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Perempuan-Dapur-Daur Hidup Harian 
 
Perempuan Seram adalah perempuan yang lahir untuk menjaga generasi. Mereka 
menjaga generasinya melalui dapur. Dapur terbangun atas lapisan-lapisan 
kehidupan yang tersusun dari tuturan dan tindakan bagaimana dapur itu bisa 
bekerja. Tentang sumber yang selalu menghidupinya juga subjek yang 
mengelolanya. Sebagai subjek penting dalam pengelolaan dapur, ia saling 
berdialektika dengan dapurnya. Dalam kehidupan harian, proses dialektika itu 
terus bergulir, tidak pernah berhenti. Jika berhenti, artinya subjektifitas 
perempuan dengan dapur telah putus, hancur, dan tercerai. Inilah bagaimana 
perempuan-dapur-hidup harian adalah seperti frase yang setara dan 
bergandengan (Bahasa Seram : kele). 
 
Menelisik peranan perempuan di dapur sebagai dinamo dalam rumah tangga, 
berarti penting menelisik penelitian-penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Pudjiwati Sajogyo. Dalam setiap risetnya, beliau menerangkan 
tentang peranan wanita1 dalam rumah tangga (khususnya rumah tangga miskin di 
pedesaan). Bagi beliau, urusan rumah tangga adalah kewajaran dalam proses 
memberi dukungan bagi anggota lain si pencari nafkah2. Artinya, urusan rumah 
tangga tidak bisa begitu saja dinafikkan. Karena kita semua tahu bahwa 
perempuan memiliki andil yang begitu penting untuk rumah (tangga). Dapur 
adalah bagian dari urusan rumah tangga yang paling vital. Dari sana lah kehidupan 
bergerak. Dan, sosok yang paling paham dalam menjalankan dinamo itu adalah 
perempuan/ibu. Hitung-hitungan tentang ketersediaan makanan terjadi di dapur, 
yang melakukan adalah perempuan/ibu. Perempuan berpartisipasi dalam usaha 
menyokong hidup yang layak dan bahagia bagi rumah tangganya. Riset ini pun 
pada akhirnya harus menelaah kembali bagaimana peranan perempuan di dapur 
untuk keberlangsungan hidup rumah tangganya.  
 
Dapur sendiri adalah cerminan dari riwayat alam yang menjadi tempat hidupnya. 
Alam sosial maupun alam ekologi. Proses dialektika perempuan dengan dapur 
yang terjadi harian menjelaskan tentang proses harian yang terjadi di alam (sosial 
dan ekologi). Maka dari itu, memahami proses dialektika ini adalah pintu masuk 
yang bisa membaca banyak hal. Setidaknya ada 2 ruang yang bisa dipahami 
sebagai dapur dari orang Pulau Seram, yaitu dapur kecil dan dapur besar. Dapur 
kecil sebagai tempat untuk memasak yang selalu ada di tiap-tiap rumah tangga. 
Sama seperti dapur sebagaimana pada umumnya. Dalam setiap rumah tangga di 
Pulau Seram, rumah tangga bisa saja terdiri dari beberapa kelompok keluarga. 
Dapur, tentunya hanya satu saja untuk mengurus semua orang di dalam rumah 
tangga tersebut. Sementara dapur besar, saya menempatkannya sebagai ruang 
yang lebih besar dan luas dari dapur kecil. Yang secara kosmologi turut serta 
menjadi bagian penting (sumber) dalam menghidupi jiwa-jiwa di Pulau Seram. Hal 

                                                           
1
  Pudjiwati Sajogyo memilih menggunakan kata ‘wanita’, sedangkan dalam riset ini, saya 

menggunakan kata ‘perempuan’. Secara harfiah keduanya memiliki arti yang sama, terlebih 
secara biologis. 

2
   Sajogyo, Pudjiwati.tanpa tahun.Produksi dan Konsumsi Pangan Ditinjau dari Peranan Wanita 

Dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan. 
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ini berkaitan dengan gerak jelajah hidup orang-orang Pulau Seram yang melintas 
daratan, gunung, laut, dan juga pulau.  
 
Selain lingkup kerjanya, perbedaan paling mendasar antara dapur kecil dengan 
dapur besar adalah organisasi kerja orang-orang di dalamnya. Secara lingkup 
kerja, dapur kecil berfungsi dalam pengurusan rumah tangga kecil (RTK). Yaitu, 
rumah tangga itu sendiri yang bisa terdiri dari beberapa anggota keluarga, 
kelompok keluarga, atau mungkin orang lain yang tidak ada hubungan biologis 
namun terikat secara adat atau sosial. Intinya, semua orang yang hidup dalam 
satu naungan rumah, adalah rumah tangga kecil. Dalam memenuhi kebutuhan 
harian (everyday life) RTK, beragam peranan anggota rumah tangga pun hadir 
untuk menyuplai kebutuhan dapur kecil. Oleh karena itu, dinamika dalam RTK 
juga anggota-anggotanya dimulai dari kerja-kerja yang ada di dapur kecil-nya itu. 
Sedangkan lingkup kerja dapur besar adalah seluruh semesta, termasuk RTK 
adalah bagian dari lingkup kerja dapur besar. Semua lingkup kerja di dapur besar, 
saya asumsikan sebagai rumah tangga besar (RTB). Bisa berupa fisik bahkan 
mungkin juga berupa pandangan dan nilai hidup yang lebih luas. Penandanya 
tetap berupa barang material (alam). Organisasi kerja yang terjadi di RTB tentunya 
lebih luas, melibatkan dapur kecil dan dapur besar. Dalam pengorganisasian 
pengurusan RTB, biasanya akan ada fungsi-fungsi tertentu yang dilakukan orang-
orang untuk mengurusinya.  
 
Dapur kecil dan dapur besar merupakan entitas konkrit dalam hidup yang riil. 
Yang mana keduanya saling fungsional untuk memenuhi kebutuhan makan harian 
baik tingkat RTK maupun RTB. Barang ini sejak dulu telah eksis dengan nama dan 
jenis-nya yang mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, tentang dapur kecil dan 
dapur besar pada akhirnya bersifat sangat cair, kontekstual, dan historis. Hanya 
saja, syarat dan prinsipnya sama, yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat, 
produktivitas rakyat, dan kelangsungan pelayanan alam (Sangkoyo 1998). 
Tentang dapur kecil-RTK dan dapur besar-RTB, kutipan dari Hendro Sangkoyo 
(1998) dapat memberikan penjelasan tambahan. Sangkoyo menyebutnya dengan 
‘kesatuan sosial-ekologis menyejarah (KSEM)’, yang mana adalah “suatu keadaan 
kehidupan masyarakat dan keadaan ekosistem setempat yang harus terpenuhi 
atau terjadi/berlangsung di sepanjang proses perubahan”.  
 
Setelah penjabaran di atas,  riset ini tidak hanya sekedar memahami peranan 
perempuan dalam RTK. Tapi juga ingin memahami peranan perempuan dalam 
rumah tangga yang lebih besar, yaitu RTB. Hal ini sebagai cara untuk melihat lebih 
halus (dan dalam) lagi tentang fungsi dan peranan sosok perempuan dalam 
lingkup RTK dan RTB. Untuk berbicara dapur besar, situs-situs yang ditandai 
antara lain : antar-rumah, antar-kampung, air, sungai, kebun, dusun, dan gunung. 
Keseluruhannya ini kemudian diamati sebagai siklus dari RTB di Pulau Seram. 
Situs-situs tersebut saya anggap sebagai situs yang setidaknya memiliki hubungan 
menyejarah dengan masyarakatnya, khususnya dengan perempuan. Sebagai 
contoh, siklus RTB yang dilakukan perempuan Pulau Seram adalah pergi ke mata 
air/sumber air untuk mengurus kebutuhan harian RTK (mencuci pakaian, 
mengambil air, dll). Mata air yang dipilih bisa jadi mata air tertentu. Karena pada 
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mata air tersebut tertanam nilai-nilai historis dan adat sehingga menyebabkan 
perempuan memilih mata air tersebut untuk digunakan. Jadi, pengorganisasian di 
RTK dan RTB, keduanya bisa berlangsung beriringan, saling melengkapi, dan saling 
bergantung. Sehingga, penting juga melihat peranan perempuan dalam 
bekerjanya RTB, dan apa yang terjadi jika peranan perempuan tersebut 
dihilangkan. 
 
Untuk beberapa hal, kerja-kerja yang berlangsung itu bahkan disampaikan secara 
filosofis bahkan menuju abstrak, dengan mengasosiasikannya dengan sifat-sifat 
keperempuanan. Seperti pohon kelapa yang dianggap sebagai perempuan, dara 
(daratan yang lebih tinggi) sebagai sosok perempuan, dan beberapa hal lainnya. 
Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan atas kerja-kerja tersebut sering kali lebih 
terjelaskan dalam bentuk metafor (lagu, puisi, pantun, tarian, dll).   
 
Pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi-fungsi/peranan perempuan kampung 
dalam dapur kecil-RTK dan dapur besar-RTB, masih berlangsung? 
 
Ini lah yang kemudian ingin dijawab pada riset ini. Perubahan adalah suatu fase 
yang tentunya pasti ada. Mengenai arah perubahan itu sendiri ditentukan oleh 
subjek-subjek yang berada di dan melakukan perubahan tersebut. Subjek yang 
dimaksud di sini adalah orang-orang kampung, yang lebih khususnya adalah 
perempuan-perempuan kampung. Pijakan dari perubahan itu sendiri berangkat 
dari cara-cara pemenuhan dapur kecil dan dapur besar yang seharusnya sesuai 
dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam RTK dan RTB, yang mana syaratnya 
adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat, produktivitas rakyat, dan 
kelangsungan pelayanan alam (Sangkoyo 1998). 
 
Untuk mengecek perubahan ini, bisa melalui ‘Six moments’ milik David Harvey. 
Atau bisa diartikan sebagai ‘Enam Celah Perubahan’, yaitu melalui relasi dengan 
alam (relation to nature), moda produksi (mode of productions), reproduksi 
hidup harian (reproduction of daily life), konsespsi mental (mental conception of 
the world), relasi sosial (social relations), dan teknologi (technology). Enam celah 
ini bisa membantu untuk mengetahui dari celah mana suatu masyarakat 
kampung, khususnya perempuan mengubah cara-cara pemenuhan dapur kecil 
dan dapur besar-nya. Keenamnya ini memiliki garis hubungan yang saling 
pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, oleh karenanya, perubahan tidaklah 
berasal hanya dari satu sebab saja. Alat ini nantinya akan membantu mengenali 
dan memperdalam proses perubahan yang berlangsung. Yang serta merta akan 
saling kait-mengaita dengan fenomena sosial pun ekologis. 
 
Dapur kecil-RTK dan dapur besar-RTB, secara prinsip yang telah saya jelaskan 
sebelumnya, disebut sebagai representational space (perceived space) oleh Henri 
Lafebvre. Sementara, lawannya adalah conceived space, yaitu ruang (dapur kecil-
RTK dan dapur besar-RTB) yang telah dihidupi dengan konsepsi-konsepsi dari luar 
kampung (baca : pasar). Atau secara ekstrim bisa dikatakan sebagai dapur kecil-
RTK dan dapur besar-RTB yang cara-cara pengurusannya telah menjauhi syarat-
syarat keselamatan dan kesejahteraan rakyat, produktivitas rakyat, dan 
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kelangsungan pelayanan alam (Sangkoyo 1998), namun lebih kepada pemenuhan 
pasar. Bahkan, istilah penamaannya pun bukan lagi dapur kecil-RTK dan dapur 
besar-RTB. Di ruang ini lah kemudian akibat dari gesekan (friksi) lebih banyak 
terjadi dan merusak. Dua jenis ruang yang saling bertolak belakang, namun kerja 
hariannya berlangsung beriringan, bertumpuk, saling berkontestasi dengan 
maksud jelas berbeda dan berlangsung dalam sebuah lived space.  
 
Satu contoh, para pemikir tentang konservasi alam, akan menamai gunung-
gunung atau hutan-hutan sebagai Taman Nasional. Sementara bagi para pebisnis, 
gunung-gunung atau hutan-hutan tersebut bisa dijadikan usaha kayu atau wisata. 
Sementara, sebelum para konservasionis dan pebisnis datang, penduduk 
setempat telah memaknainya sebagai ‘dapur’ mereka. Pemaknaan atas gunung 
sebagai ‘dapur’ adalah pemaknaan yang historis. Mengapa? Karena proses 
memaknai gunung sebagai dapur telah terjadi secara turun menurun dari generasi 
ke generasi. Oleh karenanya, pemaknaan atas gunung itu berlangsung begitu 
panjang hingga hari ini. Proses ini berlangsung atas kebutuhan atas hidup harian 
(sandang, pangan, papan). Selama proses itu hubungan manusia dengan alam pun 
dekat. Terjadilah dialektika antara manusia-alam yang telah berlangsung jauh-
jauh waktu. Apalagi dulu hidup berkelompok, urusan hubungan dengan sesama 
manusia pun menjadi penting. Dinamika hubungan manusia-manusia dan 
manusia-alam pun berlangsung dari waktu ke waktu.  Namun, kedatangan 
konservasionis dengan label Taman Nasional, lalu pebisnis dengan label HPH atau 
lokasi wisata, yang dengan sekonyong-konyongnya membabat habis pemaknaan 
gunung sebagai ‘dapur’ bagi warga setempat. Perubahan dari luar ini tentunya 
akan berpengaruh pada peranan-peranan dan pengorganisasian kerja dapur kecil-
RTK dan dapur besar-RTB warga kampung. 
 
Dan perempuan, subjek pengontrol dapur paling handal, ialah yang paling peka 
dan paham bagaimana perubahan itu terjadi. Ketika gunung yang dimaknainya 
sebagai ‘dapur’ itu difragmentasi dengan label konservasi, bisnis, atau apapun, 
artinya gunung itu bukanlah lagi ‘dapur’ bagi mereka. Gunung itu telah diklaim-
klaim milik si konservasionis, milik si pebisnis. Bentuknya pun bisa diubah sesuai 
dengan kebutuhan dan label-label pasar yang sekarang ditempeli. Padahal 
sejatinya, pemaknaan dengan istilah ‘dapur’ oleh warga setempat adalah analogi 
bahwa di gunung, semua kebutuhan makan harian, semuanya terpenuhi dari 
sana. Maka itu, gunung adalah ‘dapur’. Dan, ‘dapur’ telah berubah menjadi HPH 
atau lokasi wisata. Gesekan ini tentunya bagi perempuan setempat akan merasa 
kebingungan untuk menghadapi perubahan pada dapur dan ‘dapur’nya (dapur 
kecil-RTK dan dapur besar-RTB). Peristiwa seperti ini kini berlangsung dibanyak 
tempat, termasuk Pulau Seram. Bahkan berlangsung tanpa aba-aba, halus, dan 
tanpa disadari.  
 
Sebagai penutup, saya ingin menekankan, bahwa kampung tengah mengalami 
perubahan, baik yang kasar maupun yang sangat halus sekalipun. Untuk membaca 
perubahan itu, ada ruang yang sebenarnya sangat mampu menunjukkan pada kita 
tentang apa yang tengah terjadi di kampung. Yaitu dapur. Baik dapur kecil-RTK 
dan dapur besar-RTB adalah ruang yang mengalami perubahan itu. Sementara 
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mengenali sosok perempuan pun melalui dapur kecil-RTK dan dapur besar-RTB, 
adalah bentuk penghormatan terhadap sosok perempuan sebagai sosok 
penyeimbang dalam gerak kehidupan dapur kecil-RTK dan dapur besar-RTB. 
Penyeimbang yang naluriah mengasihi, menyayangi, dan merawat. Maka itu, 
sudah sepantasnya kita kembali lagi melihat perempuan sebagai sosok yang lebih 
intim dalam kehidupan manusia-alam bukan sebagai sosok yang haus akan citra 
diri dan kekuasaan.   
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Bagaimana proses lapang terjadi? 
 

Turun lapang pertama 
 
Perjalanan penulis ke Pulau Seram belum pernah dikira sebelumnya. Karena pada bulan-
bulan diakhir tahun ini penulis sudah mengagendakan untuk menyelesaikan beberapa 
laporan-laporan yang telah lama penulis abaikan sejak tahun lalu. Hingga kemudian 
seorang kakak sekaligus manajer di Unit Riset Sajogyo Institute (Surya Saluang) 
mengajak penulis untuk berangkat ke Pulau Seram di awal November ini. Ada perasaan 
sangat dilemmatis saat itu. Tawaran itu menuntut penulis untuk memilih, menjalankan 
salah satu dan menunda salah satunya. Awalnya penulis memilih untuk ‘istirahat’ dulu 
pergi ke lapang. Tetapi siapa sangka, kakak ini terlalu canggih meyakinkan penulis agar 
tetap pergi ke Pulau Seram. Akhirnya, penulis sepakat untuk pergi ke Pulau Seram di 
tanggal 1 November 2017. 
 
Beragam perasaan bergumul saat itu, karena selama ini, tentang Pulau Seram hanya 
penulis ketahui dari mendengar dan membaca. Untuk membayangkannya saja masih 
begitu sulit. Berbekal cerita dari teman-teman Maluku, penulis bersikeras 
membayangkan seperti apa Pulau Seram. Sejak tiba di Ambon, penulis dan beberapa 
rekan tim sudah berbincang-bincang mengenai kampung. Satu cerita yang sejak awal 
mendengarnya, penulis begitu gigih untuk pergi ke sana, yaitu Negeri Lafa. 
 
Selain cerita perlawanan warga Negeri Lafa yang sempat diceritakan seorang rekan tim, 
soal geografis juga menjadi pertimbangan penulis ingin pergi ke sana. Secara pribadi, 
penulis tertarik untuk pergi ke kampung yang letaknya cukup jauh dari pusat kecamatan 
(baca : pusat keramaian). Negeri Lafa secara geografis cukup memadai bagi penulis yang 
mengharap lokasi live in jauh dari pusat keramaian. Untuk mencapai sana penulis harus 
menempuh perjalanan 4 jam lebih dari Masohi dengan menggunakan sepeda motor 
melewati jalan aspal. 
 
Sejak awal, penulis sudah mencatat poin-poin penting untuk mengecek daur subsistensi 
kampung. Catatan pengingat itu menjadi penting sebagai kerangka kerja penulis di 
lapang, mengingat waktu bersih yang dimiliki hanya 9 hari. Sempat berbagai asumsi 
menghinggapi pikiran penulis. Cerita tentang perusahaan, tentang lahan yang dirampas, 
tentang gejolak penolakan yang kuat dari masyarakat, dan rombongan cerita sejenisnya. 
Akan tetapi, setiba di sana, bukan berarti semua asumsi penulis itu salah. Yang salah 
adalah, ketika di lapang, penulis buta atau sengaja buta melihat hal lainnya yang kecil-
kecil, orang Jawa bilang, ‘printilan’ sebagai pembangun cerita-cerita besar yang telah 
penulis asumsikan sebelumnya. Di Negeri Lafa ini lah kemudian ‘printilan’ itu penulis 
coba kumpulkan dan menjahit cerita-cerita warga. 
 
Awal kedatangan penulis di Negeri Lafa  adalah dengan menghubungi pendeta di Negeri 
Lafa. Karena beberapa kawan yang sekolah di Ambon sempat berkunjung ke negeri ini 
sebelumnya dan mengadakan diskusi dengan pihak gereja terkait kerusakan Pulau 
Seram. Oleh karena itu, malam pertama penulis tinggal di rumah klasis. Sampai esok 
sorenya, penulis masih menyimpan perlengkapan menginap dan makan di kantor klasis. 
Tapi sebenarnya sudah sejak pagi penulis diberitahu kalau malamnya penulis akan 
tinggal di rumah yang lain. Mama En, salah satu perempuan yang biasa membuatkan 
masakan untuk bapak pendeta itu yang memberitahu penulis. Awalnya penulis menurut 
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saja dengan ajak Mama En, karena penulis berpikir ajakan tersebut adalah pintu masuk 
diterimanya penulis oleh warga. Seusai makan malam, penulis pun mengemas pakaian 
dalam tas. Mama Me (perempuan lainnya yang membantu masak di rumah klasis) 
kemudian mengantarkan penulis ke rumah yang dimaksud. Ternyata rumah yang 
dimaksud adalah rumah Mama En. DI rumahnya Mama En, penulis telah disiapkan 
kamar tersendiri untuk tidur, kamar anak si mama.  
 
Keesokan paginya, penulis diajak makan bersama keluarga Mama En. Sambil sarapan, 
Mama En kemudian bertanya agenda penulis selama di kampung. Setelah itu, Mama En 
berkata, kalau nanti malam penulis akan tidur di rumah bapak pejabat (pejabat desa 
pengganti raja sementara). Lalu Mama En juga berkata pada saya untuk tinggal di rumah 
bapak pejabat sampai selesai tugas3. Penulis mulai bingung dengan ucapan Mama En. 
Karena, justru penulis tidak ingin tinggal terus menerus di satu rumah. Penulis ingin 
berbaur pun menginap di banyak rumah warga. Kemudian penulis menuturkan kembali 
maksud dan tujuan bahwa penulis butuh juga untuk tidur di rumah-rumah warga 
lainnya. Mama En hanya menjawab ‘iya’ lalu tersenyum sambil melanjutkan makannya. 
 
Malamnya penulis pindah ke rumah bapak pejabat. Lagi-lagi penulis disiapkan satu buah 
kamar bersih untuk seorang diri. Padahal bapak pejabat memiliki lima orang anak dan 
seorang istri. Sedangkan kamarnya hanya ada 2 saja. Sesungguhnya penulis makin 
merasa tidak enak. Untuk itu penulis seringkali mengajak kedua anak perempuan bapak 
pejabat yang masih PAUD dan TK untuk tidur bersama penulis. Awalnya mereka malu-
malu, kadung orang tuanya juga seringkali melarang. Tapi lama kelamaan mereka justru 
yang minta saya tidur bersama mereka.  
 
Penulis berkeliling kampung, dari rumah ke rumah. Mengikuti pembicaraan orang-orang 
kampung. Ada saja warga kampung yang bertanya ‘tinggal dimana?’ atau ‘tidur 
dimana?’. Penulis menjawab sambil berkelakar ‘saya tinggal dimana saja, dimana saja 
yang mau nampung saya’ . Warga yang bertanya kemudian merasa senang dengan 
jawaban penulis. Karena penulis telah menunjukkan sikap yang santai tidak kaku. 
Kadang warga justru langsung mengajak ‘nanti kalau mau tidur sini sa’. Penulis tentu 
senang sekali. Meski begitu, warga yang bertanya kadang tidak puas. Mereka bertanya 
lagi ‘tapi kalau sekarang, nona tinggal dimana?’. Agar tidak terus-terusan berkelakar, 
penulis menjawab ‘tinggal di rumah bapak pejabat’. Mendengar jawaban penulis, 
mereka pun seraya menyahut ‘ooo...aman berarti’. Awalnya penulis berharap jawaban 
itu sebagai penanda baik. Tapi ternyata penulis salah. Ketika warga yang tahu penulis 
sudah tinggal di rumah bapak pejabat, mereka langsung merasa segan untuk mengajak 
penulis tinggal di rumahnya. Bahkan yang awalnya telah sempat mengucap mengajak 
penulis tinggal di rumahnya pun lalu langsung meralat ucapannya dengan alasan ‘kalau 
sudah di bapak pejabat, berarti di bapak pejabat sa. Kan sudah diatur begitu. Nanti 
bapak pejabat cari-cari nona. Lain kali saja’. 
 
Sayang sekali, rumah yang penulis tinggali begitu disegani warga sehingga warga sampai 
tidak berani untuk mengajak penulis gantian menginap di rumah mereka, meskipun 
sebenarnya telah mereka utarakan sebelumnya. Hal ini secara otomatis menjadi 
pelajaran tersendiri bagi penulis. Dan penulis baru paham kemudian dengan ‘skenario’ 

                                                           
3
  Istilah ‘tugas’ lazim dipakai orang-orang kampung untuk menamai setiap kegiatan orang-orang dari 

orang luar kampung, seperti mahasiswa yang KKN, vikaris, peneliti, dan sejenisnya, yang melakukan 
kegiatan di kampung mereka. 
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yang diurus oleh bapak pendeta dengan bapak pejabat. Bapak pendeta sendiri, karena 
tahu tujuan penulis bukan untuk kegiatan gereja, beliau pun segera menyerahkan 
penulis kepada bapak pejabat dengan dasar, tujuan penulis di Negeri Lafa, secara 
administrasi termasuk pada tanggung jawab desa, atau dalam hal ini bapak pejabat. 
Oleh karenanya penulis dipindahkan tinggal di rumah bapak pejabat sampai selesai 
‘tugas’nya.  
 
Kendala di lapang seperti itulah yang kemudian membuat penulis menjadi lebih sering 
bergaul dengan salah satu marga besar di negeri itu. Beberapa dari mereka mengaku 
khawatir penulis akan mendapatkan cerita yang saling berbeda satu sama lain, oleh 
karenanya mereka sering kali meminta penulis berkunjung ke orang-orang yang 
bermarga sama. Soal ini, juga terjadi di marga-marga lainnya. Pertentangan mengenai 
cerita asal-usul menjadi ajak cari panggung di negeri pun menarik simpati penulis sangat 
kental. Kekhawatiran itu terasa sekali.  
 
Meski menghadapi tantangan tersebut, penulis tetap bertemu dengan warga lain secara 
random. Penulis menemui beberapa warga di pantai, di warung, di kebun, di sungai, dan 
di rumah-rumah. Pertemuan ini berlanjut kepada pertemuan lainnya dengan 
perbincangan lebih jauh. Seorang diri di tempat yang baru mengharuskan penulis untuk 
mampu berkomunikasi dengan siapa pun. Dari pertemuan dengan warga di tempat-
tempat yang berbeda membuka topik lain yang dengan sendirinya mengalir. Dari cara 
seperti ini lah kemudian penulis berlanjut kepada kunjungan yang lebih intens dan 
spesifik.  
 
Seperti pertemuan dengan Bapak Ame di pinggir pantai. Dari beliau saya mendapatkan 
cerita tentang pembangunan gereja di kampung gunung dan betapa bahan material 
menjadi begitu mahal ketika dibawa ke Maraina (kampung di kaki Gunung Murkele). 
Lalu pertemuan di hutan ketika melihat Bapak Don dan Om Sa me-nani sagu. Dari 
mereka penulis mendapatkan cerita bagaimana proses mengolah sagu, bagi hasilnya, 
sampai ikut mencicipi sagu yang baru saja diperas. Lalu Mama Vi yang bercerita 
bagaimana sehari-hari hidupnya lebih banyak ada di hutan dari pada di kampung. Dan 
Mama Yu yang merasa cukup repot menjadi istri dari seorang pejabat negeri namun ia 
ingin tetap tampil cantik dihadapan suaminya itu dengan mencatok rambutnya sewaktu 
akan berangkat rapat adat. 
 
