanami bibit padi lain. Apalagi tanah Halmahera, tanpa menggunakan pupuk dan 
pestisida pun tanaman dapat tumbuh sumbur. Seperti ungkapan seorang petani Lolobata 
di awal tulisan ini, “di atas batu saja tanaman yang ditanam, dapat tumbuh di tanah 
Halmahera”. 
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Hal inilah yang membuat masyarakat Lolobata memutuskan mencari sendiri bibit padi 
kampung ke beberapa kampung di sekitar jazirah timur laut Halmahera. Salah satunya 
kampung Sondo Sondo. Masyarakat di kampung ini setiap tahun masih setia menanam 
padi kampung. Bahkan, tahun 2013 lalu panen raya dilaksanakan besar-besaran di sana.  

Cerita tentang padi kampung di atas, adalah kenyataan yang dihadapi oleh para petani 
lokal di Halmahera Timur saat ini. Sejak hadir tahun 1980-an, wilayah transmigrasi 
menjadi fokus utama pemerintah, alasannya sebagai lumbung pangan Halmahera Timur. 
Untuk itu, setiap program dan kebijakan pertanian,  pemerintah lebih difokuskan kepada 
warga transmigrasi. Ironisnya, segala macam hal yang dilaksanakan pada pertanian 
transmigrasi juga diseragamkan oleh pemerintah kepada petani lahan kering. Selain itu, 
pemerintah juga tidak memperhatikan petani lokal ketika pascapanen. Sarana 
transportasi yang sulit menyebabkan hasil pertanian petani lokal di Halmahera Timur 
sering tidak terpasarkan. Hal ini sangat berbeda dengan yang ada pada masyarakat 
transmigrasi. 

Sedangkan pada lautan Lolobata, makin jarang terlihat orang Lolobata melaut. Menjaring 
maupun menyelam memanah juga makin sulit. Ikan entah berada dimana sekarang. 
Sehinga yang terlihat setiap hari, para pedagang dari kampung Hatetabako, Puao, 
Kakaraino, dan Subaim, menggunakan sepeda motor datang menjual ikan di Lolobata. 
Bahkan, dalam beberapa waktu sekali, pedagang dari Tobelo juga membawa ikan 
menggunakan mobil pick-up. Sedangkan ikan teri, dijual setengah kresek kecil di warung-
warung di Lolobata. Bukan hanya itu, ikan kaleng bukan lagi barang yang sulit ditemukan 
di dapur maupun di kebun. Padahal mereka sadar bahwa “dahulu ikan dibuang-buang, 
sekarang dicari-cari”. Namun terlepas dari ini semua itu, tidak pernah ada dugaan yang 
muncul dari masyarakat bahwa jangan-jangan ada hubungan antara situasi ini dengan 
tercemarnnya Teluk Kao oleh limbah perusahan Nusa Halmahera Mineral di Malifut, 
Halmahera Utara. 

Sungai Lolobata yang digunakan sebagai sumber air minum masyarakat di kebun, kini 
mulai diracuni menggunakan pestisida tanaman oleh masyarakat. Dua merek pestisida 
yang paling laris adalah Desis dan Rondap. Kedua barang ini dijual oleh para pedagang di 
Lolobata. Tapi Desis-lah yang paling banyak digunakan untuk meracuni sungai. Sehingga 
bukan hanya udang, biota sungai lainnya juga mati. 

Krisis air tidak hanya terjadi pada sungai. Satu dari tiga sumber air utama masyarakat di 
sekitar kampung lolobata, mata air boki ma ake mulai tidak lancar alirannya. Setelah 
program penyediaan sarana air bersih lewat PPK dan PNMP MPd, kini hanya seminggu 
sekali air bisa dialirkan dari bak penampungan yang dibuat tahun 2011 lalu. Kapasitas 
mesin yang terlampau besar untuk ukuran kampung Lolobata membuat sekali sedot 
mata air langsung. Sedangkan mata air dabo, tidak lagi bisa dikonsumsi pasca 
pembuatan sumur. Bukan hanya untuk mandi, sekitar sumur juga digunakan untuk 
mencuci pakaian oleh masyarakat. Sehingga limbah detergen maupun sabun mandi 
sering tercampur dengan air di dalam sumur. 