Pernah sesekali penulis mencoba meminta menginap di rumah warga yang telah 
dikunjungi, tapi dari mereka belum ada yang mau menerima, karena merasa segan tahu 
penulis sudah tinggal di rumah bapak pejabat. Hanya ada satu rumah tangga yang justru 
menanggapinya dengan berbeda. Mama Vi, perempuan tomboy beranak satu ini yang 
menerima penulis untuk tidur bersama keluarganya. Bahkan beliau yang mengajarkan 
penulis untuk meminta ijin kepada bapak pejabat untuk tidur bersama mama. Penulis 
merasa senang, karena akhirnya ia menemukan rumah baru untuk bisa lebih banyak lagi 
obrolannya. Mama Vi dan anaknya tinggal bersama di rumah seorang Bidan negeri. 
Rumah Mama In dibiarkan tidak ditinggali untuk tidur. Mama Vi dan Kaka Bidan, 
keduanya bukan lahir di Negeri Lafa. Mama Vi menikah dengan laki-laki Negeri Lafa dan 
kemudian tinggal di Negeri Lafa. Sementara suaminya pergi merantau ke Surabaya, ia 
rajin mengurus kebun untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan Kaka Bidan, ia seorang 
janda beranak satu. Ia tinggal di Negeri Lafa karena memang tugas dari dinas yang 
menempatkannya di sana. Sudah 7 tahunan ia tinggal di Negeri Lafa. Mama Vi dan Kaka 



9 
 

Bidan sering bersama, mulai dari berbagi makanan, tugas rumah, tugas menjaga anak, 
sampai berbagi tempat tidur. Seringkali juga adik dari Mama Vi datang berkunjung ke 
rumah Kaka Bidan dan menginap selama beberapa hari. Baik keluarga Mama Vi dan 
Kaka Bidan, keduanya saling menjaga satu sama lain. Di rumah Kaka Bidan inilah 
selanjutnya penulis tinggal pada turun lapang kedua. Dan sejak itu, banyak pengalaman 
baru didapat penulis. 
 
Selama tinggal di Negeri Lafa, penulis makan apapun yang disuguhkan warga. Lauk ikan 
dengan beragam varian cara memasak, selalu ada sebagai teman makan yang tidak 
boleh terlewat. Pun beras, jadi makanan utama daripada kasbi, keladi, patatas, atau 
pisang. Awalnya warga mengira penulis adalah seorang kristiani, karena awal 
perkenalan datang langsung tinggal di rumah klasis. Setelah tahu bahwa penulis adalah 
seorang muslim, mereka sempat ragu apakah penulis bisa atau mau makan masakan 
yang dibuat di negeri yang mayoritas kristiani. Sampai akhirnya penulis memang 
memakan apa saja yang disuguhkan oleh orang-orang. Warga pun senang dengan sikap 
tersebut. Bagi mereka sikap tersebut sangat menghormati mereka karena tidak merasa 
jijik dan pilih-pilih. Sikap penulis pun sering kali dibanding-bandingkan dengan sikap 
orang lain yang kalau datang ke negeri tersebut tidak mau diajak makan pun minum, 
karena merasa jijik. Belum lagi di Negeri Lafa banyak sekali anjing berkeliaran. Rupa 
anjing kadang tidak lucu ataupun gagah, tapi malah kotor, korengan, dan sering dilalati. 
Barang siapa yang tidak tahan mungkin akan merasa jijik juga karena belum terbiasa. 
Selama tinggal di sana, penulis tidak pernah sekalipun disajikan daging babi, anjing, 
ataupun kusu. Satu hal karena ketiga jenis makanan itu adalah makanan istimewa bagi 
mereka. Karena, selain sulit mendapatnya, kalau membeli pun harganya mahal. Babi dan 
kusu harus berburu di hutan jauh. Sedangkan anjing, jarang-jarang juga dimakan karena 
mereka lebih sering memeliharanya daripada memakannya. Oleh karena itu ikan 
menjadi protein utama untuk makan harian warga. 
 
Semua cerita dan pengalaman penulis adalah pembelajaran dalam hidup. Setidaknya 
ada beberapa dari itu semua yang bisa diperas dan dikonstruksikan untuk membangun 
cerita dalam konteks yang lebih besar, misalnya Pulau Seram. Tak hanya itu, hubungan 
emosional penulis pun dengan sendirinya terjalin dengan warga. Ini sangat penting 
dalam proses penulis di lapang. Karena sebagai kunci diterimanya penulis oleh warga.  
 
Turun lapang kedua 
 

Saya yakinkan dan putuskan kepergian ke Pulau Seram kedua ini harus 
sampai naik ke atas. Menelusur hingga ke kampung tengah adalah yang 
perlu saya lakukan setelah turun lapang pertama menelusur di pesisir 
selatan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan cerita-cerita yang 
kemungkinan besar banyak terkumpul di kampung-kampung gunung. 
Cerita-cerita tersebut, khususnya tentang cerita murni kampung masih 
mungkin ditemukan. Di bandingkan dengan cerita di kampung-kampung 
pesisir selatan yang sebagian besar hampir serupa. Keberangkatan ini 
dilakukan dalam satu tim, saya dan 4 rekan saya yang semuanya laki-
laki. Kami dibantu oleh seorang guide yang tinggal di kampung bawah, 
yaitu Negeri Piliana.  
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Sejak di Bogor, saya memang tidak mempersiapkan perlengkapan yang cukup lengkap 
untuk perjalanan ke kampung gunung. Sampai di Sepa, Pulau Seram, saya dan beberapa 
teman akhirnya saling mengontak beberapa rekan mahasiswa di Ambon yang mungkin 
bisa diajak naik ke atas. Tanggal x, kami sudah lengkap dalam satu tim berjumlah 6 
orang, 5 laki-laki dan saya. Perlengkapan juga sudah cukup dan dicukup-cukupkan. Meski 
begitu saya juga meminta bantuan rekan-rekan untuk mencari tambahan perlengkapan 
seperti tenda, karena mempertimbangan hanya saya satu-satunya perempuan. 
Beberapa dari kami, mulai melakukan latihan lari dan berjalan-jalan di kebun belakang 
kampung. Hal ini untuk pemanasan agar tidak terlalu kaget saat naik. Saya sendiri sudah 
3 tahun tidak melakukan aktivitas naik gunung. 
 
Tetangga rumah tempat kami tinggal sudah mulai tahu tentang rencana kepergian kami. 
Satu per satu dari mereka ketika berpapasan pasti akan bertanya ‘Mau naik ke Binaiya 
e?’. Beberapa dari mereka, pemuda-pemudi bertanya dengan ekspresi kagum. 
Sedangkan orang-orang tua bertanya dengan ekspresi begitu khawatir juga ngeri. Ya, 
rute perjalanan kami memang tampak mengkhawatirkan. Bila sebagaimana umumnya 
para pendaki, mereka hanya akan naik sampai ke Binaiya (lewat selatan) saja dan akan 
turun lewat utara. Sementara kami punya tujuan sebenarnya ke kampung-kampung 
gunung. Untuk mendapatkan konteks bentang-alam, kami akan naik ke Binaiya dulu lalu 
akan turun ke kampung-kampung lewat selatan lagi sambil menyusur kampung-
kampung gunung. Saya rasa, rute inilah yang membuat banyak orang kagum bahkan 
ngeri sekaligus. 
 
Meski saya telah terbiasa dengan kegiatan lapang, namun sebenarnya saya tidak bisa 
membayangkan medan yang akan saya hadapi nanti. Saya terus berseru dalam hati dan 
terus menguatkan mental saya. Namun sebenarnya, diam-diam saya pun merasa 
khawatir. Tepat satu hari menjelang keberangkatan, saat kami akan melakukan 
pembagian logistik, seorang kawan tim mengabarkan kalau dirinya harus kembali ke 
Ambon untuk meneruskan KKP-nya. Dengan kata lain ia tidak bisa ikut bersama kami. 
Sontak kami satu tim merasa gundah. Padahal hanya dia lah satu-satunya orang dalam 
tim kami yang tahu jalan menuju Binaiya dan turun sampai kampung pertama (Kanikeh). 
Akhirnya dengan perasaan yang tetap kebingungan, kami mencoba terus maju 
melanjutkan perjalanan ini. Kami sepakat untuk jalan berlima saja. Esok pagi, kami mulai 
menyusun logistik kami dalam tas-tas carrier. Sedangkan saya masih harus ke pasar 
belanja beberapa logistik makanan. Lewat dzuhur kami baru selesai memasukkan semua 
logistik. Saat kami sudah siap berangkat, ternyata angkot yang akan kami sewa untuk 
menuju Piliana sedang berada di Kota Masohi, sedang menarik penumpang. Terpaksa 
kami menunggu angkot dan sopirnya. Sampai hari telah petang, tapi angkot tak kuncung 
datang. Langit mulai mendung. Dan benar saja, tak lama kemudian gerimis turun, tapi 
angkot belum tiba juga. Kami jadi ragu untuk tetap berangkat petang itu. Tanpa harus 
berdebat kami pun menyerah dengan kuasa alam. Kami sepakat mengundur waktu esok 
pagi. Kami masing-masing kemudian istirahat dari sisa lelah berkemas tadi siang. 

 
 

*** 
 
Esok pagi, Tete Ka datang memperhatikan kami yang mulai sibuk bergantian mandi dan 
bersiap berangkat. Saya yang lebih dulu selesai mandi lalu menghampiri Tete dan 
menyalami beliau. Beliau langsung bertanya ‘jadi berangkat sekarang?’. Saya 
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mengganguk padanya. Beliau sempat menghela nafas sekali. Lalu meminta saya untuk 
mencarikan kertas dan pulpen untuk menulis. Bergegaslah saya mencari 2 barang yang 
diminta Tete. Bagi saya, permintaan Tete tersebut sangat penting. Sebagai orang tua, 
Tete adalah orang tua yang dihormati dan memiliki memori kuat tentang sejarah. Beliau 
juga orang kampung yang masih menjaga sejarah dengan baik. Buku catatan saya dan 
pulpen berwarna biru saya serahkan padanya. Beliau mengambilnya dan mulai 
mencorat-coret pada kertas buku yang kosong. Butuh waktu agak lama bagi beliau 
untuk menulis. 
 
Tete memanggil saya dan menyerahkan buku tulis bersama pulpennya. Tete berkata 
sambil setengah berbisik. ‘Tete tadi mau tulis bacaan biar kamong semua baca kalau 
sampai di sana. Tapi Tete seng bisa, tangan seng kuat lai. Jadi, sekarang kamong ikuti 
Tete bicara, lalu kamong kasih tau par tamang-tamang biar dibaca sampai di atas sana’. 
Saya melirik pada buku, deretan huruf dengan garis bergerigi tak karuan serta coretan 
garis-garis panjang menimpanya, lalu saya mengangguk. Tete membimbing saya ‘Kul hu 
wa Allahu ahad, Allahus shamad...’. Saya lantas mengulangi ucapan Tete. ‘Lam yalid, wa 
lam, yu lad, wa lam, yaqullahu kuffuwan ahad...’. Tuntas saya mengikuti ucapan Tete 
dan tak asing lagi dengan bacaan tersebut. Adalah surah Al-Ikhlas. Tete berpesan harus 
dibaca 10 kali saat mandi. Dalam benak saya bertanya-tanya, mengapa Tete memilih 
surah tersebut sebagai bacaan ‘pelindung’?. Di akhir pesannya, Tete bilang pada saya 
bahwa nanti sebelum berangkat, kami semua harus berbaris, saya harus berada di 
tengah. Di saat itulah Tete akan mengitari kami dengan membaca bacaan lagi. Menurut 
kepercayaan orang kampung, hal itu adalah ritual melepas orang yang hendak pergi jauh 
atau ke suatu tempat tertentu. Saya pun mengiyakan anjuran Tete tanpa ragu. 
 
Panas matahari mulai terasa di dalam rumah. Kami yang telah mandi berkeringat lagi. 
Kini semua sudah beres. Seluruh anggota di rumah berkumpul di ruang depan. Onco 
segera menyuruh kami untuk berbaris. Saya mengambil posisi di tengah-tengah barisan. 
Tete mulai membaca bacaan dengan bahasa tidak asing di telinga. Tapi bukan bahasa 
arab juga bukan bahasa Ambon. Tete bicara bahasa Sepa. Meski tak saya mengerti 
semua isi bacaan, namun samar-samar ku pahami maksudnya adalah memohon 
pertolongan dan perlindungan selama di perjalanan. Beberapa nama tempat juga 
sempat disebut Tete, tapi saya tak mengerti maksudnya. Tete mengitari kami beberapa 
kali. Lalu menyuruh kami satu per satu keluar rumah. Kami pun bersiap memasukkan 
semua barang-barang kami ke dalam mobil. Lalu melaju ke Negeri Piliana. 
 

*** 
 
Tentang surah Al-Ikhlas itu, setelah dari lapang saya mulai memikirkannya kembali. Bila 
diterjemahkan, surah Al-Ikhlas adalah surat tentang ketauhidan Allah SWT atau Allah lah 
satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Surah yang menegaskan tentang Tuhan itu 
hanya satu, yaitu Allah SWT. Kemudian saya berpikir tentang relevansi surah tersebut 
dengan tempat yang akan saya singgahi. Ada, meski pengamatan ini terlalu ekstrim, tapi 
saya rasa Tete memang memiliki maksud mengapa memilih surah tersebut. Kampung-
kampung di gunung adalah kampung-kampung yang seluruh warganya beragama 
kristen. Kalaupun tidak memeluk agama kristen, mereka masih menganut agama adat 
atau yang biasa mereka sebut agama ‘hindu’. Bisa jadi, perbedaan antara kami dengan 
orang-orang kampung gunung dalam hal kepercayaan, membuat Tete khawatir dan 
meminta kami terus membacakan surah tersebut selama 10 kali setiap akan mandi. 
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Selain menyoal urusan kepercayaan, ada pesan tersirat Tete mengapa memilih surah 
tersebut. Persis seperti nama surahnya, ‘Ikhlas’, Tete seperti berpesan pada kami, 
sebelum berangkat sudah harus ikhlas terlebih dahulu, memurnikan hati dan segala 
prasangka tidak baik. Agar pergi lebih tenang. Pandangan ini keduanya bisa saya terima 
dengan porsinya masing-masing. Setidaknya hal-hal baik tentu akan menyelamatkan 
saya. 
 
Perjalanan kami menuju Piliana sebagai starting point tidak sebentar. Sekitar 2 jam 
kemudian kami barulah tiba di kampung tersebut. Letaknya lebih di atas dari kampung-
kampung pesisir lainnya. Kami rencana hanya menginap satu malam di Piliana dan esok 
lanjut naik ke Binaiya dan seterusnya. Namun ternyata kami justru tertahan di Piliana 
sampai 5 hari ! Sampai Di Piliana kami langsung menuju rumah Bapak Raja. Kebetulan 
saat itu Bapak Raja sedang mengurusi suatu masalah warga dan beliau harus membantu 
menyelesaikannya di rumah adat. Kami menunggu di teras rumah Bapak Raja dengan 
ditemani anak laki-lakinya. Kami mengobrol apapun yang setidaknya membuat cair 
suasana. Hampir setengah jam lamanya kemudian Bapak Raja datang. Kami bersalaman 
menyambut Bapak Raja. Seorang dari kami kemudian menyampaikan maksud tujuan 
kami untuk naik ke kampung gunung. Bapak Raja merespon kami dan sedikit 
kebingungan. Karena, rute yang kami tempuh cukup berat dan tidak biasa. Beliau 
bingung untuk mencari guide untuk kami. Di Piliana, hanya ada 3 orang warga Piliana 
yang bisa menemani kami dengan rute yang dimaksud. Tapi sayangnya, 2 orang sedang 
tidak ada di kampung. Dua orang lainnya pun belum tentu bisa berangkat pergi antar 
kami. 
 
Sore harinya lantas kami pergi ke rumah pastori. Kami ingin menemui pendeta di sana. 
Gereja adalah salah satu jalan masuk bagi kami juga untuk bisa pergi ke kampung 
gunung. Rasionalnya karena kami memikirkan budget kami yang cukup mepet kalau 
harus memakai jasa guide tiap ke kampung-kampung. Dengan melalui gereja, harapan 
kami ada orang dari pihak gereja yang bisa dengan sukarela mengantar kami. Dan 
melalui pendeta juga kami minta untuk dihubungkan dengan pendeta-pendeta di 
kampung atas (Maraina, Manusela, Selumena, Kanikeh). Pendeta di Piliana namanya 
Pendeta Carlos. Sosok beliau sangat ramah dan santai. Tidak kaku seperti pemuka 
agama pada umumnya. Penampilannya pun sangat sederhana namun cukup metal 
dengan rambut gondrongnya. Kepada beliau kami lantas menjelaskan maksud kami 
berangkat ke kampung gunung. Dan kami juga sedikit cerita tentang beberapa agenda 
klasis yang sempat kami ikuti sewaktu di Negeri Lafa. Beliau merespon cepat cerita kami. 
Dengan segera pun kami lancar saling bercerita dengan beliau. Tentang kampung dan 
juga aktifitas gereja. 
 
Di tengah asiknya mengobrol, ada seorang bapak datang. Bapak pendeta mengajak 
masuk bapak tersebut dan mengenalkannya pada kami. Bapak pendeta meminta kami 
untuk menjelaskan lagi maksud kunjungan dan rute menuju kampung atas kepada bapak 
tersebut. Ternyata bapak tersebut adalah satu guide dari 4 guide yang mungkin bisa 
mengantar kami. Bapak itu sempat kebingungan dan berbicara agak terputus-putus dan 
pelan. Bapak Pendeta langsung menanyakan kesanggupan bapak calon guide kami. Ia 
lalu berkata, tidak sanggup kalau harus mengantar lewat jalur selatan dan kembali lewat 
selatan, karena terlalu jauh. Kami menyiasati berbagai kemungkinan dengan minta 
diantar sampai kampung pertama saja. Melewati puncak Gunung Binaiya lalu ke 
Kanikeh. Bapak itu kemudian bilang, kalau justru jalur dari puncak Gunung Binaiya 



13 
 

menuju ke Kanikeh itu yang dia lupa, karena ia terbiasa sampai puncak Gunung Binaiya 
langsung pulang lewat jalur utara. 
 
Kami hanya senyum namun bingung juga mendengar jawaban si bapak. Bapak pendeta 
kemudian meminta kepada orang-orang yang sedari tadi ikut mendengarkan kami 
mengobrol untuk memanggilkan satu guide lagi. Ia seorang ketua angkatan muda, guru, 
dan mahasiswa di Masohi. Tidak lama, si bapak guru datang. Kali ini bapak pendeta yang 
langsung menjelaskan kepada si bapak guru. Sama responnya dengan bapak guide yang 
satunya. Bapak guru ini malah lebih banyak diamnya. Ternyata dia bingung, karena hari 
jum’at ia harus memimpin rapat Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AM GPM) di 
negeri. Bapak pendeta kemudian memberikan pilihan kepada kami untuk lewat jalur 
biasa saja, atau naik dari Lafa atau dari Hatu, atau pun juga dari utara sekalian. Tapi kami 
sudah sampai Piliana, dan kami rasa kami harus naik dari negeri ini. 
 
Kami semua yang ada di dalam ruangan terdiam. Saya mencari akal bagaimana 
seharusnya agar bisa tetap berangkat. Tiba-tiba bapak pendeta berkata kepada bapak 
guru, untuk mengantar kami, tapi syaratnya setelah acara rapat AM GPM selesai. Artinya 
baru bisa hari senin atau selasa. Tawaran bapak pendeta tersebut juga sekaligus 
menawarkan kami. Kami semua berpandangan. Hari senin atau selasa, artinya kami 
harus menunggu beberapa hari lagi. Yang saya pikirkan saat itu adalah logistik yang 
busuk. Tadi saja sebelum berangkat saya mengecek logistik ternyata bawang dan cabai 
sudah mulai busuk. Untuk belanja lagi, kami jelas bisa kehabisan uang bahkan sebelum 
berangkat, karena saat berangkat akan butuh uang besar untuk bayar guide. Kami 
diskusi sebentar. Akhirnya kami bertaruh, untuk sepakat pergi setelah bapak guru 
selesai memimpin rapat AM GPM, yaitu hari senin atau selasa. Untuk logistik, sementara 
kami usaha untuk menjemurnya agar yang basah bisa kering.  
 
Setelah ada kesepakatan itu, kami cukup lega. Tapi sebenarnya kami masih ragu-ragu 
juga apakah tetap bisa berangkat. Tapi paling tidak, tawaran terakhir bapak pendeta 
memberikan sedikit titik terang. Kami pun lanjut berbincang-bincang di rumah pastori. 
Bapak pendeta pun mengajak kami makan malam di rumahnya. Kami senang karena 
diajak makan bersama. Mama yang membantu bapak pendeta memasak sayur rebung 
dan ikan sungai digoreng garing. Kami semua makan lahap sekali. Beberapa dari kami 
bahkan nambah, termasuk saya. Setelah kenyang, kami kembali ke ruang depan. 
Bersantai, ada yang merokok, ada yang ikut bermain organ. Kami lanjut mengobrol. 
Sampai lewat pukul 8 kami ijin pamit dari bapak pendeta. Kami ijin pulang ke rumah 
bapak raja, tempat kami menginap. Bapak pendeta malah menawari kami untuk tidur di 
rumah pastori. Masih ada kamar kosong juga, katanya. Saya memilih tidur di rumah 
bapak raja, beberapa yang lain tidur di rumah bapak pendeta. 
 

*** 
 

 Kamis, 31 Maret 2017 
 
Kami menyusun ulang agenda yang berubah. Waktu tinggal kami di Negeri Piliana 
otomatis akan lebih lama dari rencana awal. Kami berusaha agar hal ini tidak sia-sia. 
Akhirnya kami membagi tugas untuk mengikuti aktifitas warga. Saya dan 2 rekan pergi 
ikut ke kebun Pak Dani untuk pameri dan mengambil beberapa hasil panen kasbi 
(singkong). Lainnya berangkat ke kebun di dalam hutan untuk ikut ramas sagu. Tepat 
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saat terik siang matahari mulai menyengat, dua tim langsung berangkat dengan tujuan 
yang berbeda. Pulang kembali sore menjelang petang. Sampai di rumah saya telah 
membuat janji dengan Pak Dani untuk ke rumahnya. Meminta diurut oleh istrinya. 
 
Setelah mandi sore, saya segera pergi ke rumah Pak Dani yang berada di samping rumah 
Bapak Raja. Selama diurut satu jam lebih, saya dengan istrinya Pak Dani terlibat dalam 
perbincangan. Beliau juga bertanya rencana perjalanan kami. Dan kemudian beliau 
memberitahu kabar bahwa hari senin bapak guru harus berangkat kuliah. Tadi siang 
bapak guru ditelepon kampus untuk harus datang hari senin, karena urusan nilai. Saya 
kaget mendengar info dari istri Pak Dani. Baru saja kemarin kami sepakat kalau akan 
diantar oleh bapak guru. Sambil masih menikmati pijitan istri Pak Dani, saya segera 
mengabari kawan-kawan yang berada di rumah Bapak Raja melalui sms. Saya sudah 
tidak konsen lagi setelah mendengar info tersebut. Istrinya Pak Dani kemudian 
menyarankan saya untuk bertanya sendiri pada Bapak Guru.  
 
Selesai diurut dan mengucapkan terimakasih, saya bergegas ke rumah bapak raja dan 
mengabarkan ke teman-teman soal kabar dari istri Pak Dani. Teman-teman kaget, 
karena ternyata mereka belum membaca sms dari saya. Kaget belum juga beres, istri 
Bapak Raja datang. Beliau langsung minta maaf, dan  mengulang kabar yang baru saja 
kami dengar. Ternyata benar, bapak guru benar-benar tidak bisa mengantar kami. Bapak 
guru sendiri merasa malu hati (tidak enak hati) tidak cerita kepada kami. Kami saling 
pandang-pandangan tanpa jawaban. Hari menjelang malam. Kami juga belum ada ide. 
Kebingungan kami, kami bawa tidur saja. 
 

*** 
 

 Jumat, 1 April 2017 
 
Pagi di hari jum’at kami diawali dengan rasa yang bercampur aduk. Sudah tinggal 2 hari 
di Piliana dan tak kunjung juga dapat guide. Teman-teman tim segera bersiasat 
menelepon temannya yang lain yang biasa menjadi guide naik gunung. Mereka 
menelepon sana sini, meminta bantuan untuk ditemani naik ke kampung gunung. Ada 
satu teman yang bisa, dan tinggal berangkat saja. Hanya ia butuh persetujuan dari 
ibunya. Ia meminta waktu untuk bertanya dulu pada ibunya. Selang berapa lama, ia 
menelepon kembali, ternyata ibunya tak mengijinkannya, karena ibunya sedang butuh 
tenanganya untuk pergi ke kebun. Kami menghela nafas lagi. Kami bertanya-tanya pada 
diri sendiri, mengapa sampai sesulit ini mencari guide? 
 
Hari menjelang siang, kami masih sibuk telepon sana sini mencari kawan yang sekiranya 
bisa bantu. Saat kami sedang konsentrasi mengatur siasat, rombongan bapak-bapak 
datang ke rumah bapak raja. Dua orang bapak berperut besar, satu orang abang-abang, 
dan satu orang bapak bertubuh kecil. Kesemuanya berpakaian kotor, sepatu penuh 
tanah, dan membawa tas ransel. Bapak-bapak berperut besar dan seorang abang masih 
berkeringat bercucuran. Bapak bertubuh kecil membawa parang. Mereka menyapa kami 
dan mencari bapak raja. Mereka langsung mengambil posisi duduk di seberang kami. 
Lalu asik bercerita pengalaman naik ke atas gunung. Saya dan teman-teman hanya 
mendengarkan cerita mereka. Saya mulai curiga dan khawatir. Karena dari cara 
berbicara dan bahan pembicaraan, mereka seperti bukan orang kampung. Saya dan 
seorang teman kemudian saling pandang-pandangan memberikan kode tanda ‘bahaya’. 
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Betul saja, abang itu menceritakan tentang kelompok-kelompok pecinta alam yang ia 
kenal. Dan sedikit menyinggung prosedur naik gunung. Makin lebih banyak diam saja 
kami, tidak berani bicara banyak. Karena kami sendiri tidak bawa surat untuk naik 
gunung. 
 
Merasa sudah cukup istirahatnya, mereka pamit pergi kepada kami. Kami lega sekaligus 
was-was.  Beberapa lama kemudian, bapak bertubuh kecil itu pergi datang lagi. Ia 
bertanya-tanya pada kami, dan menyampaikan pesan dari tiga orang pegawai taman 
nasional agar kami menunjukkan surat ijin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI). Saya 
memilih untuk tidak menjawab namun memberikan kode ke seorang kawan saja untuk 
angkat bicara. Ternyata dia hanya mengangguk dan menjawab ‘saya bapak’. Saya rasa 
geli sekaligus was-was saat itu. Mengapa semua bisa pas sekali begini, batin ku. Kawan 
saya kemudian bertanya rumah bapak tubuh kecil itu. Dan bilang kalau sore nanti akan 
main ke sana. Rumah si bapak di bukit kecil atas kampung. Sorenya kami main ke sana. 

 
***  

 
Cukup lelah juga perjalanan ke rumah si bapak. Meski masih satu negeri, tapi karena 
berada di bukit, perjalanan jadi mengeluarkan keringat meski udara cukup dingin. Di 
atas bukit hanya ada beberapa rumah yang jaraknya berjauhan, termasuk rumah si 
bapak. Bapak tinggal bersama seorang istri yang masih muda dan 3 anaknya yang masih 
kecil-kecil. Kami memulai pembicaraan dengan menjelaskan maksud dan agenda kami 
untuk pergi ke kampung gunung. Termasuk menjelaskan kepadanya kalau kami sengaja 
tidak membuat surat ijin masuk taman nasional. Hal ini di karenakan kami merasa 
sebagai orang kampung, bertujuan untuk bersilaturahim atau berkunjung menengok 
saudara di kampung gunung. Dalam perbincangan kami juga saling bertukar cara 
pandang tentang taman nasional, lingkungan, adat, dan masyarakat. Bapak ini cukup 
menarik, meski ia seorang warga kampung yang dimintai jadi petugas taman nasional, 
bapak ini tetap berpihak pada warganya. Tentu dengan cara yang tidak frontal (diam-
diam). Dan bapak ini akhirnya memberikan saran pada kami untuk melewati jalur lain 
yang bebas SIMAKSI. Ia menyarankan kami untuk naik dari Gunung Howale. Karena 
beliau sendiri tidak mau kami harus berurusan dengan petugas kehutanan dikarenakan 
tidak punya surat ijin masuk taman nasional. Pun kalau harus membuat SIMAKSI, kantor 
sudah tutup, karena hari jum’at. Bapak juga mencoba menghubungi temannya di shelter 
S, tapi tak ada jawaban. 
 
Kami hampir putus asa karena tidak ada titik terang bagi kami untuk bisa berangkat 
sesuai dengan rute yang kami rencanakan. Lalu bapak mengajukan diri untuk mengantar 
kami ke kampung gunung, tapi dengan syarat untuk tidak berangkat lewat rute yang 
kami rencanakan, melainkan lewat jalur Gunung Howale. Kami pikir-pikir sejenak. Lalu 
kami sepakat, bisa, dan minta kepada bapak untuk berangkat besok hari (Sabtu). Belum 
kelar rasa lega kami, bapak menyampaikan kalau hari sabtu bapak harus pergi 
mengantar anaknya, paling tidak hari minggu baru bisa. Meski begitu kami tetap 
sepakat, karena mau bagaimana lagi, kami sudah kebingungan dan hampir putus asa 
tidak bisa berangkat ke kampung gunung. Sebelum pulang, bapak memberitahu berita 
lainnya. Tanggal 5 April, ada acara patroli di gunung. Mudah-mudahan, saya tidak 
ditugaskan, ujarnya. Kami mulai ragu lagi, kalau beliau tidak bisa antar kami. Tapi kami 
tetap berdoa semoga kami tetap bisa berangkat. Selesai berkunjung, kami lalu lanjut 
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pulang. Mampir sebentar ke rumah pastori dan mengobrol dengan bapak pendeta yang 
sepertinya sedang sibuk. Akhirnya kami tidak lama-lama di sana kemudian pamit pulang. 

***  
 Sabtu, 2 April 2017 

 
Pagi ini kami agak sedikit lega. Setidaknya ada titik terang bagi kami untuk berangkat. 
Jadi agenda hari ini adalah diskusi substansi. Saya membantu teman-teman untuk 
memulai diskusi, karena dari gerak-geriknya, teman-teman agak kurang bersemangat. 
Kami juga membagi pekerjaan untuk di lapang nanti termasuk mewawancara 
responden. Di pertengahan diskusi, seorang teman meminta ijin untuk angkat bicara. Ia 
mencurahkan betapa sejak beberapa hari lalu ingin mengutarakannya kepada kami, 
namun ia terlalu malu hati untuk bicara. Bagaimana tidak, ternyata dia meminta maaf 
untuk tidak ikut pergi ke kampung gunung, karena ia harus ikut pelantikan staf di 
desanya. WADUH ! kami semua memakinya. Bahkan seorang teman lainnya sempat 
merasa down dan ingin tidak ikut juga. Drama apa lagi ini ? kami semua langsung tidak 
lagi berminat diskusi substansi. 
 
Karena seorang teman tidak jadi pergi, kami sisa berlima saja. Dengan jumlah carrier 
lebih satu. Padahal sejak awal komposisi tim sudah sangat pas, namun mau bagaimana 
lagi, akhirnya kami berlima yang berangkat. Sore harinya, seorang teman lainya 
mendapat kabar lewat telepon dari si bapak petugas kehutanan. Ternyata si bapak 
ditugaskan ikut patroli dari tanggal 5. Kami lemas lagi. Ini sebenarnya kita sedang diuji 
apa??? Keheranan, kebingungan, kesal, tapi tetap harus berangkat semuanya 
bercampur memompa perasaan kami. Apa yang salah dari rencana kami? Saya sendiri 
terus-terusan bertanya pada diri saya. Apa sebenarnya yang terjadi, dan mengapa begini 
rumit? Saya sendiri harus menahan emosi, dan tidak terbawa suasana untuk mengeluh. 
Saya sadari betul, kami sedang diuji, entah oleh siapapun. 
 
Hari sabtu betul-betul sudah sampai pada titik pasrah kami. Kami mengadu kepada 
bapak raja. Kami juga merasa tak enak dengan keluarga bapak raja, terutama istrinya. 
Karena baru kami lah yang cukup lama menetap di rumah itu. Lainnya, paling hanya 
semalam, atau dua malam saja, karena hanya sekedar singgah untuk naik gunung. 
Mendengar cerita kami, bapak raja nampak kasihan juga pada kami. Ia berniat mencari 
lagi guide untuk kami. Tapi rute yang dilewati, tentu bukan rute yang sesuai dengan 
rencana awal kami. Rute yang dilewati adalah melewati kampung Maraina terlebih 
dahulu. Kami sepakat saja, asal tetap jadi berangkat besok. Sore menjelang petang, 
bapak raja mengabari kami kalau beliau sudah dapat seorang guide untuk bantu kami 
pergi, namanya Enos. Maka malamnya kami berkunjung ke rumah adat untuk bertemu 
bapak saniri negeri untuk meminta restu dan berbincang-bincang. 
 
Sampai malam setelah kunjungan ke rumah adat, kami masih sangsi apa benar esok pagi 
kami tetap jadi berangkat. Kami pun sudah membuat agenda alternatif, kalau sampai 
tidak jadi berangkat, kami akan bubar menuju tempat live in masing-masing. Malam hari 
sebelum berangkat kami packing ulang bawaan kami dan mengurangi kegiatan sampai 
larut malam. Meski kami juga tidur lewat tengah malam. Paginya saya sendiri masih ragu 
apa betul hari minggu pagi kami akan berangkat. Ternyata, Kaka Enos datang. Dan 
ternyata betul kami jadi berangkat. Kami bersyukur luar biasa karena tetap bisa 
berangkat ke kampung gunung hari itu. 
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***  
 
Tabel 1. Rute dan waktu perjalanan 

 
Waktu perjalanan 

 

Rabu, 30 Maret Berangkat Sepa-Piliana 

Kamis, 31 Maret Piliana 

Jum’at, 1 April Piliana 

Sabtu, 2 April Piliana 

Minggu, 3 April Berangkat ke Maraina dari Piliana 

Minggu, 3 April sore menginap di Lumutupua 

Senin, 4 April pagi berangkat lanjut dan sore menginap di Air Merah 
(Waemusuno) 

Selasa, 5 April berangkat lanjut dan sore menginap di Liang Kayahu di 
Pepleina 

Rabu, 6 April pagi berangkat menuju Maraina. Sore sampai di Maraina 

Kamis, 7 April di Maraina 

Jum’at, 8 April di Maraina 

Sabtu, 9 April di Maraina 

Minggu, 10 April pergi dan menginap satu malam di Manusela 

Senin, 11 April pulang ke Maraina dari Manusela 

Selasa, 12 April lanjut ke Selumena 

Rabu, 13 April menginap di Selumena 

Kamis, 14 April lanjut ke Kanikeh. Sore menginap di Waesamata 

Jum’at, 15 April dari Waesamata lanjut ke Huaulu. Sampai di Huaulu sore 
hari 

Sabtu, 16 April pulang dari Huaulu ke Masohi (Sepa) 

 
 
 

 
Rute Kampung pantai  Kampung gunung 

 

Negeri Piliana  Sungai Makariki  Sungai kering (?)  Waekupahatae  Lumutupua 
 camp tim (dulunya camp para peneliti dari Jepang)  Tanah Merah (tempat camp 
Grace)  Enaputih  Air Merah (Waemusuno)  camp tim  Gunung Tongkatongka 
(Kaitoa / Ohilo kino kino; ohilo = nama marga; kino kino = tidur  (cerita pembawa injil 
istirahat dan bermalam sewaktu mau turun ke Maraina)  Liang kecil (Liang Palitotu) 
(Alwa berfoto di sini)  Liang Besar (Liang Kayahu di Pepleina)  camp  Waesila  
air besar banyak daun babi gatal, tempat kami mandi dan masak. Di sini Ganies injak ular 
belang putih hitam, sepertinya ular mata buta  Walala  Waka  Liang kutu  
Tempat makan sirih pinang orang tetua dan tempat istirahat ketika berburu 
Waehali  Waehutuno  Air Buton, dekat keramatnya orang Buton  Maraina 
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Rute Perjalanan Maraina  Selumena 

 

Maraina  Kali Ihana  Keramat atau kampung lama  Waenama (ada Walang besar 
milik Bapak Daniel Polanyi)  Waeisal (susur Sungai Waeisal)  Selumena 

 
 
 

 
Rute Perjalanan Selumena  Kanikeh 

 

Selumena  Waeisal (saat menyeberang Waeisal, tampak Gunung Murkele Besar 
sebelah barat. Kami berjalan ke arah utara menuju Kanikeh; Urat dan Punggungan 
Binaiya tampak dari sisi jalan sini) Waelakanolaye  Waetahue  Sisoulaya  Turun 
di Waeisal  Jembatan Belanda Waemeleana Hunasia  Urassi Waeehana 
Tuli Kule Kule (Pohon kayu berlubang, biasa dulu orang tua sering taruh piring tua di 
dalam lubang tersebut, tetapi sekarang tidak lagi)  Kampung Lama Kanikeh 
(Waeputiputi/Enaputi (?))  Tehelukuwe (tempat Ejon cerita soal orang gbule terbakar 
minyak tanah dari kompor di Kampung Selumena. Kejadiannya antara tahun 96-97. Saat 
itu Ejon maish kecil tapi ia ikut mengantar orang bule yang terbakar. Ia dan beberapa 
anak kecil lainnya yang membawa bekal, sedangkan orang-orang dewasa sebanyak 4 
orang yang memikul satu orang bule yang tubuhnya terbakar untuk sampai di Wahai. 
Sampai di Wahai, ornag bule tersebut tiba-tiba bisa jalan sendiri dan langsung pergi ke 
warung. Setelah itu, orang bule tersebut malah mengabaikan orang-orang kampung 
yang mengantarnya sampai di Huaulu. Padahal orang-orang kampung saat itu tidak 
membawa uang. Ejon merasa beruntung karena ada beberapa orang Huaulu yang 
mengenal emreka dan memberikan mereka makan lalu mereka pulang kembali ke 
Selumena. Bapak Kepala Dusun dan Bapak Stepanus juga ikut mengantar bule tersebut. 
Selamat di pejalanan ketika ditandu, ornag-ornag dewasa yang memikul si bule, 
bergantian tukar posisi ketika naik gunung dan turun gunung. Karena tubuh mereka 
kecil-kecil, sementara orang bule yan gmereka pikul tubuhnya jauh lebih besar. Bahkan 
si bule sering kali tubuhnya terbentuk dengan jalan-jalan yang mereka lalui. Si bule, 
dalma tandu, terus memaki dalam bahasa nya sendiri, tetapi orang-orang yang 
mengantarnya tahu kalau si bule sedang memaki.)  Waule (sungai di belakang Gereja 
Eden Kanikeh) 

 
 
 

 
Rute Kanikeh  Huaulu 

 

 
Kanikeh  X Jembatan Bambu  Steleng (benteng Belanda)  Waesamata  Roho 
 Waeumu  Waetoko Waepoto Huaulu 
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Mengunjungi Negeri Lafa Kedua Kalinya 
 
Kunjungan kedua bukanlah hal baru. Rasanya penulis seperti pulang kembali ke 
kampung halaman. Sebelumnya penulis memberi kabar kepada beberapa orang di 
Negeri Lafa kalau akan kembali ke Negeri Lafa. Dengan ditemani seorang kawan dari 
Desa Yainuelo4, penulis pergi ke Negeri Lafa dengan membonceng sepeda motor. Sekitar 
hampir tiga jam kami kemudian sampai di Negeri Lafa. Hari itu sedang musim buah 
durian. Sebagian besar pesisir selatan memang sedang pesta buah durian. Penulis 
langsung menuju rumah Kaka Bidan. Di sana sudah ada Mama Vi. Beliau pun langsung 
menawarkan durian kepada kami. Lebih dari lima buah disuguhkannya. Ia selalu begitu, 
tidak pernah merasa pelit dengan orang-orang yang sudah dipercayanya. Ia pun 
langsung menyuruh penulis memasukan barang bawaan ke kamar. Karena sebentar lagi 
ia akan pergi ke kebun untuk mengasapi kelapa. 
 
Pada kunjungan kedua ini, penulis merasa jauh lebih bersyukur. Karena berkat 
kunjungan kedua, semua orang telah mengenal penulis, mulai dari ujung barat kampung 
sampai ujung timur kampung. Wilayah barat kampung lebih banyak ditinggali oleh 
orang-orang Bugis dan Buton, tentunya mereka muslim. Di kunjungan pertama, mereka 
berpikir kalau penulis adalah seorang kristiani, sehingga mereka agak canggung ketika 
penulis ingin sekedar mampir. Tapi di kunjungan kedua, setelah penulis mencoba 
mampir di salah satu warung milik orang Bugis, pemilik warung langsung kaget waktu 
tahu penulis adalah seorang muslim. Lantas tanpa basa-basi lagi, pemilik rumah, Mama 
Da langsung mengajak penulis ke dapur untuk bantu masak dan makan siang. Selesai 
makan siang, penulis pun diminta untuk tinggal dulu sampai sore. Sampai menunggu 
waktu ashar tiba dan ikut makan kudapan sore buatannya.  
 
Sebelumnya, di saat siangnya juga sebenarnya tidak hanya Mama Da yang menawari 
penulis makan. Tetangga samping rumah Mama Da, Mama Lin, warga asli Negeri Lafa 
juga mengajak penulis makan papeda. Ia pun dengan sengaja membeli sagu kering 
untuk makan siang. Meski sempat bingung karena sudah janji makan siang di rumah 
Mama Da, tapi penulis tetap pergi ke rumah Mama Lin untuk menghormati ajakan 
beliau. 
 
Lain cerita dari turun lapang pertama. Di turun lapang kedua ini, penulis justru bisa 
menginap bergantian di rumah-rumah warga. Mama Vi, Nene Ma, Mama Yu, Mama Bu, 
adalah mama-mama yang rumahnya sempat peneliti kunjungi untuk tempat menginap. 
Sampai satu hari menjelang hari terakhir penulis di Negeri Lafa, masih ada tiga rumah 
yang menawarkan penulis untuk sekedar menginap terakhir kalinya. Tetapi karena 
kebutuhan penulis untuk berbenah pakaian dan barang-barang, sore sebelumnya 
penulis meminta maaf karena tidak bisa memenuhi ajakan mama-mama tersebut. Meski 
sedih tidak bisa memenuhi ajakan tersebut, tapi penulis tetap berpamitan dengan 
semua orang yang sempat ditemui. 
 
Sementara itu di hari kedua kedatangan penulis, penulis diminta untuk turut tanam 
pohon cengkeh. Mama Yu atau istri mantan bapak pejabat sendiri yang 

                                                           
4
  Yainuelo ditetapkan sebagai desa administrasi sejak ...... Termasuk desa baru bentukan pemerintah 

daerah. 
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menyampaikannya pada penulis ketika bertemu saya. Keluarga Mama Yu berkata pada 
penulis bahwa tanaman cengkeh yang penulis tanaman adalah pengingat mereka 
tentang diri penulis. Dan suatu saat nanti, kalau waktunya tepat, mungkin penulis bisa 
datang kembali untuk memanennya.  Dan penulis akhirnya menanam tiga bibit pohon 
cengkeh di kebun mantan bapak pejabat. Kebun itu pun juga punya sejarah yang pedih 
saat kerusuhan tahun 99. Semua cengkeh yang ditanam di kebun itu dibakar habis, 
hingga yang tersisa hanya abunya saja. Baru tahun-tahun sekarang ini saja orang-orang 
Negeri Lafa mulai membersihkan kebun dan menanam pohon cengkeh lagi. Pohon 
cengkeh sendiri butuh waktu belasan tahun untuk bisa sampai besar dan kemudian 
panen. Kebun ini berada di pinggir jalan lintas, sehingga mudah diakses, namun 
topografinya miring. Sejak peristiwa kerusuhan itu, sepanjang daerah kebun itu diberi 
nama ‘Cengke Tabakar’ artinya adalah cengkeh terbakar. Sekarang nama itu lebih sering 
diingat daripada nama asli dari kebun itu. Oleh karenanya, menanam tiga bibit cengkeh 
di menjadi cerita yang sangat mendalam bagi diri penulis sendiri.  
 
Banyak kemudian yang membuat penulis begitu terharu dengan orang-orang di Negeri 
Lafa. Seperti hal dimana Mama Vi memaksa penulis untuk menerima selembar uang 50 
ribu rupiah sebagai bekal ongkos pulang. Hal itu kemudian ditolak penulis dengan keras. 
Penulis tidak tega sekaligus terharu dengan sikap yang dilakukan Mama Vi. Meski ia 
sempat memaksa memasukkannya kedalam kantong celana penulis,  namun penulis 
kemudian mengambilnya lagi dan meyakinkan Mama Vi kalau penulis masih memiliki 
sejumlah cukup uang untuk pulang. Mendengar itu, Mama Vi kemudian menyerah 
memaksa penulis. Wajahnya sedih, matanya basah. Karena ini perpisahan kedua kalinya. 
 
Mama Vi juga mencarikan alternatif kendaraan ketika tidak ada orang yang bisa 
menjemput penulis. Angkutan umum juga jarang. Ini dilakukan Mama Vi agar penulis 
bisa pulang tepat waktu ke Negeri Sepa. Kebetulan hari itu ada saudaranya yang datang 
membawa truk besar dan akan mampir untuk bawa beberapa hasil kebun untuk kerabat 
lain di Masohi. Penulis pun ditawari untuk ikut pulang bersama truk itu. Penulis senang, 
karena mendapatkan solusi pun penulis tidak perlu keluar ongkos yang harganya bisa 
sampai 150 ribu untuk bisa sampai Negeri Sepa. 
 
Selama di Negeri Lafa, penulis juga diajak untuk ikut kegiatan gereja bersama 
rombongan orang tua asuh. Ikut piknik ke Air Terjun Makariki bersama mereka. Dengan 
kamera yang dibawa penulis, penulis pun ikut bantu mendokumentasikan kegiatan 
mereka. Sampai pada pengalaman menegangkan pun penulis dapatkan. Yaitu ketika 
seorang Babinsa yang mabuk datang ke rumah warga dimana disana penulis sedang 
serius berbincang dengan pemilik rumah. Babinsa memaksa meminta identitas diri 
penulis karena menganggap tidak laporan padanya. Padahal jauh-jauh hari penulis telah 
berkomunikasi dan meminta ijin datang kembali ke Negeri Lafa kepada beberapa orang 
Lafa. Pun hari-hari sebelumnya penulis telah berbincang banyak dengan Bapak Raja di 
salah satu rumah warga. Belakangan penulis ketahui kalau Babinsa tersebut sering 
membuat onar kampung. Sikapnya yang kurang ajar dan tidak baik membuat banyak 
orang kesal dengannya. Sewaktu ia datang menghampiri penulis, ia datang bersama 
seorang warga yang juga sedang mabuk berat. Babinsa itu berusaha untuk menakut-
nakuti penulis. Tapi pemilik rumah membantu dan menolong penulis dari peristiwa tidak 
menyenangkan itu. 
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Banyak perasaan yang bercampur aduk di hati penulis. Namun kata-kata sebaik dan 
sebanyak apapun tidak mampu menyampaikannya dengan sempurna. Pada sebuah 
narasi panjang berlembar-lembar ini, adalah sedikit perwakilan dari sepenggal catatan 
cerita perjalanan dan pembelajaran penulis. Semoga isinya bisa dimaknai sebagai bagian 
dari pembelajaran bagi masing-masing pembacanya. Selamat belajar dan berbagi! 
 
Pembelajaran Tentang Metodologi 
 
Metodologi bagi penulis adalah teknis yang harus dipahami sendiri sesuai pada kondisi 
lapang. Dan sebenarnya, kampung itu sendirilah yang menunjukkan metodologinya. 
Cara-cara kampung mengajarkan penulis bagaimana belajar tentang metodologi 
mereka. Oleh karena itu, pembelajaran dari kampung begitu dihormati oleh penulis. 
Karena penulis banyak belajar darinya. Tapi banyak dari kita justru merendahkan bahkan 
juga mengabaikan metodologi kampung itu. Singkat penulis katakan, metodologi adalah 
kampung, kampung adalah metodologi. 
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Mengenali Pulau Seram Secara Utuh 
 

 
“Sebelum terbentuk kesultanan di Nusantara ini,  

itu semua pengetahuan itu, Seram itu adalah induk”.  
– Nam, warga Pulau Seram  

 
Persis dengan tuturan itu, Pulau Seram dulunya adalah tempat dimana sagu tumbuh 
begitu lebat. Pulau Seram penuh dengan sagu. Ia induk dari sagu. Atau, di sini (Pulau 
Seram) lah pangkal mula cerita tentang sagu. Induk tentang cerita kehidupan dimana 
sagu sebagai makanan utama. Bahkan terdapat dugaan kalalu pulau-pulau di Nusantara 
mengenal sagu dengan bahasanya masing-masing sebagai makanan pokoknya dahulu. 
Mungkin bisa jadi mengapa Nusa Ina, adalah karena ia merupakan tempat sumber 
pangan, karena Pulau Seram dulunya penuh dengan sagu. Seperti ibu yang menyuapi 
anaknya, Pulau Seram menyuapi pulau-pulau dengan sagunya. 
 

“Induk dari segala pengetahuan yang ada tersebar di Nusantara. 
Satu ketika itu kemudian, masing-masing dia keluar. Jawa keluar 
deng dia pung keris. Abis itu, termasuk tenun, dia keluar dari 
Tanimbar kemudian lari ke Flores, dia naik ke Sulawesi, baru 
kemudian dia dibawa ke Kalimantan. Itu cuma dia bawa apa itu, 
pohon kapas. Nah begitu, jadi, setiap orang punya tuturan, itu ada di 
sana, di Pulau Seram itu. Seng ada yang seng. Dari mudah-mudahan 
ini salah. Salah 7 atau 9 orang yang keluar, itu kemudian masing-
masing keluar deng dia punya barang itu, atau hal-hal itu, cuma 1 
yang balik. Yang balik ke Pulau Seram itu cuma 1. Dia balik ke Pulau 
Seram itu karena dia kalau kata orang itu dia rindu saja”. – Nam, 
Pulau Seram 
 
“Induk dari segala pengetahuan yang tersebar di Nusantara. Satu 
ketika, masing-masing dari (Induk) mulai keluar. Jawa keluar dengan 
kerisnya. Lalu tenun dikeluarkan dari Tanimbar kemudian ke Flores, 
lalu dibawa pergi ke Sulawesi, kemudian dibawa ke Kalimantan. Yang 
dibawa itu hanya pohon kapasnya. Jadi, setiap orang punya tuturan 
(leluhur) ada di Pulau Seram. Tapi mudah-mudahan saya salah. Dari 
7 atau 9 orang yang keluar dengan bawaannya masing-masing, 
hanya ada 1 orang yang kemudian kembali ke Pulau Seram. Orang itu 
kembali ke Pulau Seram, karena dia rindu.” – Nam, Pulau Seram 
 
“Sagu itu berasal dari Seram Barat ka. Dari Seram Barat dulu sagu 
baru semua tampa sagu-sagu itu di sini, di Pulau Seram ini. Itu ada 
satu macam sagu, ada sagu yang ikang kasih keluar akang dari tali 
porot (perut), ada sagu yang sandiri tumbuh. Sagu yang sandiri 
tumbuh itu ada di tanjung sana, Tanjung Sial sana. Sagu yang dari tai 
ikang itu, macam ikang buang akang begitu, kasih keluar akang. 
Sampai su hitam semua, Pulau Seram ini ponoh deng sagu”. – Nene 
Ma, tuan tana di kampung pantai 
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“Sagu itu berasal dari Seram Barat ya. Awalnya dari Seram Barat dulu 
semua tempat sagu yang ada di Pulau Seram. Ada salah satu macam 
sagu yang asalnya dari tali perut ikan (kotoran ikan). Ada juga sagu 
yang tumbuh sendiri. Sagu yang sendiri tumbuh itu ada di Tanjung 
Sial. Untuk sagu yang dari tali perut ikan, itu seperti ikan buang 
kotoran begitu, lalu sagu tumbuh. Sampai semua Pulau Seram hitam, 
Pulau Seram penuh dengan pohon sagu.” – Nene Ma, tuan tana di 
kampung pantai 

 
Kampung kepulauan, seperti Kepulauan Maluku adalah tempat tinggal yang khas. Tidak 
seperti Pulau Jawa atau Kalimantan, pulau-pulau di Kepulauan Maluku adalah ‘sodara’; 
‘kakak-adik’; dan ‘ibu-bapak’ bagi sesama antar pulaunya. Seperti Pulau Seram sendiri 
yang selalu didaulat sebagai Pulau Ibu (Nusa Ina), adalah pulau terbesar  diantara pulau-
pulau lain dalam rumpun Maluku. Oleh karena itu, wajar adanya jika Pulau Seram 
disebut sebagai Pulau Ibu. Artinya, ibu bagi pulau-pulau kecil disekitarnya. Kemudian 
bagi pulau lainnya, Pulau Seram dianggap sebagai kakak bagi Pulau Buru dan Pulau Buru 
sebagai adik dari Pulau Seram5. Dalam sejarahnya, Pulau Seram dan pulau-pulau lainnya 
adalah wilayah yang memiliki banyak cerita perjalanan yang dilakukan manusia, 
tanaman, hewannya, juga bentang alamnya. Sebagai bagian dari wilayah Austronesia, 
Pulau Seram memiliki banyak jejak-jejak peninggalan itu, terkhusus mengenai 
bahasanya. Beberapa peninggalan bahasa masih tersimpan dalam penamaan-penamaan 
barang  material, seperti batu, air, gunung, dan hutan. Empat manifestasi dari rekam 
jejak peristiwa sejak dulu kala ini masih ada dan ‘hidup’ sebagai bagian dari siklus 
tuturan hingga saat ini.  
 