Kelapa, Kopra dan Masalahnya 

Jarang ditemukan tanaman umur panjang lain di pesisir sampai ke wilayah perbukitan di 
belakang kampung Lolobata selain kelapa. Tanaman asli daerah tropis ini juga tumbuh 
subur di sepanjang wilayah jazirah timur laut Halmahera. Tapi, sejak kapan kelapa mulai 
dibudidayakan, masyarakat pada umumnya hanya mengatakan bahwa kelapa telah 
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ditanam sejak zaman orang tua-tua dahulu.  Onderneming perkebunan kelapa kolonial 
Belanda di Akesalake, dan juga di daerah Halmahera Utara, sepintas saja ditemukan dari 
beberapa orang tua di Lolobata.  

Dalam beberapa catatan, sejarah budidaya tanaman kelapa baru dimulai sejak awal Abad 
ke-20. Naiknya harga kopra untuk kebutuhan minyak goreng di pasar Eropa sejak Abad 
ke-19 menjadi faktor utama meningkatnya penanaman kelapa di Pulau Halmahera, dan 
Kepulauan Maluku30. Perkebunan kelapa rakyat besar-besaran kemudian dirintis oleh 
penduduk, dan perkebunan dan perusahan swasta asing (onderneming) juga ikut 
beroperasi di seantero pulau Halmahera dan sekitarnya.  

Di Lolobata, tanaman kelapa adalah salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. 
Setiap kali membuka kebun, masyarakat pasti akan menanam kelapa setelah menanam 
tanaman pangan. Hal inilah yang membuat rata-rata keluarga di Lolobata mempunyai 
lebih dari satu kebun kelapa. Dahulu masyarakat Lolobata, dan umumnya pesisir Teluk 
Wasile, biasanya hanya menanam kelapa tinggi31. Kelapa ini adalah salah satu jenis 
kelapa lokal yang tumbuh dengan mudah di tanah Halmahera. Selain di Lolobata sendiri, 
bibit kelapa juga sering didapatkan dari daerah lain seperti di Kao, Halmahera Utara. Tapi 
sejak tahun 1980-an, masyarakat Lolobata mulai membudidayakan kelapa hibrida, 
termasuk di dataran subur Tebai.  

Bagi masyarakat Lolobata, karena kondisi tanah yang berbeda, maka tanaman-tanaman 
kelapa yang tumbuh di kebun sekitar kampung berbeda dengan yang tumbuh di kebun 
Tebai. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada: pertama, di kebun sekitar kampung 
batangnya lebih tinggi dari pada pohon kelapa yang ada di kebun Tebai. Kedua, di kebun 
sekitar kampung, satu pohon hanya bisa menghasilkan tiga puluh sampai empat puluh 
buah kering. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada batang lebih pendek dan buah yang jauh lebih 
banyak. Pada musim tertentu, satu batang pohon kelapa di Tebai dapat menghasilkan 
delapan puluh sampai seratus buah kering, berbeda dengan pohon kelapa di kampung 
yang hanya bisa menghasilkan tiga puluh sampai empat puluh buah kering per pohon. 
Selain itu, buah kelapa di Tebai jauh lebih besar, sabutnya lebih tipis, tempurungnya lebih 
besar, dan dagingnya lebih tebal. Sebaliknya yang ada di kampung: buahnya lebih kecil, 
sabutnya lebih tebal, tempurungnya lebih kecil, dan dagingnya lebih tipis. Sehingga 
dalam mengorek daging buah kelapa di Tebai, cungkil (alat untuk mengorek daging buah) 
lebih banjang dari pada cungkil yang digunakan di kampung. 120 batang kelapa kampung 
akan menghasilkan kopra satu ton lebih, kopra Tebai bisa menghasilkan lebih dari dua 
ton. 

Menurut masyarakat, ketika rusuh awal tahun 2000, sebagian besar masyarakat Lolobata 
mengungsi ke wilayah transmigrasi Subaim. Sehingga mereka tidak mengolah kelapanya 
sampai selesai konflik. Para pedagang kopra juga terpaksa menjual kopra yang mereka 

                                            
30 Lihat Rasyid Asba. 2007. Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah. YOI, Jakarta. 
31 Dahulu orang menanam kelapa pada malam hari bulan purnama. Tetapi sebelum itu lubang telah 
disiapkan. Orang yang akan menanam kelapa harus mencukur rambutnya. Waktu menanam pun mereka 
harus melakukannya dengan cara duduk, tidak bisa berdiri. Mereka meyakini bahwa kelapa yang ditanam 
akan tumbuh bagus dan baik buahnya. Sewaktu akan ditanam, terlebih dahulu dua helai daun “bobo” (di 
susun menyerupai tanda kali) dimasukkan ke dalam lubang. Baru kemudian bibit kelapa di tanam 
diatasnya. 
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beli dengan harga mahal awalnya, dengan harga yang murah kepada pedagang di Subaim 
pada waktu itu. Di awal tahun 2000, seperti cengkeh dan pala, harga kopra naik cukup 
tinggi, dari delapan ribu sampai sembilan ribu rupiah per kilogram. Tetapi perlahan-lahan 
harga kopra turun sampai pada titik terendah di tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 
2013. Kopra hanya dihargai sekitar dua ribu rupiah per kilogramnya32. Hanya Tobelo dan 
Ternate yang harga kopranya tertinggi di Maluku Utara.  

Jatuhnya harga kopra menyebabkan sebagian petani di Lolobata tidak mengurus kebun 
kelapanya. Sebagian memilih mencari pekerjaan lain di luar kampung. Toh, jika ada 
petani yang tetap mengurus kebun kelapanya, itu pun hanya karena alasan sulitnya 
sumber penghidupan lain, dan agar pohon kelapa tidak “wasi”33. Harga kopra perlahan-
lahan mulai naik lagi di tahun 2014. Harga terakhir per kilogramnya sekitar lima ribu 
rupiah. 

Karena menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Lolobata, bukan hanya laki-laki 
dewasa, anak-anak yang masih usia SMP pun telah belajar mengolah kopra sendiri. Dari 
baparas (memaras), banae (memanjat sekaligus membersihkan pohon), bakumpul 
(mengumpulkan buah di para-para), bala (membelah), bakore (mengorek daging buah 
kelapa), dan bafufu (pengesapan). Dalam proses baparas, banae, bakumpul, dan bafufu, 
petani biasanya mengerjakan sendiri kebun kelapanya, namun untuk bala dan bakore 
pemilik kelapa akan dibantu oleh orang lain. Proses ini dikenal dengan istilah “babari” 
atau baku-bantu.  

Petani kelapa di Lolobata tidak menjual kopranya di tempat lain. Mereka tinggal 
membawanya  kepada pembeli di dalam kampung saja. Sebab setiap petani telah 
berlangganan dengan pembeli kopra tertentu. Jika diperhatikan, relasi ini sebenarnya 
bisa lebih dalam lagi bentuknya menjadi relasi ketergantungan petani kepada pedagang. 
Umumnya pembeli kopra juga adalah pedagang kelontong. Sehingga bukan hanya pada 
proses produksi kopra petani berhubungan dengan seorang pedagang, tapi juga untuk 
kebutuhan sehari-sehari. Malah ketika dihadapkan pada situasi yang medesak, seperti 
menyekolahkan anak atau berobat, petani akan lari ke langganannya masing-masing.  

Di Lolobata, ada pembeli kopra kecil maupun sedang. Mereka membangun jaringan 
perdagangan kopra dengan pedagang besar di Subaim maupun Tobelo. Pedagang besar 
Subaim adalah satu-satunya pedagang kopra terbesar di Teluk Lolobata. Ia memiliki dua 
kapal barang yang digunakan untuk membawa kopranya langsung ke Bitung. Sedangkan 
para pedagang besar di Tobelo langsung menjemput kopra yang dibelinya menggunakan 
mobil truk dengan menumpang kapal feri dari Galela menuju Subaim. Dari Tobelo kopra 
kemudian dibawa ke Surabaya. 