“Dong ada 3 gunung : Pinaiya, Pinaniti, tapi dong seng bilang 
Murkele. Murkele itu bukan gunung. Murkele itu cuma tampa 
kumpul, tempat duduk par orang bacarita” – Kum, warga kampung 
pantai 
 
“Mereka bilang ada 3 gunung : Pinaiya, Pinaniti, tapi mereka tidak 
bilang Murkele. Murkele itu bukan gunung. Murkele itu cuma tempat 
untuk kumpul, tempat untuk duduk bersama sambil bercerita” – Kum, 
warga kampung pantai 
 

 

                                                           
5
 Perbincangan dengan Bapak Ro, warga kampung pantai 20/04/2017 
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Gambar 1. Pulau Seram (sumber : ARCGIS online) 

 
Luasan pulau ini tak sampai sepertiga-nya Pulau Jawa. Sebaran penduduknya tidak padat 
dan ramai seperti di Jawa. Tetapi terkonsentrasi dibeberapa tempat. Tanah-tanah 
berupa hutan-hutan masih luas dan dijaga sebagai harta warisan dari nenek moyang. 
Penamaan pada hutan-hutan juga diberikan oleh nenek moyang sebagai pengingat akan 
suatu peristiwa saat itu. Struktur pulaunya sebagian besar adalah bukit-bukit dan 
pegunungan. Daerah ini dinamakan oleh orang kampung sebagai dara. Dara juga 
diartikan sebagai ibu/perempuan. Sepanjang garis pantai yang mengelilingi pulau ini, di 
sana lah sebagian besar kini masyarakat Pulau Seram tinggal. Sementara hanya sedikit 
yang masih tinggal di daerah gunung. Istilah tempat tinggal disebut negeri dan 
petuanan. Petuanan adalah bagian kecil dari negeri dan memiliki hubungan sejarah, 
genealogi, dan sosial dengan negeri. Sedangkan pasca adanya aturan baru tentang desa, 
di Pulau Seram mulai terbentuk juga desa-desa baru yang disebut sebagai desa 
administratif, seperti Desa Yainuelo. Pembentukan desa adminsitratif itu melalui proses 
pemecahan wilayah kampung dari yang sebelumnya tergabung di negeri atau petuanan 
tertentu kini dipecah menjadi desa tersendiri. Sehingga secara sistem pengaturan 
negeri, petuanan, pun desa administratif, semuanya cenderung merujuk aturan baru 
tentang desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pengaturan secara 
adat adalah sistem tersendiri. Di desa administratif khususnya di daerah pesisir pantai, 
sistem pengaturan adat biasanya sudah tidak lagi digunakan. 
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Gambar 2. Empat penanda ruang orang Pulau Seram  

Gambar 3. Ilustrasi penamaan dan pemaknaan ruang orang Pulau Seram  
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Dara adalah daratan yang posisinya lebih tinggi. Sedangkan daratan yang posisinya lebih 
rendah disebut sebagai lau. Oleh karenanya, istilah dara tidak melulu merujuk pada 
gunung. Karena bisa jadi, daerah gunung disebut sebagai lau jika disekitarnya ada 
daratan yang lebih tinggi lagi yang kemudian disebut sebagai dara.  
 
Kampung-kampung gunung terletak di kaki-kaki Gunung Murkele, Binaiya, Hoale, dan 
deretan gunung-gunung lainnya yang mengelilingi sepanjang Pulau Seram. Untuk 
mencapai kampung-kampung gunung seperti Maraina, Manusela, Selumena, dan 
Kanikeh, harus dengan berjalan kaki. Sedangkan kampung gunung lainnya di sisi utara 
Pulau Seram sudah bisa dicapai melalui kendaraan bermotor seperti Huaulu karena jalan 
lintas utara Pulau Seram sudah ada bahkan sampai ke Bula. 

 
“Pulau Seram punya garis tengah, kalau batas, itu namanya sifat, itu 
dia punya sifat-sifat itu”. – Tete Cu, tuan tana kampung gunung 

 
Selain secara geografi dan topografi, perbedaan yang mencolok diantara kampung 
gunung dengan kampung pantai adalah bahasa sehari-hari yang digunakan. Di Pulau 
Seram, tiap-tiap kampung memiliki bahasa kampungnya sendiri yang khas. Inilah yang 
sekarang mulai hilang dari kampung-kampung pantai namun masih dipelihara di 
kampung-kampung gunung. Kampung gunung Maraina, Manusela, Selumena, Kanikeh, 
dan Huaulu adalah beberapa kampung gunung yang masih menggunakan bahasa 
kampung mereka sendiri dalam kehidupan harian. Dari yang tua-tua sampai yang masih 
anak-anak kecil pun menggunakan bahasa kampungnya dalam percakan harian. 
Berkebalikan dengan kampung pantai, menemukan orang dewasa yang berbahasa 
kampung saja sudah sangat sulit, apalagi anak-anak muda. Mereka semua sudah 
menggunakan bahasa Melayu-Ambon. 
 
Empat penunjuk arah khas Pulau Seram ini begitu lekat dengan wujud materil alam. 
Tidak hanya sekedar penunjuk arah namun juga penanda gejala alam. Oleh karena itu, 
melalui empat arah ini akan jelas sekali menunjukkan perubahan-perubahan. Sisi 
matahari naik, menjelaskan tentang waktu dimana matahari/sinar mulai datang. Adanya 
matahari/sinar menunjukkan hari telah pagi. Sisi matahari turun adalah sisi dimana 
matahari/sinar mulai tenggelam. Dan berganti dengan bulan. Langit mulai berubah 
menjadi redup dan gelap. Sisi dara, sisi daratan yang lebih tinggi, seperti gunung, bukit, 
atau jalan yang menanjak. Sisi lau, daratan yang lebih rendah, seperti laut, dan jalan 
yang menurun. Empat penunjuk arah ini tidak menggunakan nama-nama yang rumit. 
Nama yang sederhana namun sangat kontekstual dengan fenomena alam. Dimana dulu 
rumus-rumus masih belum ditemukan, tapi sampai sekarang orang-orang Seram masih 
menggunakan istilah empat penunjuk arah ini dalam kehidupan harian mereka. 
Bayangkan, jika terjadi perubahan dalam bentang alam mereka. Misal, gunung-gunung 
yang tinggi dipapras, air laut meluap sampai ke pemukiman. Bentang alam berubah 
drastis, begitupun juga tentang empat penunjuk arah ini tidak akan sama lagi. Karena 
dunia riil telah berantakan, khususnya alamnya. Filosofi yang terkandung pada empat 
arah ini tidak terdapat pada penamaan arah a la Eropa, yaitu Timur, Barat, Utara, 
Selatan. Empat arah khas Eropa ini hanyalah penyederhanaan dari hitungan rumus-
rumus angka. Jadi, sama sekali tidak ada cerita tentang kondisi bentang alamnya. Ketika 
seorang menyebut Timur pun tidak ada konteks yang menyertainya. Ketinggian hanya 
disebut dengan satuan mdpl (meter di atas permukaan laut) yang jika dibaca, tidak 
berarti apa-apa selain deretan angka yang sulit dipahami jika kita bukanlah orang yang 
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ahli dalam urusan tersebut. Sangat tidak menunjukkan gejala alam apapun. Artinya, 
sangat garing. 
 
Konsep Tentang Air 
 
Air atau Wae dalam bahasa kampung adalah penanda hidup bagi warga kampung di 
Pulau Seram. Sejak dulu, pemukiman warga, jauh sebelum dinamakan sebagai negeri, 
petuanan, kampung, desa, atau jenis lainnya, pemukiman pasti akan berada dekat sekali 
dengan sumber air tawar (mata air/sungai). Suatu pemukiman akan segera dipindahkan 
ketika sumber air menjauh atau rusak. Hal ini terjadi sering kali di kampung-kampung 
gunung. Dari ketinggian tempatnya terkadang menyulitkan orang-orang kampung 
gunung untuk mendapatkan air. Seperti di Maraina, Manusela, Kanikeh, Hualu, adalah 
negeri yang telah berpindah berkali-kali.  
 
Tiap-tiap air di seluruh Pulau  Seram memiliki nama-nama dengan menggunakan bahasa 
kampung. Nama-nama itu pun merujuk pada suatu benda atau peristiwa yang terjadi 
saat itu. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerti bahasa kampung maka secara 
otomatis tidak akan mengerti makna dari pemberian nama-nama air. Karena nama 
itulah yang kemudian menjadi penanda sejarah masa lalu Pulau Seram. Terdapat air-air 
yang dikeramatkan sebagai air yang tidak boleh dirusak. Bila dirusak, maka akan terjadi 
bencana besar. Cerita semacam ini banyak sekali bertebaran di kampung-kampung. 
Cara-cara seperti ini dilakukan orang-orang Pulau Seram untuk menjaga kampung 
mereka.  
 
Terdapat sumber mata air yang dianggap sebagai mata air kematian. Karena, setiap 
meminum air ini, maka yang meminumnya akan mati. Mata air ini adalah puncak mata 
air dari semua mata air di Pulau Seram. Berada dalam suatu tempat dan hanya dijaga 
oleh perempuan-perempuan Pulau Seram. Bagi orang Pulau Seram yang mengerti, air ini 
diyakini sebagai air utama Pulau Seram dan harus terus dijaga. Nama, letak, bahkan 
wujudnya tidak ada yang benar-benar tahu. Termasuk para perempuan yang menjaga 
air tersebut adalah sosok manusia biasa yang berpakaian kemben. Sumber air inilah 
yang dipercayai sebagai awal mula kehidupan di Pulau Seram. Dan juga awal mula 
terjadinya banyak perubahan, khususnya menyoal hubungan perempuan dan laki-laki di 
Pulau Seram. Cerita tentang sumber air ini cerita yang sangat jauh dahulu kala dan 
merupakan cerita paling awal. 
 
Melalui cerita air juga, dituturkan tentang kemunculan Pulau Seram. Pulau Seram yang 
ada sekarang ini dipercayai muncul setelah terjadinya 3 kali meti atau surutnya air laut. 
Puncak pertama yang muncul saat surutnya air adalah puncak Gunung Murkele. Bukti 
yang sampai sekarang dipercayai oleh orang-orang Seram adalah, adanya fosil-fosil 
kerang yang disimpan di kampung gunung. Fosil-fosil kerang tersebut dianggap sebagai 
benda pusaka. Oleh karena itu, setiap upacara adat, benda tersebut harus dikeluarkan, 
beberapa waktu tertentu juga dimandikan. Hanya orang-orang tertentu saja yang 
diperbolehkan melihatnya. Cerita tentang air dalam jumlah 3 kali ini juga terjadi 
dibanyak tempat selain di Indonesia6. Beberapa tempat, seperti Negeri Lafa adalah 
tempat yang habis tersapu air ketika banjir besar yang dinamakan ‘Bahaya Seram’. Pasca 
bencana tersebut, Negeri Lafa di pindah lebih ke dara. 

                                                           
6
 Oppenheimer (2013) 
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Air juga sebagai penghubung antar pulau lain disekitar Pulau Seram, seperti Banda, dll. 
Melalui air, warga saling bertukar informasi, barang, dan bahan pangan. Antar satu 
kampung dengan kampung lain pasti dibatasi dengan air berupa sungai. Orang-orang tua 
dulu bahkan ada yang mampu mengendalikan air ketika ada badai datang dari laut. 
Sampai sekarang, beberapa orang tua mampu mengendalikan badai di lautan dengan 
menggunakan jari mereka. Dengan cara membelah angin yang berputar-putar di lautan 
melalui 2 jari telunjuk. Di lakukan dari bibir pantai. 
 
Wae Hutuno, mata air ‘milik’ orang-orang Buton. Mata air ini dijaga oleh orang-orang 
kampung gunung, dijaga oleh marga Ilela Potoa. Wae Hutuno, airnya mengalir sampai ke 
kampung pantai, sampai juga di Sepa. Air ini secara tidak langsung menghubungkan 
cerita dari kampung gunung dengan kampung pantai tentang air yang bersumber sama. 
 

“Sama dengan yang di Sepa, mata airnya juga dari Wae Hutuno, 
mata air Buton. Air Huton yang di Sepa itu di daerah lau Yamaterino, 
di bawahnya ke kanan yang mau turun ke arah Kepala Air Uku tapi ke 
atas”. – Kum, kampung pantai 

 
Eti, Tala, Sapalewa, diyakini sebagai bagian dari cerita sejarah tentang cerita pertemuan 
3 batang sungai. Tala, diceritakan sebagai tempat berpisahnya semua marga, dan 
memilih menjadi islam atau tetap dengan agama adat. Setelah itu lalu berpisah mencari 
tempatnya masing-masing.  
 

“Cerita 3 batang air itu Eti, Tala, Sapalewa. Di Huaulu ada air 
Sapalewa lai, tapi sebenarnya 4 mata air. Eti, Tala, Sapalewa, dan 
Tanunu. Tapi Tanunu menjadi suatu hutan tinggal dia meti, artinya 
dia cuma Eti, Tala, Sapalewa. Dapat pertama perpisahan di Eti. 
Sedangkan rapat terakhir di Tala. Lalu pencar ke Seram Barat, 
tengah, tenggara. Pokoknya itu rapat terakhir semua itu. Karena di 
situ semua Latu-Latu angkat keputusan. Di situ rapat, siapa mau 
masuk muslim, silakan, siapa mau masuk hindu, silakan. Kristen 
belum, baru tadi”. – Tete Cu, tuan tana kampung gunung 

 
Di tempat lain, seperti di Negeri Lafa, terdapat air yang seharusnya dijaga dari 
kerusakan, yaitu Wae Lafa. Wae Lafa memiliki nama lain Wae Hulawano. Hulawano 
dalam bahasa kampung diasosiasikan sebagai ‘emas’. Bila ditelusur dalam kamus bahasa 
Austronesia, Hulawano adalah suatu benda berwarna seperti emas. Terhadap mata air 
tersebut, orang-orang tua Lafa berpesan agar tidak dirusak dengan cara apapun, bila 
rusak maka akan terjadi banjir. Sayangnya, salah satu lubang keluarnya mata air tersebut 
ditutup pasca pembabtisan pertama kali di Negeri Lafa. Lubang keluar Wae Lafa ditutup 
dan dibangun rumah penduduk di sekitarnya. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1898. 
Air tersebut juga sempat dijadikan air suci untuk membaptis 10 orang pertama warga 
Lafa yang menjadi kristen. Alhasil, sejak itu jika hujan lebat, daerah sekitarnya banjir bisa 
sampai selutut. Padahal 200 meter ke arah selatan adalah lautan lepas. 
 
Tidak hanya lubang air, tetapi, Sungai Wae Lafa kini juga dikuras. Batu-batu yang berada 
di sungai tersebut dikeruk untuk dijadikan batu bangunan. Kontrak pengerukan ini 
kerjasama antara bapak Raja Negeri Lafa dengan Perusahan batu pemiliknya orang Jawa 
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selama 30 tahun. Baru 2 tahun beroperasi sejak 2015, perubahan segera dirasakan 
warga seperti air sungai yang kering dan banjir yang jauh lebih besar dari sebelumnya 
jika musim timur tiba. Tahun-tahun sebelumnya, sekitar 80-an, di sungai ini rusa banyak 
sekali datang, jika ingin berburu, warga cukup mencarinya saja di sekitar sungai ini. 
Namun perubahan banyak sekali terjadi, termasuk rusa yang sudah tidak bisa lagi 
ditemukan di sekitar sungai ini. Padahal, sungai itulah satu-satunya sungai tempat 
pertemuan 7 jenis mata air. Jika Wae Lafa habis, maka secara logika, tempat untuk 
menampung 7 sumber mata air pun lenyap, maka banjir akan datang tak terhindarkan. 
 
 

 
Gambar 4. Pengerukan batu di Wae Lafa 

Dok. pribadi 
 

“Ada telaga yang tidak boleh diinjak kalau telaga lain  boleh. Kalau 
sampai di injak, cuaca bisa buruk, meski langit terang akan ada 
guntur besar. Seng boleh bikin rusak tempat mandi di tempat 
perempuan itu. Tempat mandinya sudah kering, udang-udang 
soalnya diambili. Seng ada udang lai jadi seng ada air. Padahal dulu 
air bagus, orang pakai untuk minum, karena di pohon-pohon sagu. 
Perempuan itu punya tempat mandi di situ di kolam itu.Dulu air vito 
bagus, sekarang enggak. Sekarang orang-orang gak mau rawat lagi. 
Dulu masih bagus, masih alami. Semua berubah setelah kerusuhan.” 
–Kaka Oya, negeri pantai 

 

 
Gambar 5. Laut-Wae Lafa-Pengerukan Batu-Laut, foto diambil dari pesisir selatan 

(menghadap dara) dari arah barat ke timur 
Dok. pribadi (jenis foto panorama) 
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Gambar 6. Wae Lafa dalam pengerukan 

Dok. pribadi 
 

Wae Vitto, contoh lain tentang air yang ada di Negeri Lafa. Dulu sebelum terjadi 
bencana besar ‘Bahaya Seram’ menerpa, Negeri Lafa terletak di ujung tanjung yang 
dinamakan tanjung Lafa. Ke arah dara sejauh 1 km dari tanjung terdapat sungai yang 
tertampung dalam suatu kolam kecil yang berada di bibir pantai. Kolam ini dinamakan 
Wae Vitto. Tempat ini adalah tempat yang bersejarah bagi warga Negeri Lafa dan warga 
Negeri Tehua. Di kolam air inilah terikat sumpah dan janji diantara kedua kampung 
tersebut. Pemilihan tempat di Wae Vitto menjadi pertimbangan, karena tempat berada 
ditengah-tengah antara Negeri Lafa dan Negeri Tehua dulu kalau. Sehingga dipilihlah 
Wae Vitto untuk mengikrarkan sumpah. Tahun 80-an, kolam ini dan sekitarnya masih 
sangat bersih dan rapi. Orang-orang tua berpesan untuk terus menjaga kolam itu dan 
membersihkannya. Zaman berganti dan kolam tak pernah lagi terurus. Sebagian besar 
warga malah semakin takut untuk datang sendirian ke tempat itu. Padahal dulunya 
tempat itu dijadikan tempat untuk ambil air, mencuci, mandi. Lunturnya animo 
masyarakat untuk membersihkan Wae Vitto tidak lepas dari pengaruh perubahan dalam 
teknis mendapatkan air melalui keran air dan selang yang dipasang disalah satu mata air 
yang berada dara. Keran-keran air dipasang di samping dan belakang rumah warga. 
Akhirnya warga tidak perlu lagi pergi ke kolam atau sungai untuk mendapatkan air. 
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Gambar 7. Wae Vitto, berada di sisi matahari naik Negeri Maraina, dekat dari Tanjung 

Lafa 
Dok. pribadi 

 
“Air Nama itu kepalanya di Murkele. Turun ke utara (Pasahari), ke Air 
Isal. Kalau Air Solo turun ke Wahai. Kepala Air Kawa di Wae Fuku. 
Sama dengan Wae Ule di Kanikeh, deng Sapalewa di Huaulu itu. Dia 
pung kepala air Kawa. Sedangkan Wae Yahe di Piliana itu pung 
kepala Air Isal. Wae Nua di air sebelah. Yahe itu ada air besar ada air 
kecil. Ninifala ini kepala air Nama. Airnya sama-sama dingin. Air 
Nama di Murkele Kecil. Wae Samata ada di hutan Kanikeh dan Roho. 
Kepala airnya di Sapulewana, ke dalam di Wanana itu, hutan 
Wanana. Kepala air paling atas itu Wae Isal, di Murkele Besar... Wae 
Isal yang jaga banyak marga, tapi satu-satu deng dia pung bagian”. – 
Tete Cu, tuan tana kampung gunung 

 
Konsep Tentang Gunung  
 
Tinggi gagah menjulang. Berbaris-baris di daratan tengah Pulau Seram. Nama-namanya 
beraneka ragam tergantung peristiwa apa yang berlangsung saat itu. Yang paling tinggi 
dan paling terkenal adalah Gunung Binaiya. Binaiya terkenal diantara para pendaki dan 
petualang sebagai gunung menantang untuk ditaklukkan. Ketinggiannya 3.027 mdpl dan 
kalau mendakinya dimulai dari 0 mdpl. Sedangkan disisi matahari naik dan agak ke dara 
dari Binaiya ada Gunung Murkele Kecil dan Murkele Besar. Yang diyakini sebagai puncak 
lahirnya semua manusia yang ada di dunia. Sebenarnya ada gunung yang lebih tinggi 
dari 3.027 mdpl, yaitu 3.035 mdpl. Gunung ini tidak dikenal dalam sebutan nama seperti 
gunung pada umumnya, namun hanya dikenal dengan nama puncak 3.035 mdpl. Sejarah 
pendakian sepertinya belum pernah ada yang benar-benar sampai pada puncak 3.035 
mdpl tersebut. Karena untuk mencapai puncak tersebut, harus turun lagi sampai 0 mdpl 
dari puncak Gunung Binaiya dan berjalan ke arah matahari naik untuk menanjak lagi 
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puncak 3.035 mdpl. Pernah suatu waktu tahun 90an, 2 pendaki dari Inggris ingin 
mendaki puncak 3.035 mdpl tersebut, namun sayang, jejak mereka menghilang. 
Keduanya tak terdengar lagi kabarnya entah telah sampai puncak atau belum. Orang-
orang kampung menganggap kejadian tersebut sebagai teguran. Karena telah melanggar 
larangan leluhur. Karena puncak 3.035 mdpl bagi leluhur adalah puncak yang tidak boleh 
dinaiki. 
 
Orang Nuaulu menyebut Gunung Binaiya dengan sebutan Gunung Pinaiya. Yang artinya 
adalah ‘piring perempuan’. Gunung Pinaiya tidak sendirian, pasangannya di sebut 
Gunung Pinaniti, yaitu ‘piring laki-laki’. Ada yang meyakini kalau Gunung Pinaniti ini 
disebut-sebut adalah Gunung Murkele, ada juga yang meyakini kalau Gunung Pinaniti 
adalah gunung lain. Sebagai sosok perempuan, puncak dari Gunung Binaiya dipercayai 
sebagai ‘sanggul perempuan’. Ketika meletusnya Gunung Api di Banda, hal itu dianggap 
sebagai dilepasnya ‘konde sanggul’ dari rambutnya. Barisan pegunungan di pesisir 
pantai di Seram Tengah, dipercayai berbentuk seperti tubuh perempuan yang sedang 
tidur dan menggunakan selendang. Kakinya ke arah matahari naik, dan sanggulnya 
mengarah ke lau. Cerita ini mirip dengan cerita rakyat masyarakat Polinesia dalam film 
layar lebar ‘Moana’7 yang digarap sutradara Ron Clements dan John Musker.  
 

“Dia itu punya jalur mata rantai pegunungan ini. Mata rantai jalur 
pegunungan itu, perempuan lagi tidur. Jadi, sanggulnya itu, itu pas di 
Binaiya itu.” – Namar, Pulau Seram 
 

Tentang Gunung Binaiya dan Murkele adalah cerita yang fenomenal. Entah sudah 
berapa juta orang dari berbagai negara yang pernah berkunjung ke 2 tempat tersebut 
hanya untuk menjalankan wangsit. Hal yang paling aneh adalah ketika 5000 orang dari 
berbagai negara datang dalam program Operation Raleigh tahun 1984-1985 ke kampung 
tengah. Tujuan mereka adalah mendaki. Pilihannya adalah antara ke Gunung Binaiya 
atau ke Gunung Murkele. Setelah mempertimbangkan dan ijin kepada Kepala Desa 
Maraina, tim Operation Raleigh memutuskan mendaki Gunung Binaiya. Mereka 
berbondong-bondong naik ke Gunung Binaiya melalui Negeri Kanikeh. Sampai di 
pertengahan jalan, beberapa dari mereka ada yang meneropong dari Binaiya ke arah 
Murkele. Lalu kemudian turun dan berkata kepada Kepala Desa Maraina, kalau ternyata 
yang mereka cari semuanya ada di Gunung Murkele. Tetapi mereka tidak dibolehkan 
naik ke Gunung Murkele oleh Kepala Desa Maraina dan kepala adat, karena mereka 
hanya boleh memilih salah satu gunung saja untuk dinaiki. Tetapi, ternyata 2 orang dari 
tim Operation Raleigh nekat menaiki Gunung Murkele. Keduanya naik ke Gunung 
Murkele tanpa ijin ke orang-orang tua apalagi melakukan ritual. Belum sampai puncak, 
salah satu dari mereka jatuh ke jurang. Satunya membantu menolong. Situasi saat itu 
ramai sekali. Helikopter berusaha menolong yang hampir jatuh ke jurang. Tetapi yang 
satunya malah jatuh dan tak terselamatkan. Menurut penuturan yang selamat, saat itu 
sewaktu mereka akan naik ada badai besar, kabut tebal sekali, mereka tidak bisa melihat 
sama sekali. Mereka kelaparan dan memakan lumut dan kayu. Sampai akhirnya ia 
terpeleset dan kawannya membantunya namun justru kawannya yang tidak selamat. 
 

                                                           
7
  Film layar lebar yang diangkat dari cerita rakyat pesisir Polinesia. Penggarapannya pun dengen 

melakukan riset selama 1 tahun berkolaborasi dengan antropolog dan tokoh setempat. 

https://www.google.co.id/search?rlz=1C1CHBD_idID731ID732&q=Ron+Clements&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyKyiyiDdJU-LUz9U3SCpPrsjTEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUANi-6SjQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdvarEwrjVAhVEQ48KHblUC6AQmxMItQEoATAR
https://www.google.co.id/search?rlz=1C1CHBD_idID731ID732&q=John+Musker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyKyiyiDdJU-LUz9U3SCsxyKjQEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUA83fXyTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdvarEwrjVAhVEQ48KHblUC6AQmxMItgEoAjAR
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Orang-orang kampung ketika itu tidak lagi heran dengan peristiwa tersebut. Karena bagi 
mereka, hal tersebut adalah ganjaran bagi orang yang punya niat tidak baik. Tidak 
meminta ijin sewaktu ingin naik ke Gunung Murkele adalah ciri orang yang punya niat 
tidak baik. Tim Operation Raleigh mengaku kalau mereka ingin meneliti fauna dan flora 
di sana. Salah satunya adalah kupu-kupu besar. Lima ribu orang datang ke kampung 
gunung melalui jalur udara dan darat, hanya untuk meneliti kupu-kupu besar adalah hal 
yang sangat heroik dan lucu sekaligus. Desas-desus yang beredar adalah, di kampung 
tengah menyimpan logam emas yang banyak. Gunung Murkele adalah brankasnya. 
Cerita tentang emas ini berkembang sampai ke negeri jauh dan membuat mereka 
datang berduyun-duyun ke tempat ini. Ada lubang besar (parigi/sumur) di salah satu 
Gunung Murkele. Di dalamnya terdapat cahaya berkilauan yang disebut-sebut sebagai 
emas. Orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anaknya agar tidak pergi ke sana, 
karena jika pergi ke sana dan menengok ke dalamnya, bisa tidak selamat. Orang-orang 
tua juga meminta anak-anaknya untuk menjaga tuturan perihal tempat tersebut. Upu 
Halawan, tempat dimana emas dimaksud. Halawan mirip dengan hulawano di Negeri 
Lafa, yang dalam bahasa Austronesia adalah sesuatu berwarna emas. Sedangkan upu 
bisa berarti Tuhan (Upua). Nama tempat ini juga tidak boleh disebutkan secara 
sembarang. Penamaan tempat ini menggunakan bahasa kampung. Saking tempat ini 
dianggap sebagai suatu rahasia kampung, maka jika ada yang bertanya tentang tempat 
ini, masyarakat akan mengalihkannya dengan hal lain atau menjawab tidak tahu menahu 
soal tempat tersebut. 
 

“Kamong mau pi ke atas? Di atas itu ada sumur, kamong jang sekali-
kali lihat ke dalam. Dong cari emas, tapi seng pernah selamat. Kalau 
ada yang ajak kamong lihat jang mau! Kamong mau selamat kaseng? 
Kalau mau jang mau iko-iko lihat itu!” – Pesan Nene Ka, di kampung 
pantai sebelum berangkat naik ke kampung gunung 

 
Tuturan orang-orang kampung yang pernah naik ke Gunung Murkele pun menambah 
kharismatik gunung ini. Mereka bertutur tentang dinding-dinding Gunung Murkele yang 
berlukiskan manusia-manusia dengan beragam jenis pakaian, alat pertanian, kain-kain, 
dan lainnya. Lukisan tersebut seperti diorama dan bisa berganti-ganti gambar ketika 
kabut datang. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan semua jenis manusia di dunia. 
Dan kemudian, keyakinan tentang Gunung Murkele sebagai tempat munculnya semua 
manusia di dunia semakin menguat. Seorang tua yang pernah berjalan ke sana 
menjelaskan tentang situasi di sana. Suhu di atas sangat dingin bahkan semua pakaian 
bisa sangat basah karena saking dinginnya. Terdapat kebun buah nanas yang subur. 
Taman bunga dengan bunga beraneka ragam dan indah. Laki-laki kampung gunung 
sebenarnya terbiasa juga naik ke Gunung Murkele untuk mencari hewan buruan seperti 
rusa. Namun belakangan rusa ternyata juga makin sulit ditemui. Di gunung ini juga 
dijadikan sebagai tempat ritual warga kampung gunung. Hanya orang-orang tertentu 
saja yang bisa melakukan ritual sampai ke atas ini. Beberapa benda pusaka seperti fosil-
fosil kerang pun dibawa ke atas sini. 
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Gambar 8. Gunung Murkele Kecil (kiri) dan Murkele Besar (kanan), foto diambil dari sisi 
utara dari Negeri Maraina. Foto yang bersih dipercayai sebagai perwakilan dari niat hati 

manusia yang datang ke atas. 
Dok. tim 

 
 

Letak Gunung Murkele berada tepat di tengah Pulau Seram (dan di dara). Dari cara 
masyarakat memperlakukannya tampak betapa penting gunung ini dalam siklus hidup 
manusia dan alam di Pulau Seram. Oleh karena itu, letak Gunung Murkele yang berada 
tepat di tengah Pulau Seram memiliki arti besar yang sejalan dengan cara masyarakat 
memperlakukannya. Nama lain dari Gunung Murkele adalah Nusa Mutuane yang artinya 
Pulau Lama. Sementara itu, Nusa Holu adalah adalah pasangan lain dari Nusa Mutuane. 
Yang artinya adalah Pulau Baru. Gunung-gunung yang termasuk Pulau Baru adalah 
Gunung Kabau dan Gunung Ala. Jika di dara ada Gunung Murkele (Besar dan Kecil) 
sebagai gunung bersejarah, maka di lau ada Gunung Kabau dan Ala sebagai ‘tongkat’ 
bagi yang di dara. Dua serangkai gunung ini memiliki cerita yang berbeda, namun secara 
ciri-ciri sama. 
 

“Barang sampai di Maraina, seng pi sampai ke sebelah? di lau ada 
gunung lai. Seng sampai di Kabauhari-Manue o? ... kalau sampai di 
Kabauhari-Maneu, ada lai gunung, Kabau dan Ala. Gunung dua itu. 
Yang tongkat par di dara (Gunung Murkele)  itu. Gunung 2 itu.” – 
Nene Ma, Tuan Tana kampung pantai 
 
“Kalau naik ke Murkele dari muka bagian Maraina seng bisa. Tapi 
naik dari pinggir jalan sampai selokan itu, belok dulu lurus sampai ke 
belakang baru naik ke Binaiya. Kalau naik ke Murkele, lihat ke arah 
Maraina, seng bisa dapat lihat apa-apa, tapi kalau lihat ke arah 
Tanjung Sial (Seram Barat), katong bisa lihat pemandangan bagus. 
Banyak bermacam-macam bunga. Dia punya alam berubah-ubah. 
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Kalau orang barat mau naik ke situ harus minta ijin, kalau tindak 
nanti ada beruang teriak-teriak, tandanya ia tidak terima. Harus 
begitu sampai mau ke puncak. Beruang itu meraung kaya singa 
begitu.” – Bapak Iko, Kepala Saniri, Kmapung Pantai 

 
Gunung Binaiya dan Gunung Murkele sarat dengan cerita mistis, selain memang secara 
ekologis dua gunung tertinggi di Pulau Seram tersebut adalah tiang-tiang pancangnya. 
Lebih di utara, ketika berkunjung  ke Negeri Kanikeh, akan ditemukan juga gunung-
gunung besar yang memiliki fungsi sebagai tempat makan bersama semua marga di 
negeri tersebut. Namanya Gunung Titapala, gunung yang dijadikan sebagai tempat 
makan bersama semua marga-marga di Negeri Kanikeh. Semua marga boleh masuk ke 
gunung tersebut. Antara lain marga Lilimau, Berasa, Aeliea, Potoe Tihua, dan Kapala. Di 
dalamnya telah ada pembagian-pembagian tempat untuk semua marga. Beberapa 
aturan, seperti marga Lilimau dan Berasa, akan pergi bersama-sama dalam satu keluarga 
ke dalam hutan gunung itu untuk berburu. Gunung Titapala berada di sebelah utara 
Negeri Kanikeh. Letak kampung yang memanjang, jika ditarik garis lurus tepat berada di 
tengah-tengah gunung ini, sejajar dengan puncak Gunung Titapala. Sama seperti 
Gunung Murkele, Gunung Titapala memiliki dua unsur, yaitu Gunung Titapala Besar dan 
Gunung Titapala Kecil. Di Gunung Titapala inilah dusun besar semua warga. Sedangkan 
di sisi selatan, Gunung Titapala tepat sekali saling berhadapan dengan Gunung Binaiya 
yang tampak dekat dari Negeri Kanikeh. Negeri Kanikeh diapit dengan 2 gunung dengan 
fungsi yang berbeda dan saling mengikat. 
 

 
Gambar 9. Gunung Titipala (utara), di ambil dari sisi dara Negeri Kanikeh 

Dok. pribadi 
 
Bukan hanya fungsi sebagai dusun besar, Gunung Titapala dan deretan gunung 
disekitarnya, seperti Gunung Sapalewana/Sapulewana yang berada di samping atau sisi 
barat Gunung Binaiya juga memiliki fungsinya tersendiri. Yang mana fungsi-fungsi 
tersebut seringkali tidak bisa dijelaskan secara gamblang karena menyangkut hukum 
adat, pesan dari orang-orang tua terdahulu, dan janji untuk mewarisi terhadap anak 
cucu di masa depan. Seperti di Maraina, barisan gunung-gunung seakan merangkul dan 
melindungi Negeri Maraina. Antara lain, Murkele Besar, Murkele Kecil, Matefa, Hoale, 
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Sapalewana/Sapulewana, Kabau, Inaheli, dan Palamete. Masing-masing gunung memiliki 
fungisnya masing-masing yang rahasia. Di antara gunung-gunung tersebut, Gunung 
Hoale juga dianggap gunung bersejarah. Menurut tuturan, Gunung Hoale memiliki 
kawah yang berada di Gunung Api di Banda. Bahkan ada anggapan bahwa Gunung Hoale 
lah yang tertinggi selain Gunung Binaiya.  
 

“Nah Hoale, baru, pegunungan yang tinggi itu, gunung bersejarah 
itu. Kalau gunung-gunung yang lain, seng hitung akang ... sebab 
gunung itu punya, macam dia punya kawah bagitu, di Banda di laut. 
Itu Gunung Hoale.” – Nene Ma, Tuan Tana di kampung pantai 

 
 

 
Gambar 10. Gunung Binaiya (tengah) dari sisi selatan di ambil dari sisi lau Negeri Kanikeh 

Dok. pribadi 
 
Konsep tentang Batu 
 
Cerita tentang batu sebenarnya tidak banyak dituturkan. Tapi untuk beberapa cerita 
spesifik, tentang batu dilibatkan sebagai bukti dari cerita tersebut. Hatukele adalah batu 
besar berbentuk layarl yang ada di Larike. Bahkan dulu orang-orang tua cerita ada batu 
kursi, batu meja. Batu keramat ada di tempat keramat Negeri Maraina. Berbentuk 
seperti Pulau Seram. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke tempat 
keramat dan melihat batu tersebut. Batu itu di datangi untuk ritual-ritual tertentu. Pada 
batu itu tumbuh pohon beringin yang kemudian disebut sebagai Supa Maraina, tempat 
yang dituturkan leluhur sebagai tempat lahirnya manusia-manusia. Batu besar terdapat 
di dalam parigi yang terletak di Gunung Murkele, dipercayai sebagai batu  emas. Siapa 
pun yang melihatnya, diyakini tidak akan selamat. Hatu Siri, terdapat di Sepa. Di batu ini 
ada 99 cap jempol. Hatu Siri juga ada yang mengartikannya sebagai batu perempuan. 
 

“Ada batu nama Hatu Siri, dong bilang itu dulu ada tanda-tanda cap 
jempol, itu 99, sampai sekarang masih ada di atas. Itu dong bilang 
marga-marga dulu pernah berkumpul berjanji di situ lai”. –Kum, 
kampung pantai 
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“Marga siapa mau pindah, dia taruh jempol. Sama saja di Kabauhari, 
siapa mau pindah harus dia tey itu kenari. Dia pindah ke timur, dia 
bikin di bagian timur, di barat, dia bikin di bagian barat”. –Tete Cu, 
tuan tana kampung gunung 
 
“...Itu namanya kan Batu Siri. Batu Siri itu perempuan. Itu bukan laki-
laki, batu perempuan!... Iya....! Batu Siri itu perempuan, perempuan 
di situ! Coba itu kita bilang itu, kalau apa orang tua-tua di sana 
dorang mau jujur sadiki, yakin, pasti bisa! bisa ketemu deng itu siapa 
supaya bisa dapat tuturan murni Pulau Seram itu soal Nusa Ina, 
Pulau Ibu itu”. – Nam, Pulau Seram 

 
Pada tungku masak juga digunakan batu sebanyak 3 buah. Tungku 3 batu ini disebut 
tatuno dalam bahasa kampung. Untuk mengasah parang juga menggunakan batu 
khusus. Batu untuk mengasah parang tidak boleh diduduki, jika diduduki maka batu itu 
tidak akan bisa lagi digunakan untuk mengasah parang. Batu asah ini biasanya 
ukurannya besar seperti batu kali yang dibentuk khusus sehingga permukaannya halus 
sekali. Saking awetnya, batu ini biasanya diberikan secara turun temurun dari generasi 
ke generasi. Oleh karena itu, batu asah seperti harta milik keluarga yang diwariskan 
secara turun menurun. Karena batu asah sangat penting sekali dalam pengurusan rumah 
tangga. Di Rumberu (tepat di atas Wae Tala) ada satu lagi batu cap jempol ada 99 sama 
seperti di Sepa. Batu di Rumber dan di Sepa dianggap sebagai batu berkumpul bersama-
sama memutuskan sesuatu. 
 

“Betul sudah, karena di Air Tala itu perpisahan itu sudah. Betul”.  
– Tete Cu, tuan tana di kampung gunung 

 
Konsep tentang Ina-Ama 
 
Terdapat tuturan sejarah yang menceritakan bahwa Pulau Seram diawal sekali ditinggali 
oleh para perempuan. Para perempuan tersebut tinggal dalam satu kampung yang isinya 
semua adalah perempuan. Mereka menjaga air yang disebut-sebut sebagai ‘air utama’ 
Pulau Seram. Dalam kelompok itu, mereka hidup tanpa peraturan. Tidak ada pimpinan 
atau bawahan. Tidak ada rakyat atau ketua. Semua sama. Yang ada hanya ‘hakim’. 
Orang yang menengahi ketika ada masalah, tapi bukan juga yang memutuskan suatu 
perkara. Suatu perkara hanya bisa diselesaikan dengan 2 hal, air dari ‘mata air utama’ 
dan air kelapa. Suatu waktu, kampung itu didatangi seorang laki-laki. Laki-laki tersebut 
datang tanpa maksud apapun. Lalu ia dipergoki oleh salah satu perempuan penjaga 
‘mata air utama’, ia sangat kaget dan menuduh laki-laki tersebut akan mencuri sesuatu 
dari tempat mereka. Adalah hal langka tempat tersebut bisa di datangi laki-laki dari 
tempat lain yang tidak diketahui asalnya. Laki-laki tersebut menyangkal tuduhan pada 
dirinya. Ia sendiri tidak tahu kalau ternyata tempat tersebut terlarang bagi laki-laki. 
Saling tuduh menuduh terjadi antara si perempuan penjaga dan laki-laki tersebut. 
Kemudian ‘hakim’ dari kampung itu membantu mereka untuk menentukan siapa yang 
benar dan siapa yang salah. ‘Hakim’ meminta kedua orang yang bertikai untuk 
meminum air dari ‘mata air utama’. Setelah keduanya minum, keduanya lantas mati 
seketika. Kemudian, untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, 
ditentukan dengan cara meminumkan 2 orang tersebut dengan air kelapa. Jika benar, 
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maka orang tersebut akan hidup kembali. Tetapi jika salah, orang itu tidak akan kembali 
hidup. Di berikanlah minum air kepala pada 2 orang yang telah mati itu. Ternyata, 
keduanya hidup kembali. Artinya, kedua benar, dan tidak ada yang salah. Si perempuan 
benar atas tuduhannya kepada laki-laki tersebut karena melanggar masuk ke tempat 
yang terlarang bagi laki-laki. Si laki-laki itu juga benar dengan alasannya karena dirinya 
juga tidak tahu kalau tempat tersebut terlarang baginya. Kemudian, keduanya 
berbaikan. Si laki-laki lantas memiliki ide dan menyampaikannya pada para perempuan. 
Ia mengusulkan dirinya sendiri untuk memimpin para perempuan tersebut, dengan 
alasan karena di tempat tersebut tidak ada laki-lakinya. Maka, sejak saat itu, laki-laki itu 
memimpin para perempuan penjaga air itu. Sampai sekarang, para perempuan tersebut 
masih ada dan secara nyata tinggal di suatu tempat yang tidak diketahui orang banyak. 
Mereka masih menjaga ‘mata air utama’ itu karena merupakan jantung dari Pulau 
Seram.  
 
Sejak peristiwa kepemimpinan laki-laki itu, semua hal dan tuturan dipegang kendali oleh 
laki-laki. Seorang penutur cerita ini berkata bahwa, sejak itulah makanya perempuan 
menjadi jauh dari sejarah. Perempuan tidak dianggap sebagai penjaga Pulau Seram. 
Bahkan ada yang menganggap kalau perempuan hanya daki (kotoran kulit) bagi laki-laki. 
Oleh karena itu, sampai detik ini, tuturan (sejarah) banyak tersimpan pada laki-laki. 

 
“Katong ni seng tau kapata. Katong perempuan seng pernah tau 
kapata-kapata, kapata itu laki-laki saja yang tau. Barang orang tua-
tua seng kasih kapata-kapata par katong, par perempuan. Sebab di 
sini yang pegang peran cuma laki-laki saja. Katong perempuan cuma 
dengar dong cerita, katong simpan-simpan saja begitu. Tapi buat 
dong par kasih par katong, seng ada, seng kasih tau ... Kalau macam 
dong kasih tau banyak par katong, ooo katong simpan banyak, tapi 
seng. Cuma dengar-dengar dong cerita saja, katong dengar, lalu 
katong keluar, seng bisa dengar. Jadi dong bilang 'perempuan 
kamong mau dengar apa sih?', nah itu sudah lah. Jadi katong par 
laki-laki saja. Nene seng suka, pancuri itu...” - Nene Ma, Tuan Tana di 
kampung pantai 

 
Di samping cerita tersebut, secara kosmologi kehidupan Pulau Seram, manusia dan 
alamnya tidak terlepas dari simbolis perempuan dan laki-laki. Seperti mengandaikan 
pegunungan (dara) sebagai perempuan dan lautan (lau) sebagai laki-laki. Pengasosiasian 
perempuan dengan dara persis dengan cerita tentang pegunungan di Pulau Seram yang 
berbentuk seperti perempuan berselendang yang sedang tidur. Puncak Gunung Binaiya 
pun dianggap sebagai sanggulnya. Sedangkan pengasosiaan lau dengan laki-laki adalah 
tentang cerita bagaimana perang-perang itu terjadi di laut dan dilakukan oleh para 
kapitan dan anggota perang laki-laki. Tentang air dari kelapa yang menghidupkan 2 
orang pada cerita sebelumnya, adalah cerita tentang pohon kelapa yang diasosiasikan 
sebagai sosok ibu. Ibu yang menghidupi makhluk-makhluk. 
 
Kemudian, Gunung Binaiya/Pinaiya sebagai asosiasi terhadap piring perempuan dan 
Gunung Murkele sebagai asosiasi terhadap Pinaniti atau piring laki-laki. Di Seram Barat 
dan Utara-Tengah, terdapat sebuah sungai yang dijeniskan seperti perempuan-laki-laki, 
yaitu Sungai Sapalewa. Di Seram Barat, Sungai Sapalewa berjenis kelamin laki-laki, 
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sedangkan Sungai Sapalewa di Utara-Tengah berjenis kelamin perempuan. Sungai ini 
saling bertemu di Tanjung Wahai. 
 
Dalam kehidupan, konsep hidup perempuan-laki tergambar dalam kehidupan sehari-
hari. Di masyarakat pegunungan, ina bekerja sama dengan ama untuk menghidupi 
keluarga. Kegiatan berburu binatang akan dilakukan ama. Ama pergi dengan persiapan 
membuat  alat jerat (dadeso) untuk kusu-kusu, babi, atau kelelawar. Daerah yang 
ditempuh ama di pegunungan sangat jauh. Selama ama pergi, ina akan mengurus anak 
yang masih kecil-kecil dan menyiapkan makanan siang. Ketika ama pulang, hasil buruan 
akan diserahkan kepada ina untuk diolah. Baik itu diasap lalu disimpan, atau langsung 
diolah sebagian. Ama menggantikan ina menjaga anak dengan menggendongnya sambil 
keliling kampung atau duduk-duduk dengan tetangga rumah. Jika makanan telah siap 
untuk disantap, ina akan mempersilakan ama dan orang tertua di dalam rumah untuk 
makan terlebih dahulu. Jika ada anak laki-laki dewasa, mereka akan makan setelah ama 
dan orang tertua makan. Setelah itu barulah ina makan bersama anak-anaknya yang 
kecil. 
 
Dalam tarian cakalele, ada 2 orang perempuan yang menari sambil berjinjit dan 
berputar-putar. Di sekelilingnya ada beberapa laki-laki yang memegang cakalele, 
tombak, dan alat musik. Semua saling bersahutan dan menari mengikuti ketukan 
tabuhan gendang. Di Seram bagian tenggara, sosok perempuan (muda sampai tua) 
dihormati oleh semua anggota keluarga laki-lakinya. Anggota keluarga laki-laki akan 
mati-matian dan berperang jika saudara perempuannya ketahuan dilecehkan oleh orang 
lain. Dan melalui selendang perempuan lah, perang itu juga hanya bisa dihentikan. 
Ketika perempuan telah melepas selendangnya dan mengibarkannnya ke atas, itulah 
tanda perang sudah harus berakhir. 
 

“Di Tanimbar itu, sangat dihargai perempuan itu, di tenggara itu. Di 
Tanimbar, perempuan di letakkan paling mulia. Seng bisa seng. Mulia 
itu seperti di pernikahan, karena ketika menikah, itulah perempuan 
punya tempat (kekuasaan/hak), jadi seng bisa sembarang-
sembarang. Makanya masalah itu paling sering kejadian di Tanimbar 
cuma 2, kalau gak tanah, perempuan. Saudara laki-laki akan bela 
mati-matian saudara perempuan tanpa peduli saudara perempuan 
itu salah atau benar. Misal, di jalan ada yang cerita-cerita seng baik 
soal saudara perempuan kita, nanti saudara laki-laki kita kalau 
dengar, bakal baku parang, baku bunuh. Pokoknya perempuannya 
dibela dulu yang pantas. Kalau di Tenggara, kalau sudah baku 
melawan itu, tinggal kasih keluar saja perempuan pung kain, pakai 
bambu, perang stop. Karena kain perempuan itu tanda untuk 
berhenti perang. Ini masih di Tanimbar, di Aru.” – Namar, 29 tahun 

 
Sementara di Negeri Lafa, Seram bagian selatan, kampung pantai dengan mayoritas 
warganya beragama kristen, oleh karena itu mabuk akibat minum sageru adalah hal 
yang lumrah sekali. Meski begitu, perempuannya sangat keras dalam urusan seperti itu. 
Terlebih jika urusan dapur diganggu oleh urusan mabuk-mabuk yang sebenarnya adalah 
hanya untuk kepentingan bapak-bapak. Pernah satu waktu mereka memprotes 
gerombolan bapak-bapak yang mencoba mengambil alih mengatur uang untuk 
keperluan hajatan keluarga besar. Para perempuan tidak terima dan langsung marah, 
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karena mereka tahu, kalau bapak-bapak urus keuangan, pasti yang diutamakan hanya 
sageru. Padahal untuk hajatan keluarga besar, makanan untuk para tamu dan keluarga 
jauh lebih penting. Mendengar para perempuan protes, bapak-bapak tak berkutik, 
mereka akhirnya memilih untuk mengurus kendaraan untuk pergi hajatan. Masih di 
kampung yang sama, saya melihat langsung bagaimana seorang mama membawa balok 
kayu mengacung-ngacungkannya ke atas sambil berteriak kencang kepada seorang 
bapak. Ternyata si mama sedang memarahi si bapak yang asik mabuk sambil joget 
dangdut. Kejadian itu terjadi di keramaian pasca kampanye calon bupati Maluku Tengah. 
 
Di kampung gunung, perempuan bisa bekerja juga menebang dan meremas sagu. 
Seorang perempuan di gunung bisa menebang 1 batang pohon sagu yang tidak terlalu 
tinggi dan meremasnya. Karena pohon pendek, jadi tidak perlu dipotong-potong lagi, 
cukup ditebang lalu dinani dan kemudian diremas. Semua proses ini bisa dilakukan 
dalam waktu 1 minggu oleh seorang perempuan sendiri. Pengolahan sagu yang 
semuanya dilakukan perempuan ini, adalah hal yang sangat kontras dengan yang terjadi 
di kampung pantai. Sebagai contoh di Sepa, seluruh kegiatan mengambil sagu, dilakukan 
semua oleh laki-laki. Perempuan yang meremas ela8 sagu justru suatu hal yang pamali . 
Sementara di kampung pantai lain, misal di Lafa, perempuan dan laki-laki mengolah sagu 
bersama dengan pembagian tugas yang sama dengan di kampung gunung. Laki-laki 
menebang batang sagu dan me-nani-nya sementara perempuan yang akan meremas ela 
sagu sampai habis. 
 
Bukan hanya pamali memeras ela sagu, di Negeri Sepa, perempuan yang pergi untuk 
menjaga durian ketika musim panen, juga dianggap pamali. Orang-orang tua akan 
sangat melarang jika perempuan melakukan hal tersebut. Hal ini juga dikarenakan, 
kebiasaan orang-orang Sepa menjaga durian adalah di malam hari sampai esok harinya. 
Sehingga perempuan dilarang untuk pergi menjaga durian, selain juga karena banyak 
tempat-tempat rawan makhluk halus yang bisa menggoda perempuan. Namun hal ini 
tidak berlaku di Negeri Lafa. Waktu untuk menjaga durian tidak hanya pada malam hari, 
pagi, siang, sore, pun bisa dilakukan. Perempuan bahkan banyak sekali yang menjaga 
durian, baik pagi, siang, sore, atau malam hari. Biasanya dilakukan minimal 2 orang, 
karena butuh teman untuk bantu membawa durian yang jatuh. Tapi ada juga 
perempuan yang pergi sendiri di malam hari, lalu tidur di walang untuk istirahat. 
 