Menurut keterangan masyarakat, sejak tahun 1950-an, telah ada pedagang yang 
langsung membeli kopra di Lolobata. Salah seorang di antaranya adalah Kim Sun, 
pedagang Cina. Baru pada tahun 1970-an, masyarakat Lolobata mulai ikut membeli 
kopra, lalu menjual ke Tobelo. Kala itu masih menggunakan perahu layar. Tapi praktik 
perdagangan kopra yang eksploitatif mulai terjadi ketika orang Cina bernama Bo 
membeli kopra di Hate Tabako. Ia menciptakan  sistem sewa, jual, gadai dan hutang 
piutang kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan banyak petani Hate Tabako dan 

                                            
32 Di tahun-tahun itu, rata-rata harga kopra di Maluku Utara berkisar antara dua ratus sampai tiga ratus 
ribu rupiah. Hanya Ternate dan Tobelo yang harga   sekitar lima ribu rupiah per kilogram. 
33 Apabila kelapa berbuah tetapi tidak diolah, maka pada musim berikutnya kelapa tidak baik buahnya. 
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sekitarnya yang melepas kebun kelapa kepadanya. 

Praktik ini kemudian diikuti oleh para pembeli kopra di Lolobata saat ini. Padahal 
sebelumnya, apabila petani yang menjual kopra dalam jumlah banyak (di atas lima ratus 
kilogram), “kopra partai” dalam istilah masyarakat, para pedagang lokal akan memberi 
harga lebih. Sekarang tidak lagi. “Kopra koperasi” (di bawah lima ratus kilogram) malah 
dibeli dengan harga yang murah. Selain itu, ada juga sistem jual-beli “kopra bebas” dan 
“kopra terikat”. Kopra bebas adalah kopra yang dijual oleh petani yang tidak memiliki 
ikatan hutang kepada pedagang. Maka, petani akan medapatkan harga normal. 
Sedangkan kopra terikat merupakan kopra milik petani yang punya hutang kepada 
pedagang. Hutang ini akan dipotong oleh pedagang pada saat petani menjual kopranya. 
Jika memiliki hutang, petani tidak bisa menjual kopranya kepada pedagang lain. Karena 
ketergantungan inilah yang membuat petani tidak bisa lari dari pedagang yang  telah 
menjadi langganannya. Pada kopra terikat, biasanya harga lebih rendah diberikan oleh 
pedagang. 

Sistem lain dari perdagangan kopra di Lolobata yaitu jual dan kontrak. Dalam sistem 
kontrak,  petani akan mengontrakkan kebun kelapanya kepada orang yang ia pinjami 
uangnya (biasanya kepada pedagang) dengan jangka waktu tertentu.  Dalam sistem ini 
juga banyak kebun kelapa yang akhirnya beralih tangan. Sedangkan sistem jual, dalam 
kondisi sangat terdesak, petani akan menjual kebun kelapanya dengan harga sangat 
murah.  

Masalahnya utama yang dikeluhkan masyarakat adalah ketika harga kopra sudah naik di 
Tobelo, para pedagang di Lolobata belum akan menaikkan harga. Tetapi sebaliknya, jika 
harga kopra sudah turun, maka dengan sangat cepat, begitu menerima informasi, 
pedagang biasanya langsung menurunkan harga. Masalahnya, dalam kekacauan situasi 
perkopraan di Lolobata, dan Halmahera Timur, seperti ini, pemerintah daerah tidak 
memperdulikan itu. Bagi masyarakat, yang hanya diperhatikan pemerintah adalah 
transmigrasi dan tambang saja. Kelapa dan kopra, tidak pernah dan tidak akan. 
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Catatan 
 



Risman Buamona adalah pegiat di Sajogyo Institute, Bogor. Kini mengaktifkan rumah 
belajar “Sabua Merah” di Tidore, dan saat ini menggelar riset aksi secara mandiri di 
beberapa wilayah di Halmahera Barat. 
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