Seorang laki-laki kampung gunung bahkan tanpa merasa risih menggunakan pakaian 
perempuan, dan hal ini dianggap bukanlah hal yang aneh, karena dilakukan juga oleh 
beberapa laki-laki di kampung gunung di kampung yang berbeda. Bahkan seorang 
pendeta pun juga ikut melakukan hal yang sama. Tetapi, bila hal ini dilakukan di 
kampung lain, semisal di kampung pantai, di Sepa, justru akan menimbulkan banyak 
cercaan. Sebagai contoh, seorang perempuan di Negeri Sepa, yang berpakaian laki-laki, 
berambut pendek (bondol), apalagi tidak menikah, sudah dicap sebagai perempuan yang 
tidak menarik untuk diajak bergaul juga dianggap tidak menyukai laki-laki. Penilaian 
tidak menikah yang melekat pada perempuan tersebut pun juga dianggap sebagai hal 
yang tidak lazim di kampung itu. Di Negeri Lafa, perempuan berdandan seperti laki-laki 
itu ada juga. Bahkan memiliki anak dan suami. Ia malah dihormati dan ditakuti bahkan 
oleh tetangga laki-laki, khususnya tetangga laki-laki yang suka kurang ajar. Perempuan 

                                                           
8
  Batang sagu yang telah dipukul/pukul atau diparut. Ini yang kemudian diremas dengan air dan 

menghasilkan sagu cair. 
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itu justru giat sekali pergi ke kebun, mengolah hasil kebunnya. Selalu mengumpulkan 
hasil kebun dan membawanya ke rumah, untuk makan sendiri atau untuk dijual bagi 
keperluan sekolah anaknya. Ia tidak neko-neko, tidak ribut urusan pakaian, tidak ribut 
urusan kosmetik. Ia hanya ribut ketika hasil kebunnya hilang, rumahnya kemalingan, 
atau suaminya mulai mabuk-mabukkan. Ia yang memarahi anak-anaknya baik 
perempuan atau laki-laki, jika ke kebun atau ke hutan tidak membawa parang atau 
minimal pisau. Karena, di kebun atau hutan, parang atau pisau adalah alat yang sangat 
penting untuk keselamatan. 
 
Contoh lain dari Negeri Lafa, ketika seorang mama ditanya mengenai tetangganya yang 
kurang mampu. Ia menjawab “Tetangga sebelah itu kurang mampu, soalnya satu rumah 
seng ada perempuan. Semua laki-laki, cuma bapak deng anak sa. Seng ada yang bantu 
par urus hasil kebun, seng ada yang masak”. Kehadiran perempuan dalam rumah tangga 
sangat menjadi perhitungan di kampung. Bahkan tidak ada seorang perempuan, 
anggapan sebagai keluarga kurang mampu pun melekat. Persis juga di Sepa. Ini terjadi 
pada penulis, ketika baru 2 hari sampai di Negeri Sepa dan tinggal di rumah kawan. 
Seorang kawan lain yang juga tetangga belakang rumah yang kami tinggali datang ke 
rumah dan menemui saya. Langsung menyalami saya dan geleng-geleng kepala. Ia 
berujar “Ose ini, memang....”. Saya yang merasa bingung dengan ucapannya langsung 
minta penjelasan, karena saya khawatir saya melakukan kesalahan. Namun justru 
penjelasan yang saya terima malah sebaliknya. “Ose baru beberapa hari di sini, sudah 
banyak jadi perbincangan orang-orang komplek sini. Ose ni beta dengar-dengar jadi 
perbincangan perempuan paling rajin, mencuci, menyapu, bantu urus masjid...Di sini ada 
perempuan, tapi seng pernah jadi perhitungan to”. Saya kaget, karena tak pernah 
menyangka akan menjadi perbincangan banyak orang. Lantas ucapan kawan itu menjadi 
kasus yang nyata terjadi, bahkan bagi diri saya sendiri. Betapa perempuan itu menjadi 
tombak dari segala penilaian di masyarakat tentang rumah tangganya. Semenjak itu, 
orang-orang tetangga rumah sibuk menjodoh-jodohkan saya dengan laki-laki sekitar 
rumah. Beberapa mama-mama malah mengacungkan jempolnya setiap saya bertemu 
dengan mereka di jalan. 
 
Jodoh-menjodohkan ini juga adalah cara orang-orang tua mencarikan pasangan yang 
baik bagi anak-anaknya. Bahkan, sebelum menikah pun, masa depan calon pasangan 
juga diterawang, apakah ‘wajah jodoh’ tidak satu sama lain. Ini lah yang masih dipercaya 
beberapa orang tua sampai sekarang. Jika diterawang tidak memunculkan ‘wajah jodoh’, 
maka orang tua akan mengurungkan untuk menikahkan. Setidaknya, pilihan laki-laki, 
sangat menjadi perhitungan bagi keluarga perempuan. Calon perempuan yang akan 
dinikahkan, akan diberi mihar yang besar. Seperti seorang mama di kampung gunung, 
diberikan mihar piring tua besar-besar 7 buah, piring makan, uang, kain, kain berang, 
kain putih, dan kain hitam. Jumlah ini saja dianggap mihar yang paling besar. Pasca 
menikah, harta warisan kebun akan diberikan untuk menantu laki-laki dari keluarga si 
perempuan. Hal ini dianggap sebagai penghormatan bagi anak perempuannya. Kebun 
itu diharapkan bisa menjadi lahan untuk pasangan yang baru menikah itu. 
  
Tentang Kampung Gunung 
 

“Marga Reheta yang jaga buku tembaga di belakang Soya. 
Satu di Luhu, marga Payapo yang jaga. Satu di Kapailu. 

Beta su cari akang. Di buku tembaga, Maraina nomor 8”  
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– Tete Cu, tuan tana kampung gunung 
 
Kampung Gunung adalah blueprint yang masih kental dengan tuturan sejarah. Terletak 
di kaki-kaki gunung. Menyimpan tuturan yang cukup baik tentang sejarah. Dalam adat 
orang Seram, kampung-kampung gunung memiliki fungsi yang penting. Mereka menjaga 
daerah sekitar gunung melalui luasan petuanan mereka. Sehingga, wilayah pengurusan 
mereka bisa sangat luas. Namun dalam logika pemerintah, kampung ini hanya dianggap 
sebagai desa-desa yang tertinggal dan perlu dibina oleh dinas sosial. Secara letak, 
kampung-kampung di gunung bagian tengah berada tepat di tengah-tengah Pulau 
Seram. Setiap dilangsungkan upacara adat, orang-orang di kampung gunung haruslah 
diundang, setidaknya perwakilannya. Dan setiap keputusan yang akan dibuat dan 
menyangkut hajat hidup pulau, kampung gunung harus dilibatkan. Cara-cara ini masih 
berlaku sampai sekarang. Aturan ini, tanpa secara tertulis, diingat sekali oleh tiap-tiap 
warga kampung di Pulau Seram. 
 
Kampung gunung, karena mayoritas adalah masyarakat beragama kristen, maka ketika 
konflik 98 pecah, warga kampung pantai yang beragama kristen berbondong-bondong 
pergi ke kampung gunung. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka, karena keadaan di 
pantai sudah sangat mengerikan. Sementara itu dalam perjalanan, ada juga yang tidak 
kuat dan harus meninggal dalam perjalanan. Pasca konflik, banyak yang kembali pualng 
ke kampung pantai, namun ada juga yang tetap tinggal di kampung gunung. 
 
Memiliki daerah yang jauh lebih hijau dan subur. Rumput-rumput tumbuh lebat jadi 
lantai berpijak jalan kampung. Tanaman tumbuh begitu cepat dan lebat. Khususnya 
sayuran buah labu. Sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan batang sagu 
dan kayu. Hanya beberapa bangunan formal, seperti gereja dan sekolah yang sudah 
menggunakan bata dan semen. Itu pun karena sumbangan-sumbangan yang diberikan 
dinas pemerintahan dan dari pihak gereja. Udaranya sangat dingin dan lembab. Gunung-
gunung tampak jelas dari kampung-kampung ini. Pohon kelapa adalah penanda bagi 
letak kampung gunung. Jika pohon kelapa sudah tampak, tandanya sudah dekat dengan 
pemukiman warga. Pohon kelapa di kampung gunung memang ditanam di dalam 
kampung. Jumlahnya tidak banyak, tidak ditanam berkelompok dalam satu kebun 
seperti di kampung pantai. Pohon kelapa yang ditanam di hutan justru tidak pernah bisa 
tinggi dan subur, sementara jika di tanam di dalam kampung, pohon kelapa akan 
tumbuh subur. Sehingga, pohon kelapa yang tinggi adalah tanda keberadaan kampung.  
 
Dulu, sebelum jalur pendakian ke Binaiya melalui Piliana dibuka baru-baru ini saja, 
orang-orang yang mendaki harus melewati kampung-kampung gunung dulu. Ada jalur 
yang biasa dilewati, yaitu jalur utara melewati Huaulu dan kampung-kampung gunung 
lainnya. Menurut penuturan warga yang bekerja sebagai warga binaan taman nasional, 
jalur kemudian dipindahkan karena 2 hal, jalur utara sering banjir dan biaya sewa porter 
lebih mahal 50 ribu dari pada porter di daerah selatan. Sejak jalur dipindahkan, para 
pendaki akhirnya tidak perlu lagi melewati kampung-kampung gunung untuk naiknya. 
Mereka lewat jalur pintas, dari Piliana langsung ke puncak Binaiya. Seorang Tuan Tana di 
Negeri Maraina, menyebutkan, untuk bisa naik ke atas, ada pintu masuknya, yaitu dari 
lau (utara) Sedangkan pintu keluarnya adalah di atas, beliau menyebut ‘yang ke atas itu 
pintu keluar, keluar ke Tanjung Sial’. Negeri Huaulu, mungkin adalah pintu masuk yang 
disebut oleh Tuan Tana itu untuk menuju ke kampung tengah. Karena Huaulu adalah 
kampung yang masih memegang ajaran agama adat mereka. Sedangkan Tanjung Sial, 



43 
 

adalah tempat yang disebut sebagai tempat asala semua sagu-sagu yang tumbuh di 
Pulau Seram. 
 
Secara adat, jalur Binaiya yang dipindah dari arah selatan dan tidak melewati kampung-
kampung jelas bertentangan dengan cara pandang masyarakat kampung yang 
menganggap pintu masuk itu di utara (lau) bukan di selatan. Untuk bisa sampai ke 
Binaiya lewat dari Huaulu akan ada ritual-ritual khusus yang harus dijalankan orang yang 
akan naik ke atas. Ketika jalur pendakian dipindah, ritual tidak dilakukan dengan serius 
lagi, para pendaki pun banyak yang tidak mengerti maksud ritual itu. Sering kali ritual 
tersebut hanya dianggap sebagai syarat naik gunung. 

 
Pertukaran antara kampung gunung dengan kampung pantai sudah lama terjadi. 
Khususnya pertukaran pangan. Sagu, ikan, keladi, tabako (tembakau) dan garam adalah 
jenis pangan yang disebut-sebut sering diantar dari kampung gunung ke kampung pantai 
atau dari kampung pantai ke kampung gunung. Seperti bakutukar yang terjadi antara 
Negeri Sepa dengan Maraina. Dulu, orang-orang Negeri Sepa sering membawa garam 
dan ikan ke Negeri Maraina. Dan sebaliknya, orang Mariana membawakan tabako untuk 
orang-orang Negeri Sepa. Hubungan ini pada akhirnya bersifat hubungan persaudaraan, 
kekeluargaan, karena saling bakukunjung satu sama lain. Dan terjadi juga di Negeri 
Sahulai.  
 

“Orang Maraina deng Sepa hubungan persaudaraan. Bakukunjung 
itu dulu-dulu. Dari Maraina dong bawa tabako, dari sana dong bawa 
garam, ikang. Sampai di Sahulai lai, begitu lai. Tapi sekarang, seng 
lai. Sudah putus hubungan. Seratus tahun baru datang hari ini. 
Memang dari Sepa ada datang, tapi seng bisa bicara begini”. – Tete 
Cu, Tuan Tana di kampung gunung 

 
Kemudian, beberapa jenis sagu yang tumbuh di kampung atas, asalnya pun dari 
kampung-kampung lain. Seperti Sagu Mola/Lapauno (Sagu Duri Panjang), dibawa dari 
Luhu, Seram Barat. Pasca perang Huamual, orang tua-tua mengambil anakan sagu dan 
menanamnya di kampung gunung. Sagu jenis ini paling banyak tumbuh di Maraina. Sagu 
Hapau/Lapauli (Sagu Tidak Berduri Sama Sekali), dibawa oleh Marga Rehena dari Luhu, 
Seram Utara. Sagu Omahea (Sagu Duri Pendek), dibawa oleh Marga Lewenusa dari 
Rutah setelah perang Huamual. Sementara, sagu yang pertama atau sagu asli dari 
kampung atas adalah Sagu Liluli (Sagu Duri Panjang). Sagu Liluli ini sagu paling enak 
diantara sagu-sagu lainnya, jumlahnya masih banyak di dalam hutan. Di kampung pantai, 
sagu ini punya nama lain yaitu, Lumilito (Laimu) dan Tamiloyo (Sepa). Keladi pun dibawa 
dari kampung gunung ke ke kampung pantai. Namun karena perbedaan struktur tanah 
dan suhu, keladinya tidak sebesar seperti keladi yang tumbuh di kampung gunung. 
Sedangkan garam, dibawa dari kampung pantai ke kampung gunung. 
 
Logika memberi bahan pangan seperti itu masih berlangsung di kampung gunung, 
setidaknya di tahun 80-an. Dan terjadi di sesama warga kampung gunung saat itu. 
Seperti hasil hewan buruan yang berlebih akan diberikan dengan cuma-cuma untuk 
tetangga kampung. Rusa dan babi, hewan buruan yang paling sering dibagi-bagi karena 
ukuran yang cukup besar. Buah dan hasil kebun lainnya pun begitu. Di berikan secara 
cuma-cuma. Perubahan mulai bergulir menjelang akhir  tahun 80-an. Makin jelas terasa 
orang mulai meminta tapi dengan cara membayar. Si pemberi pada awalnya tidak 
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meminta uang. Namun sikap orang meminta justru memberikan uang sebagai ganti atas 
barang yang didapatnya. Akhirnya, prinsip bakukasih berubah menjadi prinsip 
transaksional (jual-beli). Padahal yang awalnya sengaja memberi, malah tak sengaja 
menjual. Secara jujur, seorang mama berujar bahwa, perubahan itu berlangsung sejak 
beberapa orang di kampung gunung mulai mendapatkan gaji. 
 

“Ramai pakai uang itu tahun 2009-an. Sebelumnya hanya kasih-kasih 
saja, ke orang Manusela, Hatuwolo. Di kasih kalau sedang 
bakukunjung. Dulu uang su ada, tapi baku kasih masih, bukan baku 
tukar. Ini karena ‘uang lancar’, ada penggajian to, jadi orang selalu 
ada uang par belanja. Seperti KAUR, Kepala Desa, PNS-PNS. Banyak 
hasilnya dijual-jual.” – Mama Tin, kampung gunung 

 
Akses jalan yang masih sulit dijangkau kendaraan bermotor, bukan berarti menyulitkan 
intervensi negara ke kampung-kampung gunung ini. Sistem pemerintahan desa, PKK, 
sekolah, gereja, adalah bentuk formal yang dicetak oleh instrumen-instrumen negara di 
kampung gunung ini. Pada akhirnya, mereka yang di kampung gunung ini terbiasa 
dengan sistem kerja pemerintah yang bias kosmologi lokal kampung. Aturan tetaplah 
aturan, sama rata, dimana pun tempatnya. 
 
Tidak heran kemudian, sesama orang kampung yang berbeda negeri seringkali saling 
bersitegang untuk urusan batas kampung, status negeri definitif atau negeri admnistrasi, 
soal bantuan sosial, dan lainnya. Urusan-urusan ini pada akhirnya menyibukkan warga 
pada hal yang sebenarnya sama sekali tidak berpengaruh apa-apa bagi warga itu sendiri. 
Dan bahkan menimbulkan masalah baru. 
 

Tete Cu : “Di tulisannya, Maraina sendiri juga masih ditulis sebagai 
dusun. Lantas bagaimana? harusnya Maraina itu Desa 
Definitif/Desa Adat! Tapi diresmikannya sebagai Desa 
Administratif! Kalau Desa ADM, artinya kita dibawah 
Manusela. Padahal, Manusela tinggal di daerah kita.” 

 
 Ganies : “Tapi ada pengaruhnya gak ke masyarakat perbedaan Desa 

Definitif dengan Desa ADM?” 
  
Tete Cu : “Pengaruhnya.................hm...... seng ada hehehehhe.” 
 
 
“Raja sini jual beras sampai habis, katong orang seng dapat. Padahal 
itu bantuan buat warga...Tahun 80-an, katong seng dapat beras. 
Pokoknya beras itu bijinya mau kecil besar kah, katong seng tau 
akang...Itu katong beli di cina, baru katong tau itu beras.” – Tete Cu, 
kampung gunung 
 

Bahkan, tidak hanya Maraina dan Manusela yang terlibat bersitegang, Selumena dan 
Kanikeh pun demikian. Persoalannya tentang batas-batas daerahnya masing-masing. 
Selumena mengklaim Kanikeh melewati batas wilayah adat Selumena, Kanikeh 
sebaliknya, menganggap batas tersebut adalah hak mereka. Batas-batas yang masih 
tegas tampak secara fisik sampai sekarang sebenarnya adalah pohon berlubang besar. 
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Pohon berlubang itu lah yang dijadikan sebagai batas antara petuanan Selumena dengan 
petuanan Kanikeh. Orang tua-tua dulu sering menaruh piring-piring tua di dalam 
lubangnya. Tuli Kule Kule nama pohon kayu berlubang itu. Pas sekali di batas pohon 
berlubang yang masih berdaun itu lah kemudian menjadi saling berselisih antara 
Selumena dengan Kanikeh.  
 
Problematika lainnya yaitu urusan sekolah (formal) anak yang sampai detik ini masih 
dijadikan harapan kesuksesan para orang tua. Meski fasilitas sekolah yang ada di 
kampung gunung baru sampai tingkat sekolah dasar, hal itu tidak menyurutkan mereka 
untuk tidak melanjutkan sekolah di luar kampung gunung. Seperti di Ambon, Wahai, 
Masohi, bahkan di luar Pulau Seram. Sulitnya mendapat tenaga kerja guru di kampung 
gunung, menyebabkan anak sering libur masuk sekolah. Jikalau pun ada guru PNS, guru 
tersebut justru jadi lebih sering pergi ke lau (Wahai/utara)  untuk mengurus urusan 
administrasi dan lain-lain. Momok sekolah menjadi begitu genting ketika para orang tua-
tua ikut mengantarkan anak-anak mereka sekolah di utara. Tidak terkecuali adalah bapak 
raja, kepala adat, dan pengurus desa lainnya. Dampaknya kemudian, kehadiran mereka 
lebih sering berada di luar kampung daripada mengurus kampung itu sendiri. Sementara, 
di adat orang Seram, rumah Raja tidak diperbolehkan kosong, dan Raja haruslah terus 
berada di dalam kampung untuk mengurus kampung. 
 
Oleh karena itu, selain mengorbankan waktu, orang tua di kampung gunung juga 
mengorbankan banyak tenaga untuk kerja lebih untuk biaya sekolah anak mereka. 
Bahkan juga harus mengorbankan pohon-pohon sagu menjadi kering karena tidak diolah. 
Kebun menjadi terlantar, karena para orang tua mencari kerja sampingan di perusahaan 
coklat di Siatele, di perusahaan sawit di Seram Barat-Utara, atau tambak udang di arah 
Seram Timur. Sementara mereka yang masih bertahan tinggal di dalam kampung, akan 
berjualan di dalam kampung. Menjual sedikit-sedikit kue sagu tutup pola, hasil kebun ke 
tetangga-tetangga negeri.  
 
Orang-orang kampung gunung yang lama berada di utara karena mengurus sekolah dan 
lainnya, kemudian membuat perkampungan baru bersama orang-orang kampung 
gunung lainnya. Perkampungan baru ini masih berada dalam petuanan mereka. 
 
Kampung-kampung gunung, seperti Maraina, Manusela, Selumena, Kanikeh, berada 
dekat dengan sumber air. Sumber di Maraina yang sekarang digunakan berada di sisi 
barat-utara (Wae Ihana) dan selatan kampung (Wae Walala). Sumber air Manusela 
xxxxxx. Sumber air utama Selumena adalah Wae Isal yang berada di sisi xxxx kampung. 
Sedangkan Kanikeh, mengadalkan Wae xxxxx yang berada tepat di sisi timur kampung. 
Kecuali Selumena, 3 kampung lainnya telah aktif menggunakan keran air dan kamar 
mandi untuk keperluan sehari-hari. 
 
Sebagian besar kehidupan harian warga kampung adalah untuk menjalani hidup. Tidak 
ada capaian yang ketat untuk mencapai impian. Ritme mereka tenang, santai, bahkan 
tidak berpatok pada jam, satuan waktu yang menjadi ukuran kedisiplinan masyarakat 
kota. Karena tidak ada juga yang dikejar oleh warga kampung gunung, jadi untuk apa 
mereka bertolok ukur pada ukuran jam yang begitu linear. Cuaca, angin, hawa, guntur, 
langit, hujan, matahari, adalah penanda tentang waktu juga sifat-sifat alam yang 
dipelajari warga kampung gunung. Seperti contoh, ketika mereka akan pergi ke 
Selumena dari Maraina. Mereka akan pergi pada waktu pagi dan siang hari. Karena, 
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ketika sore dan menjelang malam adalah waktu yang membahayakan mereka. Sebab air 
pada kali-kali besar akan meluap dan sangat membahayakan untuk menyeberang. Ketika 
hujan tiba, adalah waktu yang hangat. Tetapi ketika hujan tidak tiba, hanya angin saja, 
justru angin dingin menggigil. Menanam 
Jam lokal untuk bertanam 
 
 
 

 
Gambar 11. Peta jalur distribusi sagu, keladi, dan garam 
Sumber : kompilasi dari cerita tokoh-tokoh masyarakat 

 
Tentang Kampung Pantai 
 

“Dari gunung yang ka muka turun di sini, Tehuayo sampe situ Marga Tehuayo deng 
Selumena.  

Dua marga yang turun ... Sampe di sini, bukang langsung di sini balum, cari tempat 
masing-masing. Selumena di Wolu, Tehuayo itu sini (sekitar Negeri Lafa).  

Abis itu, langsung bongkar par buat kampung to”.  
– Nene Ma, kampung pantai. 

 
Sebut saja contohnya Maraina Pantai. Adalah salah satu kampung pantai yang dari 
tuturan sejarah merupakan keturunan dari kampung gunung, Maraina. Kemudian orang 
lazim menyebutnya, Negeri Lafa. Negeri Lafa hanyalah satu dari kampung-kampung 
pantai yang dituturkan sebagai kampung pantainya kampung gunung. Sepanjang garis 
pantai se-Pulau Seram, dipenuhi oleh tempat-tempat tinggal, baik negeri atau 
petuanannya. Seperti Yamahena adalah Selumena pantai, Hatumeten adalah Manusela 
Pantai, Hatu adalah Piliana pantai, dan XXXXX adalah Kanikeh pantai. Padat dan ramai. 
Orang-orang pantai, awalnya turun ke pesisir per marga. Marga-marga yang dari 
Maraina, mereka turun sejak tahun 500-an. Dan lantas membentuk pemukiman-
pemukiman di pesisir pantai dengan kelompok tiap-tiap marga. Di Negeri Lafa, 
pemukiman lama atau mereka biasa menyebutnya dengan keramat, berada di Totuni.  
Sampai kemudian marga-marga mengucap sumpah di Air Vitto untuk tinggal bersama 
dan membuat suatu pemukiman bersama. Oleh karena itu, dalam suatu negeri atau 
petuanan, biasanya ada Tuan Tana. Tuan Tana, jika dirunut dari rentetan sejarah, 
mereka lah marga yang menduduki satu tempat di pesisir sebelumnya dan melakukan 
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sumpah bersama beberapa marga untuk tinggal di tempat itu bersama marga-marga 
yang berucap sumpah. Tuan Tana juga dipercaya sebagai orang yang sangat paham 
dengan sejarah kampung dan marga9. 
 
Sepanjang garis pantai Pulau Seram akan ditemukan pemukiman-pemukiman warga 
yang telah padat. Sebagian besar memang memanjang ke barat-timur  mengikuti garis 
pantai. Jarak pesisir dengan pegunungan tidak terlalu jauh. Di sepanjang pesisir garis 
pantai ini juga terbentang jalan utama melalui darat di Pulau Seram. Jalan lintas ini lah 
yang sekarang rutin jadi ruang berlalu lalang masyarakat dari satu tempat ke tempat 
lain. Dulu, memang jalan lintas tersedia hanya sampai Tehoru, namun kemudian 
pembangunan berlangsung cepat. Jembatan-jembatan besar merintas sungai, 
perjalanan darat menjadi lebih singkat. Masyarakat tidak lagi perlu menyeberangi 
muara-muara besar yang sering kali meluap mendadak dan tanpa permisi 
menghanyutkan banyak barang dan jiwa. Keras. Ya, begitu hidup masyarakat pantai 
menghadapi tantangan alam. Kini semua jalan telah di aspal, halus dan rata sampai 
paling tidak batas antara KabupatenMaluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian 
Timur. Makin melancarkan aktivitas masyarakat, juga mereka yang dari jauh-jauh datang 
untuk bertaruh nasib menjajakan barang dagangan dengan sepeda motor atau mobil. 
 
Bentuk pemukiman di kampung pantai dengan kampung gunung sekarang tidaklah 
berbeda. Justru kampung pantai telah lebih dulu dengan bentuk pemukiman yang 
memanjang atau persegi berjajar rapi. Mereka yang di kampung pantai menyebut 
barisan jajaran rumah-rumah dengan sebutan komplek/sektor/nama jalan itu sendiri. Di 
kampung pantai yang mayoritas islam, biasa menggunakan nama yang islami untuk 
nama jalan atau gang. Sedangkan kampung pantai yang mayoritas kristen menggunakan 
nama kitab atau nama bahasa setempat untuk nama jalan atau gang. Pemberian nama-
nama ini bertujuan untuk memberikan bagian-bagian daerahnya masing-masing. Di 
Jawa, seperti RW. Tetapi di sana, pembagian RW tidak biasa digunakan. Meski 
kemudian, untuk kebutuhan administrasi desa, pembagian RW kemudian mengikuti 
pembagian jalan/gang tersebut. 
 
Hal yang kemudian persis sama di tiap-tiap kampung pantai, tidak peduli itu kampung 
mayoritas islam atau kristen adalah, adanya bentang alam yang menjadi penanda-
penanda wilayah negeri. Seperti di Negeri Lafa, penanda-penanda itu melalui kebun-
kebun, sungai-sungai, juga tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Mulai dari sisi 
matahari naik ke matahari turun, tempat-tempat air ini adalah penanda kampung, yaitu 
Tanjung Ustotun, Air Vitto, Air Malolo, Wae Falaki, Wae Lafa, Wae Hila, Wae Fenu, Wae 
Motopoyo, Wae Toyakan (Kali Pancuran). Sedangkan air yang berbagi dengan 
pemukiman sebelah adalah Wae Fuwa (sebelah matahari naik bersebelahan dengan 
Negeri Tehua) dan Wae Wolu (sebelah matahari turun bersebelahan dengan Negeri 
Wolu). 
 
Untuk batas-batas dusun dan kebun, berada di pegunungan di dara dari Negeri Lafa. 
Dari sisi matahari turun, sisi yang paling terlihat punggungannya dari negeri, yaitu 
Titauli, Pancuran, Cengke Tabakar, Nustahu, Hamolean, Pakelo, Asputo. Nama-nama ini 
adalah nama-nama dusun dan kebun yang tampak saja di pinggir punggungan (pinggir 
jalan lintas). Di lebih ke dara, masih banyak sekali dusun dan kebun dengan nama-

                                                           
9
 Dedi Adhuri... 
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namanya. Nama-nama ini punya pemiliknya masing-masing. Dan semua orang di Negeri 
Lafa hafal nama-nama dusun dan kebun beserta pemiliknya. Khusus nama dusun Cengke 
Tabakar, adalah nama yang baru-baru saja disematkan pada kebun itu. Karena peristiwa 
konflik 98-99, dusun itu yang isinya pohon-pohon cengkeh dibakar habis. Sejak peristiwa 
itu, kebun itu lebih sering disebut dusun Cengke Terbakar. Bahkan banyak orang 
kemudian malah lupa dengan nama dusun itu sebelum terbakar.  
 
Sama halnya dengan di Negeri Sepa, kebun-kebun diberikan nama-nama. Batas-batas 
kebun biasanya pohon tertentu yang diketahui secara umum oleh masyarakat sebagai 
batas-batas kebunnya. Orang-orang tua, masih ada yang hafal seluruh nama-nama 
kebun, terkecuali anak-anak muda, paling hanya sedikit saja yang masih hafal nama-
nama kebun di Negeri Sepa.  Nama-nama kebun juga menggunakan bahasa kampung. 
Warga Negeri Sepa yang hafal nama-nama kebun biasanya karena dikenalkan sejak kecil 
oleh anggota keluarganya. Metodenya dengan berjalan kaki melewati kebun-kebun 
untuk mencapai kebunnya atau mencapai suatu tempat. Biasanya tidak langsung 
diberitahu pemilik kebunnya, namun dengan memberi tahu nama-nama kebunnya dan 
marganya. Dengan serta menjelaskan matakao atau lola yang ada pada kebun itu.  
 

“Sambil berjalan, biasanya Tete memberitahu saya dengan cara 
menceritakannya sepanjang jalan dan menunjukkannya. Itu 
dilakukan sambil berjalan. Cara memberitahunya tidak langsung 
ditunjukkan ini kebun siapa itu kebun siapa, tapi ditunjukkan dengan 
cara ‘jangan di ambil, itu ada matakao/lola fam A’. Dari peringatan 
itu saya berpikir ‘oooo, berarti itu milik fam A. Cara itu diulang 
berkali-kali sampai saya bisa hafal dengan sendirinya setiap melihat 
kebun-kebun di Sepa” – Kum, warga Negeri Sepa. 

 
Hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembagian wilayah berdasarkan 
nama islami/kitab/RW. Logikanya pun telah berbeda. Logika pembagian berdasarkan 
nama islami/kitab/RW adalah logika kekuasaan. Bagaimana suatu ruang dibagi-bagi 
berdasarkan ukuran meter, jumlah kepala, dan rumah tangga. Akibatnya, banyak 
terdengar saling mengelu-elukan wilayah tempat tinggalnya sendiri di 
komplek/gang/jalan/sektor A dan kemudian menjelek-jelekkan 
komplek/gang/jalan/sektor B. Padahal mereka masih berada dalam satu negeri! Satu 
ruang sejarah bersama yang sama! 
 
Di Negeri Sepa, pembagian ruang pemukiman menggunakan istilah komplek dengan 
nama islami. Seperti komplek Babul Qadam, Al-Muttaqin, Al-Kairiyah, Al-Falah, Al-Fajri, 
Al-Muhajirin, Al-Amin, Dalima, Habbul Watan. Bahkan, lautnya juga di’bagi-bagi’ 
berdasarkan posisi wilayah kompleknya. Seorang anak muda mengkritik laut yang kotor 
dengan sampai di wilayah komplek onco (tante) nya. Dan kemudian membandingkannya 
dengan laut di depan komplek rumahnya yang bersih dan terawat. Laut yang dimaksud 
padahal masih satu bentang alam, air yang sama, dan satu kubangan besar, yaitu laut. 
Saat berenang di bagian laut yang ada sampahnya, ia terheran dengan sampah kulit 
pepaya yang mengambang-ngambang di depannya. Ia mengambilnya dan mengucap : 
 

“Beta rasa ini kulit pepaya yang tadi beta kupas, beta buang di 
sabalah sana, sekarang sampai sini ? memang ini salah katong!”. – 
Pur, warga Negeri Sepa 
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Sebelumnya ia dan beberapa saudaranya membuang sampah 4 kantong besar ke laut. 
Berisi sampah plastik, kulit buah, sisa sayur, kayu, beling, dan sampah lainnya. Tak 
berapa lama, sampah-sampah itu kembali lagi ke dirinya dan saudara-saudaranya ketika 
mereka mulai berenang di laut itu. Bahwa kerusakan sebenarnya tidak memandang 
komplek/gang/jalan/sektor, jika kerusakan harus terjadi, terjadilah. Namun kesadaran 
dan pikiran untuk menjaga sebelum terjadi kerusakan, sungguh sangat sektoral dan 
teritorial. Ruang-ruang yang tadinya begitu luas menjadi mengkerut, mengecil, dan 
begitu sempit. Karena di batasi dengan komplek/gang/jalan/sektor/jenis lainnya. 
Sementara, bentang alam; sungai, laut, gunung, hutan, tidak terbatasi 
komplek/gang/jalan/sektor. Kegamangan-kegamangan ini terus saling beradu di ruang 
dan waktu yang berbarengan sekaligus memunculkan keambiguan dalam pilihan-pilihan 
hidup orang-orang pantai, dan mungkin juga semua orang Seram. Pun penggunaan 
istilah-isitlah atau slogan-slogan agama dianggap seperti telah beragama padahal 
sebenarnya adalah bentuk keterpecahan yang makin mendalam karena banyaknya unit-
unit yang harus dilabeli. 
 
Jalan aspal untuk jalan lintas pertama dibuat tahun 1996, dan hanya sampai di Tehoru. 
Sebelumnya, orang-orang pesisir pantai sering berlalu lintas melalui laut. Dengan 
menggunakan perahu-perahu kecil dari kayu, katinting. Mereka pergi untuk belanja, 
sekolah, bertukar makanan, dan lainnya. Terjadi di sekitar tahun 80-an. Pergi ke Banda, 
Ambon, negeri tetangga, juga pakai perahu itu. Ombak besar pun sering dihadapi. 
Periode tahun yang sama juga, orang-orang kampung pesisir menjadi saksi atas ribuan 
transmigran dari Jawa yang singgah sebentar ke kampung-kampung pantai selatan 
sebelum akhirnya pergi ke kampung transmigran di daerah utara Pulau Seram. Warga 
Negeri Lafa dulu sempat ikut menampung mereka satu malam sebelum akhirnya mereka 
pergi ke lokasi transmigrasi. Waktu itu ribuan orang-orang Jawa singgah di Negeri Lafa 
saat musim durian. Mereka datang dengan kapal-kapal besar. Tak tanggung-tanggung, 
mereka pun memborong banyak durian. Saat itu harga durian sangat murah, 100 rupiah 
per buah. Saking murahnya, orang-orang Jawa ini malah membeli buah durian dengan 
harga 500 rupiah per buah. 
 

“Jalur darat belum ada. Itu tahun 87 ka apa. Mobil seng ada sama 
sekali. Jalur darat terputus di Kawanua semua. Tahun 90-an, ada 
penggusuran untuk jalan, jalan dibikin. Tahun 2000 baru komplit. 
Tahun 2005-2006 kami pulang (dari tempat pengungsian saat konflik 
98-99), tahun 2007-2008 pembersihan. Tahun 2006 masuk, 
perusahaan yang di Hatu, perusahaan Jawa, perusahaan aspal yang 
pertama di sana. Pengaspalan jalan selesai, baru semua pulang. Di 
sini yang terakhir. Tahun 2008-2009 ka. Mobil belum ada lai, belum 
ada yang masuk. Terus ada banjir-banjir lai.Tahun 2011-2012 itu kan 
mulai, 2014 mulai banyak sampai 2017. Dulu kalau mau pergi pakai 
katingting. Bapak yang sering bawa, dari sini ke Tehoru dulu ada 
musim panas, musim timur, ujan, musim timur kan bulan-bulan mei, 
juni, juli, ah itu musim ombak. Jadi jalan itu kena ombak-ombak. Satu 
kepala kan 25 ribu bayar to. Tahun 2000-an. Naik oto kan di 
Kecamatan Tehoru. Naik oto kan 50rb to ke Masohi. Sampai sekarang 
juga 50rb. Tapi kalau sampai di sini, 100rb. Sampai Laimu 150rb. 
Kalau sampai Werinama 200rb. Ke Bula, 350rb. Siwalalat kemari itu 
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250rb dari Masohi. Memang 3 kecamatan terkaya di daerah Seram 
itu Tehoru, Teluti, Siwalalat. Kaya karena mobil pribadi to, 
banyak...500 lebih 3 kecamatan itu saja. Paling banyak di kecamatan 
Telutih. Di sini di dalam kampung ada 5 buah. Barang cina-cina itu 
kan angkut barang dari sini.” – Bapak Ro, kampung pantai. 

 
Mobil dan motor kini andalan utama bagi warga kampung pantai untuk saling 
berhubungan satu sama lain. Pun pergi berkebun, menggunakan motor. Contohnya 
warga-warga di Negeri Sepa juga petuanan di sekeliling negeri itu, yaitu orang-orang 
Nuaulu. Sementara kebun-kebun mereka banyak yang berada di pinggir jalan lintas, 
sehingga kendaraan motor digunakan untuk bisa mencapai ke kebun mereka. 
Sementara mobil digunakan sebagai angkutan jarak jauh. Mobil yang paling umum 
adalah merek Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza. Mobil jarak jauh ini disebut oto. Mobil 
angkot biasanya hanya jarak dekat saja. Pesisir pantai memang tempat yang paling 
strategis untuk melakukan aktivitas lintas. Ini pun telah dilakukan jauh-jauh sejak 
rombongan orang-orang Persia dan Arab datang ke Maluku. Di tahun 80-an, pedagang-
pedagang Cina banyak yang telah membuka warung kelontong. Seperti di Negeri Sepa 
dan Lafa, di tahun 80-an itu warung kelontong ukurannya besar-besar juga menjual 
bahan sembako, beras, minyak, kopi.  
 
Di tengah kemudahan dari manfaat kendaraan bermotor, justru hal itu menjadi 
penyesalan bagi orang-orang tua. Orang-orang tua mengeluh dengan perubahan sikap 
yang terjadi di masyarakat sejak banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor. 
 

“Sekarang orang Nuaulu saja su pergi deng motor, deng honda, baru 
bagaimana mau pi jaga kebung? Dong seng tau nama-nama kebung 
lai”. – Tete Ka, orang tua Negeri Sepa 
 

Hal ini dikarenakan, cara orang-orang tua dulu memberi tahu nama-nama kebun pada 
generasi dibawahnya dengan berjalan kaki. Sambil berjalan dari ujung kampung ke ujung 
lainnya, orang-orang tua menceritakan tentang nama-nama kebun. Waktunya bisa 
sampai berjam-jam. Namun kini ketika sudah ada kendaraan bermotor, waktu untuk 
berpergian menjadi begitu singkat. Dari ujung kampung ke ujung lainnya, paling-paling 
hanya 15 menit dengan motor. Akhirnya waktu untuk bercerita selama di perjalanan pun 
menjadi hilang. Ini lah yang kemudian dikeluhkan oleh orang-orang tua kampung. 
 
Selesai tsunami datang, orang-orang tua langsung pindah kampung ke sini. Berdekatan 
dengan 3 gunung. Supaya kalau ada tsunami lagi, mereka langsung naik ke gunung-
gunung itu. Nama gunung-gunung itu : Gunung Werihata (kebun cengkehnya Bapak Edi-
tempat penulis ikut menanam cengkeh), Gunung Ihamuleang (di pinggiran), Gunung 
Titauli (di sebelah barat). 
 
Tentang Rumah Tangga Kecil 
 
Rumah tangga kecil dalam perspektif yang dibangun pada riset ini adalah entitas terkecil 
dalam unit sosial masyarakat, yaitu rumah tangga. Kompleksitas kehidupannya berada di 
rumah dan pengelolaan di dalamnya. Rumah tangga (kecil) di Pulau Seram, biasanya bisa 
berisi lebih dari satu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keponakan, 
sepupu, paman, onco, tete, nene, saudara satu pela atau gandong atau pun orang lain 
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yang tidak ada hubungan saudara sedarah sekalipun namun bisa dipercaya, 
memungkinkan untuk tinggal dalam satu rumah dan menjadi bagian dari rumah tangga. 
Semua yang terlibat dalam rumah tangga ini, kemudian terbagi-bagi dalam pembagian 
kerja yang mana tujuannya adalah satu : pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
  
Menurut cerita orang tua di kampung gunung, orang-orang Pulau Seram memilliki 
arsitektur tersendiri terkait bangunan rumah mereka. Arsitektur ini sangat khas dan 
disesuaikan dengan kepercayaan dan kebutuhan adat. Menurutnya, rumah dan pintu 
masuk harus menghadap ke matahari naik. Rumah memanjang ke arah matahari turun 
dan disertai pintu keluar dibelakangnya. Ruangan rumah dibagi menjadi 3 bagian, ruang 
depan (saha-saha’a), porus panjang (haha), dan dapur (ipa)10. Ketiga pembagian ruang 
ini memiliki fungsinya masing-masing. Saha-saha’a, adalah ruang yang dijadikan tempat 
untuk duduk bercerita, dinding ruangan dibuat dari gaba-gaba atau batang tanaman 
sagu. Tamu-tamu biasanya diterima di ruangan ini. Untuk acara yang lebih sakral, 
dilakukan di haha. Haha berada diantara saha-saha’a dengan ipa. Di ruangan ini juga 
ada kamar-kamar tidur di sisi sampingnya, kamar tidur pemilik rumah dan kamar tidur 
tamu. Haha, ruangan formal menurut adat senantiasa untuk diskusi dan pengambilan 
keputusan. Karena upacara dan makan sirih pinang bersama dilakukan di ruang ini. 
Maka haha sebenarnya ruang bersama dengan orang lain selain anggota rumah tangga 
itu yang fungsinya juga untuk kebutuhan siklus dalam rumah tangga yang lebih besar. 
Tentunya, orang yang bisa memasuki ruangan ini adalah orang yang telah dikenal 
dengan baik, karenanya dari letaknya yang lebih di dalam rumah, tapi juga secara 
kosmologinya pun memiliki fungsi yang mendalam. 
 
Ruang yang berada di belakang, yaitu ipa atau dapur. Ipa sebagai wujud konkrit 
kehidupan dari rumah tangga kecil, dimana makanan dicipta darinya. Di Pulau Seram, 
ipa adalah ruang tersendiri yang mana khusus untuk mengolah masakan. Letak ipa 
berada di bagian paling belakang dari rumah, baik tersambung dengan bangunan rumah 
ataupun terpisah. Pada ipa terdapat pintu penghubung untuk keluar masuk ipa dan luar 
rumah. Sekeliling dinding ipa digantungi perabotan dapur. Bagian tengah ruang ipa 
dibiarkan kosong. Bagian tengah ini digunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan 
bahan masakan. Seperti menyiangi sayuran, membuat bumbu, bahkan ketika makan 
bersama. Karena biasanya kalau menyiapkan masakan, dilakukan beramai-ramai dengan 
anggota keluarga atau tetangga. Kas atau lemari untuk tempat simpan masakan yang 
telah siap santap, pasti akan selalu ada di dapur untuk menyimpan makanan di 
dalamnya. Meja makan juga terdapat di dekat ipa. 
 
 
 

                                                           
10

  Tete Cu, Tuan Tana kampung gunung 

Matahari naik 

Tempat 

duduk 

bercerita 
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Gambar 12. Ilustrasi struktur bangunan rumah secara adat 
 
 
Pengetahuan paling umum untuk mengenali ipa adalah melalui asap yang 
membumbung tinggi di atas atap rumah. Asap yang dimaksud berasal dari tungku. Dulu 
penggunaan tungku tidak pernah menjadi masalah, karena bentuk dapurnya sangat 
mendukung. Seperti atap rumah dari daun atap dan berkat dari susunan-susunan 
lembaran daun atap itu terdapat celah seperti ventilasi pada sisi tegak lurus dari atap. 
Oleh karena itu, asap dari tungku bisa keluar dengan cepat melalui celah itu dan sela-
sela daun atap. Dengan adanya asap, secara umum diyakini oleh orang-orang kampung, 
sebagai kondisi rumah tangga : aman. Karena ipa masih melakukan aktivitas memasak. 
Aktivitas memasak ini tentunya aktivitas vital dalam sebuah rumah tangga. Karena 
semua anggota rumah tangga sangat bergantung pada masakan tersebut. 
 
Sewaktu membuat rumah, ipa akan dibuat terlebih dahulu sebelum membuat bangunan 
lainnya. Posisi dan bentuknya, diatur oleh mama atau perempuan, sedangkan 
pembuatannya dilakukan oleh bapak atau laki-laki. Pun penentuan jenis tungku 
ditentukan oleh mama atau perempuan, yang membuatnya kemudian adalah bapak 
atau laki-laki. Seorang mama akan menentukan sendiri pilihan tungkunya berdasarkan 
kenyamanan kondisi fisik tubuhnya. Oleh karena itu, ipa beserta isinya sangat lekat 
dengan tubuh mama. Ini lah yang terjadi di banyak kampung. Meski rumah yang ada 
sekarang tidak lagi rumah gantung, tapi tungku duduk masih lebih nyaman digunakan 
daripada tungku berdiri. Kenyamanan berada di dapur akan memengaruhi apa yang 
hasilkan kemudian.  
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Berdasarkan bentuknya, ada 2 bentuk tungku yang biasa digunakan. Tungku duduk dan 
tungku berdiri. Sedangkan berdasarkan dari bahan yang digunakan untuk membuat 
tungku, tungku juga dibagi menjadi 2 menurut bahasa, yaitu tatuno (tungku duduk 
dengan bahan 3 buah batu kali) dan tukka (tungku dengan bahan batang besi panjang). 
Bentuk tungku juga kadang menjadi penanda bentuk rumah, rumah gantung atau rumah 
lantai. Tungku duduk biasa dibuat untuk rumah gantung, sedangkan tungku berdiri biasa 
dibuat untuk rumah lantai. Tapi bila soal kenyamanan, tungku duduk lebih sering dipilih 
untuk dibuat di rumah gantung maupun rumah lantai. Seperti di rumah warga di Negeri 
Piliana. Mama-mama lebih nyaman menggunakan tungku duduk daripada tungku 
berdiri, meksipun rumahnya adalah rumah lantai. Dengan tungku duduk bisa memasak 
sambil duduk atau sambil santai. Sedangkan tungku berdiri sangat melelahkan, karena 
mama harus terus berdiri di depan tungku. Sehingga mama akan merasa tidak betah 
untuk berlama-lama di depan tungku. 
 
Tungku berdiri menggunakan batang besi panjang, bukan batu. Letak kayu-kayu 
bakarnya ada dibawah tungku, karena tungkunya dibuat seperti bentuk rak dan terdapat 
2 alas. Alas tungku dan alas bahan kayu bakar yang letaknya dibawah tungku. Tungku 
berdiri tidak ada para-para, sedangkan tungku duduk ada para-para. Para-para dibuat 
menggantung untuk menyimpan kayu bakar yang letaknya ada di atas tungku. Beberapa 
batang kayu bakar yang tertumpuk dibagian bawah akan kering dan menghitam akibat 
lebih sering terkena asap dari tungku di bawahnya. 
 
 

 
Gambar 13. Dapur milik Nene Mi (kampung pantai) 

 
Kayu bakar yang digunakan untuk menyalakan tungku antara lain seperti kayu pitanggur, 
kayu cengkeh. Jenis-jenis kayu bakar ini dipilih oleh mama-mama karena kekuatannya 
terhadap api dan efeknya terhadap perabotan memasak. Kayu cengkeh, kayu bagus 
untuk menyalakan api tapi efeknya adalah membuat hitam perabotan masak. Hingga 
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seorang mama pun kemudian membedakan jenis-jenis alat masak disesuaikan dengan 
jenis kayu bakar yang didapatnya. Dalam rumah tangga, kayu bakar biasa di ambil oleh 
bapak pun juga mama. Kebutuhan kayu bakar selalu disimpan di para-para. Pencarian 
kayu bakar tidak selalu saat kayu akan habis, namun ketika kayu masih banyak pun tetap 
harus mencari kayu bakar untuk persiapan di bulan-bulan berikutnya atau musim-musim 
cuaca kedepan. 
 
Sebagai alat produksi utama untuk membuat makanan, penggunaan tungku di kampung 
gunung masih sangat intens. Kondisi lingkungan lebih mempermudah warga kampung 
gunung mencari kayu bakar daripada membeli minyak tanah di kampung pantai. 
Sebagian besar tungku yang digunakan adalah tungku duduk dengan menggunakan 3 
buah batu kali (tatuno). Rumah-rumah mereka juga masih menggunakan gaba-gaba, 
atau paling tidak papan kayu. Berbeda dengan warga di kampung pantai, dimana 
kompor minyak tanah telah dominan digunakan sebagai alat produksi untuk memasak. 
Tungku biasanya masih ada, namun jumlahnya hanya 1, dan diletakkan di luar rumah. 
Peletakkan tungku di luar rumah juga dikarenakan konstruksi rumah yang telah berubah 
menggunakan batu, pasir, semen dan atap dengan asbes atau seng. Tungku pun dipakai 
hanya untuk memasak air panas. Namun jika rumah yang dinding ipa-nya masih 
menggunakan gaba-gaba dan atapnya dengan daun atap, tungku tetap diberada di 
dalam ipa. Karena ipa tidak tertutup penuh. 
 
Peralihan tungku menjadi kompor minyak tanah mengubah ritme kerja mama di ipa. 
Dengan tungku, mama akan detil memperhatikan batang-batang kayu bakar yang akan 
habis untuk kemudian menambahnya dengan batang kayu bakar lainnya. Mama pun 
akan melakukannya dengan duduk dan santai. Akan tetapi dengan kompor minyak, 
mama akan terus berdiri. Karena kompor minyak di desain untuk dapur modern yang 
telah memiliki meja masak. Sehingga kompor minyak akan atau harus ditempatkan 
diatas suatu meja (baik meja terbuat dari kayu atau batu, sebagian besar terbuat dari 
batu). Jika kompor minyak tanah diletakkan di bawah sama seperti posisi tungku, hal 
tersebut akan sangat membahayakan, karena di dalam kompor ada minyak tanah yang 
akan mudah tumpah dan tersambar jika ada api. Sementara kalau tungku, kayu bakar 
akan padam dengan sendirinya jika kayu bakarnya tidak ada lagi kemudian menjadi abu. 
 

 
Gambar 14. Dapur warga di kampung pantai 
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Kompor minyak tanah yang sekarang marak dipakai adalah kompor merk HOCK. Kompor 
ini dianggap lebih awet dari merk-merk kompor minyak tanah lainnya, seperti Alamo, 
Kunci Mas, dan lainnya. Kompor HOCK dibuat hanya satu warna (perak), tetapi memiliki 
beragam ukuran. Ukuran yang paling kecil sekarang harganya 300-an ribu. Sementara 
tahun 2000-an, harganya masih 100-an ribu. Penggantian tungku dengan kompor 
minyak tanah ini terjadi merata di seluruh rumah tangga di kampung pantai. Dan akan 
sangat sulit sekali mendapatkan rumah tangga di kampung pantai yang masih 
menggunakan tungku sebagai alat memasak utama (inti). Kondisi lingkungan di kampung 
pantai memudahkan mengakses warung dan membeli minyak tanah. Di samping itu, 
logika kepraktisan menjadi pilihan utama mengganti tungku. 
 
Dulu, beberapa alat memasak di dapur menggunakan bambu. Bambu yang digunakan 
untuk wadah masak makanan biasa disebut bambu sayur. Tapi kini, bambu sayur 
tersebut sangat jarang digunakan oleh tiap-tiap rumah tangga. Bambu sayur digantikan 
dengan perabotan dapur yang terbuat dari plastik dan stainless. Seperti wadah atau 
loyang makanan yang ada di dapur sekarang adalah yang terbuat dari plastik. Belinya 
melalui kredit ataupun belanja langsung ke pasar. Beberapa alat memasak yang masih 
menggunakan bahan bambu antara lain gata-gata dan aru aru. Dua barang itu adalah 
barang untuk membuat papeda, dipasar tidak dijual dengan bahan plastik, dijual semua 
dari bahan bambu atau kayu. Ipa di kampung pantai sampai ke kampung gunung, semua 
sudah menggunakan perabotan memasak yang berbahan plastik.  
 
Wadah atau loyang dari plastik ini digantung di sepanjang dinding ipa. Rumah tangga 
yang memiliki banyak perabotan dapur, maka di dinding ipa-nya akan tergantung 
beragam warna, bentuk, dan jenis wadah atau loyang. Dalam suatu dinding suatu rumah 
tangga akan penuh dengan wadah-wadah tersebut karena wadah atau loyang digantung 
satu persatu dengan menggunakan paku dan tali. Jika dinding sudah terlalu penuh, 
barang –barang tersebut akan disimpan dilangit-langit rumah dengan cara ditumpuk. 
Langit-langit di ipa berupa papan-papan yang diatur berjejeran agar bisa jadi alas 
menyimpan perabotan masak yang dipakainya tidak tiap hari. 
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Gambar 15. Ruang makan rumah Nene Mi (kampung pantai) 

 
 

 
Gambar 16. Dapur rumah Kaka El 

 
Indikator atas perubahan sebenarnya terletak pada pengelolaan rumah tangga (kecil) 
dalam suatu rumah tangga. Titik perubahan berangkatnya pun dari pengelolaan ipa di 
tiap-tiap rumah tangga. Jika cara-cara mengelola ipa berubah, artinya pun berubah pula 
cara-cara lainnya di kehidupan sehari-hari. Seperti beralihnya dari tungku ke kompor 
minyak membuat peralihan pertimbangan dari pilihan-pilihan tersebut. Jika saat 
menggunakan tungku, pertimbangannya sangat material, artinya mengukur banyaknya 
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material (kayu bakar) yang harus dicari, disimpan, dan digunakan untuk masak. 
Sementara ketika menggunakan kompor minyak, yang menjadi pertimbangan adalah  
banyaknya uang yang harus dicari. Sementara uang tidak tumbuh liar di hutan, uang 
mesti dicari dengan cara bekerja.  
 
Sehari-harinya, ipa lebih banyak dikelola oleh mama. Mama meracik semua kebutuhan 
makanan harian hingga bisa dimakan semua anggota keluarga. Pilihan-pilihan menu 
masakan juga menjadi pertimbangan mama. Lauk hewan laut/hewan buruan harus 
selalu ada dalam setiap satu kali memasak. Mengolah lauk bisa dengan menggoreng, 
menumis (garu), atau dibuat menjadi kuah kuning. Pasangannya adalah sayur yang 
harus selalu ada di meja makan. Sayur kuah atau sayur oseng (garu) ditentukan dari 
masakan lauknya. Jika lauknya sudah digoreng, berarti sayurnya dibuat kuah. Kalau 
lauknya digaru, sayur bisa digaru atau kuah juga. Kalau lauknya sudah dibuat kuah 
kuning, berarti sayurnya digaru. Oleh karena itu, jenis sayuran yang akan dimasak 
terkadang disesuaikan dengan cara memasak lauk yang akan dimasak saat itu.  
 

“Mama kalau masak pagi itu ikan, nasi, sayur di garu separuh, dan 
dimasak kuah separuh. Kalau ada sisa nasi sedikit, dimasak bubur 
saja. Kalau ikan dikasih kuah, berarti sayur digaru kering saja. Atau 
papatas, keladi tinggal rebus saja. Bahan di dapur yang beli : 
bawang, vetsin, royco, garam, cili, gula merah, kecap, minyak goreng, 
minyak tanah. Beli untuk kebutuhan sebulan. Tapi kalau minyak 
tanah beli tiap hari. Beli 3-4 liter atau se-gen di Masohi. Kalau tak 
ada uang, beli di kampung saja 2 liter. Beli di Masohi itu nitip di oto 
yang berangkat ke sana, jadi tak perlu keluar ongkos. Bawang juga 
nitip, tempe, tahu, nitip saja ke oto”.  –Mama Pa, kampung pantai 

 
Rumah tangga yang masih memiliki kebun pangan dan mengelolanya, kebutuhan sayur 
harian akan mudah terpenuhi dari kebun itu tanpa harus membeli. Jenis-jenis sayuran 
cenderung mudah untuk ditanam, karena rentang panennya rata-rata 3 bulan sekali. 
Seperti terung, kacang, bayam, singkong, daun pepaya, jantung pisang, labu, rebung, 
jagung, tomat, cabai, bawang, daun bawang (daun sop), seledri, kangkung, daun melinjo 
(ganemong), ubi (patatas), kelor, katok, paku-paku dan lainnya. Semua bisa dengan 
mudah diambil di kebun. Bahkan jenis sayuran tertentu mudah didapat di hutan, seperti 
paku-paku. Sementara untuk lauknya, misal hewan laut (ikan, cumi, gurita, dll), bisa 
dicari sendiri dengan cara melaut dengan menggunakan perahu fiber. Pergi melautnya 
malam hari sampai besok paginya. Pengambilan jenis-jenis hewan laut tertentu juga 
harus mengikuti aturan sasi laut yang berlaku. Jika dulu hanya ada sasi adat, sekarang 
sasi dari gereja (di kampung kristen) juga diberlakukan. Sedangkan untuk lauk hewan 
buruan, biasanya para bapak akan menyiapkan dadeso (alat berburu) untuk berburu 
kelelawar, babi atau rusa. Dadeso dipasang di dalam hutan tertentu hingga beberapa 
hari. Namun jika rumah tangga tidak lagi mengurus kebun bahkan tidak lagi mempunyai 
kebun, pun melaut ikan sulit di dapat, berburu makin lama, ipa pun mulai kekurangan 
bahan masakan untuk anggota rumah tangga. Barang-barang itu kemudian justru makin 
mudah didapat di pasar. Oleh karena itu, layanan alam yang tidak terpenuhi, larinya ke 
pasar. Orientasi berubah, mencari uang untuk bisa makan. 
 

“Di Lafa yang susah itu ikan. Kalau lagi ada ya ada, tapi kalau lagi 
tidak ada, susah sekali. Kalau beras tidak susah. Kalau beli beras 
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untung per karung, kalau beli kilo-kilo malah rugi. Belek atau cupa 
untuk menakar beras itu pantatnya naik ke atas, jadi tidak rata. 
Sehingga ukurannya tidak pas satu cupa full karena pantat cupa itu 
naik. Kalau belek fanta, harusnya 4 cupa, dapatnya cuma 3,5 cupa. 
Kalau beras beli kiloan. Kalau di rumah banyak orang, sehari 1 kilo 
saja tidak sampai (tidak cukup), harus dicampur makanan kering, 
papeda, keladi, kasbi. Kalau sendiri, makan pakai bubur saja jadi. 
Siang nasi, pagi dan malam bubur saja. Mama kalau masak tidak 
macam-macam dan aneh-aneh. Masak itu hemat-hemat, bawang 
pakai 1 biji saja untuk masak sayur. Karena kalau pakai boros, mati 
saja. Tidak usah sibuk-sibuk, apa yang ada makan saja. Mama kalau 
masak dilebihkan biar sekalian sampai malam, agar sore tidak perlu 
repot-repot masak lagi”. – Mama Pa, kampung pantai 

 
Sebenarnya, jika sayur dan lauk bisa di dapat dari lingkungannya, suatu rumah tangga 
hanya tinggal memenuhi kebutuhan lainnya yang memang tidak diproduksi 
lingkungannya lagi. Tetapi, cerita dulu-dulu bahkan bahan-bahan untuk membuat 
makanan sehari-hari sebenarnya cukup komplit dan terpenuhi. Seperti garam, gula, dan 
minyak kelapa. Tiga bahan dasar ini dulunya dibuat sendiri oleh orang-orang kampung. 
Baik kampung gunung maupun kampung pantai. Orang-orang kampung gunung lebih 
sering membuat gula dari tebu karena yang banyak tumbuh di sekitar kampung gunung 
adalah tebu. Lain halnya dengan kampung pantai yang membuat gula dari pohon aren 
karena memang pohon aren lebih banyak tumbuh di hutan kampung pantai. Sementara 
garam, orang-orang kampung pantai membuatnya dan membawa garam ke kampung 
gunung dan bakutukar membawa pulang hasil kebun dari kampung gunung. Orang-
orang Negeri Lafa dulunya juga pembuat garam laut, gula aren, dan minyak kelapa. 
Sekarang, tak sampai 5 rumah tangga yang masih membuat gula dan minyak kelapa 
sendiri. Garam sudah lama sekali tidak dibuat. 
 
Penggunaan minyak kelapa bisa dibilang mungkin baru-baru saja terjadi. Sekitar ramai 
pedagang dari luar yang membuat pondok (warung) sembako dan kelontong. Tahun 80-
an, sudah cukup ramai dengan pedagang. Tahun sebelumnya, ramai pedagang dengan 
kapal-kapal dari pulau lain. Karena seperti dari cerita orang-orang tua, bahwa moyang-
moyang dulu kalau memasak menggunakan bambu sayur. Sayang cerita menggunakan 
bambu sayur untuk memasak kini sudah sangat jarang. Yang lebih banyak sekarang 
cerita mama mengeluh harga minyak goreng mahal. Karena sekarang untuk memasak 
menggunakan minyak goreng adalah hal yang wajib. Minyak goreng dari sawit. 
Sebenarnya bisa dengan minyak kelapa tapi kelapa lebih banyak dijual jadi kopra 
daripada untuk membuat minyak kelapa. 
 

“Bapak seng kasih kelapa par bikin minyak. Semua jual par kopra. 
Jadi bapak bilang minyak beli saja. Sebenarnya lebih irit bikin minyak 
tapi bagaimana, mama seng kuat ramas lai.”  – Mama Yu, kampung 
pantai 
 
“Rendam di panci besar, masak air panas lalu siram, tambah cuka 
merk kura-kura masukkan dalam santang, lalu tutup. Kalau pakai 
cuka keluar uang lai, kalau pake air panas saja gak perlu keluar uang 
lai. Air mendidih, siram ke santang, tunggu, besoknya minyak sudah 
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naik ke atas. Lalu goreng sampai tai minyak su kering-kering, baru 
taruh garam dan daun pandan, bisa awet berbulan-bulan. Kalau 
minyak yang tengik itu karena tai minyaknya masih lombok (belum 
kering).” – Mama Pa, kampung pantai 

 
Garam malah telah lama sekali tidak dibuat orang-orang Negeri Lafa. Tahun 80-an, 
warung pedagang China sudah ada. Dan mereka sejak tahun itu sudah membeli. Bahkan, 
seorang warga kampung gunung mengaku sejak tahun 70-an sudah sering bolak-balik 
kampung gunung – kampung pantai – kampung gunung hanya untuk berbelanja. 
Seorang mama (mama biang) di kampung gunung bercerita bagaimana ia sejak kecil 
telah mengenal vetsin. Yang mengenalkannya adalah bapaknya ketika bapaknya turun 
ke kampung pantai, di Negeri Hatu untuk membeli keperluan dapur. Bapaknya 
kemudian ditawari vetsin oleh pemilik warung, dan kemudian bapak membelinya. Bapak 
membawa belanjaan, termasuk vetsin ke rumah. Sampai di rumah, orang rumah 
awalnya kaget dan tidak terbiasa. Mama si mama biang mulai memasukkan vetsin di 
setiap masakan. Anggota keluarga makin lama kamin terbiasa dengan rasa vetsin. Tapi 
mama tetap tidak suka. Sampai sekarang pun ia tidak bisa makan dengan masakan yang 
diberi vetsin, khususnya masakan sayur-sayuran. Bagi si mama, ikan saja sudah gurih, 
tambah vetsin malah jadi tidak enak. 
 
Garam yang ada di atas meja, bukan sekedar untuk memantaskan. Tetapi ada makna 
sejarah tentang garam itu. Seorang teman berkata : “Orang-orang tua bilang, garam 
seng boleh seng di meja makan. Garam harus selalu ada”. Makna garam sendiri dalam 
sejarah adalah tentang timbulnya daratan pasca terjadinya banjir dan kekeringan di 
Pulau Seram. Kekeringan besar itu mengakibatkan terjadinya pengkristalan garam laut 
(garam batu/tasi utua) di beberapa daerah daratan Pulau Seram. Mengendapnya garam 
itu diyakini sebagai penanda tidak akan terjadi lagi genangan laut11. Oleh karena itu, 
mengapa garam harus selalu ada, karena garam mengingatkan orang-orang Pulau Seram 
tentang Pulau Seram. Dan meja makan adalah tempat yang pas untuk bercerita. Karena 
melalui meja makanlah cerita-cerita akan dituturkan. 
 
Mama Tin bercerita : 

 
“Mama biasa pukul dari hari senin sampai hari sabtu. Satu minggu itu 
satu pohon. Mama sendiri pukul dan ramas. Mama kalau di Wahai, 
pukul bisa sampe 4-4 pohon. Pukul 1 bulan, 4 pohon. Itu pohon 
pendek-pendek, kalau tinggi-tinggi seng bisa. Pohon dikupas lalu 
pukul, bikin begitu saja (pohon gak dipotong lagi karena memang 
batangnya pendek). Mama rak piring beli, meja makan juga katong 
beli, tukang kerja. Mama beli rak piring dan kas makanan masing-
masing 60, yang meja makan 100, sama bangku 2 jadi 150. Mama 
pung bangku di muka 500, dua stel. Mama seng kasih betul rumah, 
kasih biar begitu saja dulu, adik masih sekolah. Tukang dari sini. 
Bikinnya pake kayu Siri, kayu keras. Ini katong bikin di sodara, jadi 60. 
Kalau meja makan seng. Kalau bukan di sodara, harga 60 itu 100. 
Katong bajual. Tanam kentang. Jual di sini dalam kampung. Misalnya 

                                                           
11

  Pelupessy, Pieter Jacob. 2012. Esuriun Orang Batti. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. ID. Bab 4, 
Bumi Seram dan Manusia Batti, halaman 144 
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katong ini kan dalam kampung bikin KUBE, kelompok usaha bersama 
ini. Ibu-ibu punya PKK. Jual ibu-ibu PKK ke Manusela, Hatuwolo, 
Elemata, Kaloa. Tapi katong bajual kan mesti bahagian macam bagi 
2 to, macam dapat 15, 7 ribu 5 ratus par katong 7 ribu 500 katong 
kasih masuk ke kas. 
 
Kalau mama jualan ke kampung lain pasti ada yang beli, apalagi 
kentang. Kalau katong kentang di sini hujan panas hujan, kalau hujan 
akang memang busuk, seng talalu baisi. Tapi kalau panas hujan 
panas hujan, akang pung isi besar-besar gini kentang putih. Jadi 
katong jual bikin keranjang di loleba ini. Macam bakul begitu. Dari 
bawah katong jual 40 ribu 1. Biasa paling banyak beli di Hatuwolo, 
Manusela dong juga banyak beli di sini. Dong datang ke sini. Tiap hari 
minggu kan dong datang kemari beli.Tiap hari minggu banyak orang 
bajual di sini. Dong tanya saja di sini siapa yang jual kentang, katong 
tunjuk. Tapi mama belum tanam, barang adik ada ujian to. Jadi 
belum tanam. Karena katong jaga boleh 3 bulan sekali 3 bulan sekali. 
Dong beli par makan saja. Kalau ada kegiatan katong bikin sup. Tapi 
kalau seng katong bikin buat makan saja. Apalagi kalau Manusela su 
tanam banyak.  
 
Manusela su tanam kalau Maraina tanam. Baru katong pasarkan 
akang di Wahai. Bawang merah katong bawa sampai 7-7 karung, 
dari PKK punya. Tapi PKK sekarang belum tanam, PKK belum tanam, 
hujan banyak. Kalau seng, bibit ilang. Katong beli bibit di Wahai. 
Katong pung ibu kepala PKK belum datang. Kalau katong bikin bibit 
tapi hujan, katong pung bibit busuk, jadi ilang. Kalau panas hujan 
panas hujan boleh, kalau Cuma hujan katong pung bibit rusak. PKK 
ada dari tahun 2014. Sebelum ada PKK, katong dapat uang dari 
bahan-bahan pribadi saja. Coklat, katong jual coklat, jual ke Wahai, 
bajual sendiri saja par anak sekolah. Salak, katong jual salak. Di sini 
banyak, apalagi mama pung paling banyak di dusun. Biasa bawa ke 
Wahai 3 kilo untuk pikul sendiri. Sampai Wahai 3 hari, kalau panas 2 
hari, kalau hujan 3 hari dalam perjalanan. Katong tidur kampung, 
bukan tidur di hutan. Katong tidur Hatuwolo, Elemata, Kaloa, 
langsung naik ojek ke Wahai. Di Hatuwolo, Elemata, Kaloa, tinggal di 
katong pung keluarga.   
 
 Dong paling baik, meski bukan sodara katong bisa menginap di 
tempat dong. Cuma katong dari sini bawa sayur, karena dong 
kekurangan sayur to. Semacam katong di sini paku-paku apasaja 
sayur yang penting asal ada minyak. Kalau di sana seng ada, ada 
Cuma daun kasbi. Katong di sini kalau batanam, makan kol, kacang 
panjang, pokoknya sawi, bayam, bayam putih, bayam merah, 
pokoknya semua sayur. Dong pung tanah seng cocok. Kalau katong 
tanah di sini subur to. Tapi kalau katong tanam sawi, bayam, katong 
bawa, kalau katong par makan to. Hatuwolo deng Elemata pung 
desa induk Kaloa. Hatuwolo pung petuanan batas deng Maraina. 
Kaloa desa definitif. 
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Oo katong biasa bajual saja. Mama asli sini, fam bujang Silawane 
mama fam kawin Ilela Potoa. Ini sagu pung warna seng manis, sagu 
tutup pola. Kalau seng kan warna merah muda, bagus bagus. Kalau 
sagu duri pendek, Omaheya kah akang pung warna manis. Ini sagu 
duri panjang, Lululi. Kalau Omaheya itu duri pendek, warna orens 
orens. Kalau ini warna kaya bambu putih saja. Mama cuma pukul 
sagu duri panjang. Karena akang pung papeda enak to. Makan 
papeda batali baru putih. Kalau Omaheya juga putih, tapi akan mesti 
2-2 bulan dulu baru bisa putih. Tapi kalau sagu Lululi seng, abis 
ramas langsung putih. Akang pung isi putih, pung ela putih. Tapi 
akang kalau bikin tutup pola seng talalu merah. Mama pung semua 
jenis sagu. Bapak pung dusun besar. Katong pung dusun besar. Dapat 
dusun caranya katong batanam, katong beli bibit sagu. Beli di sini. 
Kalau dong punya bujang banyak, ikut tanam to dari tete nene oyang 
oyang. Nah dong punya dusun besar besar baru dong kasih anak 
anak satu satu. Kalau seng katong minta. Kalau dong jual biasa 1 
mata 15rb, tapi biasa dong kasih 3-3 mata. Mama pung dusun sagu 
seng itung. Dusun besar, mama pung 2 dusun, di air sebelah. Air 
Nama, jalan ke sana kaka turun ke bawah ada tikungan di situ mama 
pung dusun di sebelah matahari naik/sebelah matahari masuk. Dapat 
kaka Dani pung walang dulu, mama pung ka laut itu masuk ka 
dalam. 
 
Katong seng pakai mesin parut, katong pakai nani. Kalau pakai mesin 
parut kotor, rasa bau minyak. Kalau katong pakai nani seng, bersih. 
Katong bikin tempat penampung sagu dari akang pung sahani to. 
Mama biasa kalau jual ini 1 kaleng kue 50. Kalau seng, sekarang 
dong kasih naik 60. Katong beli di orang Manusela su kasih 60, jadi 
katong su jual 60 1 kaleng. Mama dong biasa jual par dong 50, tapi 
sekarang dong su jual 60, jadi katong samua jual 60. Tapi katong 
yang biasa bakar, kalau seng biasa bakar beli di sini. Mama jual naiki 
harga karena Manusela su kasih naik harga, jadi mama jual juga 60. 
Dong kasih naik harga karena menurut dong setengah mati, karena 
dong harus potong bambu, ada duduk goyang dari pagi sampe siang 
sampe malam, apalagi kalau katong ada sagu banyak 1 karung 25 ini 
katong goyang sampe malam.   

 
Cerita tentang Mama Pa, Negeri Lafa : 
 

Suami Mama Pa masih tipar mayang (aren) untuk sampingan. Kalau 
dulu bahkan sampai bikin gula merah juga. Tapi mama bilang, jangan 
terlalu, kalau hujan, air aren tidak bisa untuk bikin gula merah. 
Karena kalau untuk bikin gula merah, bapak harus ambil sageru tiap 
pagi dan sore. Dan harus segera diambil tidak bisa besok-besok, 
kalau telat, sageru tidak bisa lagi dibuat untuk gula. Akhirnya dari 
pada terlalu capek, Mama Pa bilang ke bapak agar ambil sageru 
untuk sopi saja yang diambilnya hanya sore saja. Kalau sewaktu 
masih bikin gula merah, Mama dan Bapak bisa bikin sampai 500 
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tempurung gula merah. Itu hanya dari 2 buah pohon mayang. 
Tiparnya pakai ember. Harganya dijual ke Masohi per tempurung 25 
ribu. 500 tempurung dibawa ke Masohi. Sageru diambil saat airnya 
banyak saja. Kalau mama jual di kampung harganya 20 ribu per 
tempurung. Kemarin masih ada sisa 30 tempurung, tapi sudah 
diborong orang. Gula merah dicari-cari saat pas bulan puasa. 
Tetangga-tetangga muslim suka cari untuk bikin kolak. Mama bikin 
gula merah itu bersih, ditapis saat ambil, ditapis saat mau kering, 
sudah bersih baru di cetak. Di Masohi sekarang gula 30 ribu per 
tempurung. Tapi Mama sudah tidak lagi bikin gula merah. Anjing-
anjing dikurung saat Mama bikin gula, karena yang beli juga 
tetangga muslim.    
 
Anak laki-laki Mama yang bontot itu masih kuliah keguruan dan baru 
akan selesai untuk wisuda. Jadi dia selama sekolah tidak lagi bantu 
orang tua berkebun. Dulu yang bikin gula merah itu hanya Mama Pa. 
Tapi sejak Mama Pa tidak lagi bikin gula merah, satu Lafa tidak ada 
lagi yang buat. Saat kerusuhan juga mama masih buat pakai kayu 
bakar. Suami mama minta tolong anak-anak muda ambil kayu bakar, 
dan dipinjami mesin kayu chain saw. Upahnya dibayar pakai sopi 1 
gen. Setiap bikin gula sama sopi pasti cepat habis. Sopi saja, tipar 
pagi, sore sudah habis. Satu botol 600 ml harganya 25 ribu. Mama 
sekarang sudah tidak jual per gen lagi, karena kalau jual gen rugi. 
Satu gen itu 8 botol, harusnya jual 200 ribu, tapi Mama jual 150 ribu. 
Jadi mama rugi 50 ribu. Makanya sekarang mama jual per botol 600 
ml saja. Ini hari masak, esok campur, langsung habis. Tujuh gen habis 
dijual.   

 
Momen-Momen Perubahan Orang Pulau Seram 

 
Fetisisme Barat Terhadap Timur 
 
Kolonialisme di Indonesia telah memproduksi banyak hal. Dari perlengkapan berperang, 
sampai mendekonstruksi cerita-cerita kampung. Mereka mendekonstruksi cerita mitos, 
legenda, juga sejarah. Friksi ini bisa dicek melalui tuturan dan ingatan orang-orang 
kampung. Memori atas peristiwa-peristiwa kecil (selain peristiwa perang) adalah cerita 
yang sangat menarik untuk dikumpulkan dan dikaji kembali. Di Pulau Seram, tuturan 
tentang gambaran cerita masa kolonial cukup banyak. Tuturan yang murni tentang 
cerita kampung di masa itu dan tuturan yang telah didekonstruksi kolonial pun 
bercampur baur. Kita tinggal mengkaji ulangnya kembali soal kesesuaiannya. Seperti 
cerita bertema heroisme yang tidak pernah sepi dari penuturnya.  
 
Tentang cerita heroisme, adalah tema yang paling sering dituturkan warga kampung 
sekarang ini. Sekaligus  juga cerita pemantik untuk menimbulkan konflik. Karena baik 
penutur maupun pendengar cerita heroisme ini sama-sama tidak siap untuk tidak saling 
tersulut emosi. Bagaimana tidak, cerita heroisme ini selalu membawa nama marga. Dan 
seperti pada umumnya orang yang pernah terjajah, siapa penutur cerita heroisme itu, 
maka marganya lah yang heroik dalam ceritanya dan marga lain adalah pecundangnya. 
Meski cerita sejenis ini sering menimbulkan ketegangan, tapi masih ada saja penutur 
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yang bersikeras yakin dengan isi cerita. Di lain sisi, ketegangan-ketegangan tersebut 
tidak pula dimbangi dengan pencarian lebih dalam.  
 
Sementara, logika yang terpartri saat ini, tiap-tiap marga tidak ada yang mau menjadi 
pecundang dalam setiap cerita. Oleh karena itu, mencari validitas cerita, tidak akan 
pernah selesai. Dalam intrik imperialisme kolonial, cara-cara seperti ini adalah bagian 
dari taktik mereka. Ketika kita terus menerus menggunakan cerita-cerita semacam itu 
tanpa pencarian lebih mendalam, sama saja kita sebagai warga yang meneruskan jejak-
jejak kolonialisme. Akibatnya, orang-orang Pulau Seram dibuat menjadi sibuk mengurusi 
cerita tentang kekuasaan. Dimana energi ketegangan digunakan tidak pada tempatnya. 
Pada momen ini lah cerita kampung yang sungguh-sungguh untuk pengurusan manusia-
alam hajat hidup bersama terputus dan digantikan cerita lain yang memiliki tendensi 
kekuasaan. 
 
Sebagai contoh, seorang Tete di kampung pantai bercerita tentang peristiwa saat 
pemerintahan Belanda menetapkan raja dari beberapa marga untuk memimpin suatu 
negeri. Proses penetapan itu dilakukan perwakilan orang Belanda dengan cara menciumi 
kepala dari perwakilan tiga marga. Dari ketiga marga itu yang berbau enak hanya satu, 
yaitu marga yang kepalanya berbau manis. Sedangkan dua marga lainnya berbau 
semacam amis. Cerita lainnya yaitu tentang suatu marga yang namanya diganti dan 
diberikan nama baru dengan bahasa Belanda oleh orang Belanda. 
 

“(Marga) X asal kata Rehend. Bahasa Belanda artinya tuan... 
Sebenarnya (marga) Y dulu punya nama asal, tapi karena ada 
persekutuan dengan Belanda dan lari ke sini (kampung gunung) 
jadinya namanya diganti jadi (marga) Y...(marga) Y itu dari Seram 
Barat, Tanjung Sial. Waktu masa Portugis, lawan Portugis pung 
kapitan lalu bunuh taru kemaluannya di dalam mulut. Lalu orang 
(marga) Y yang bunuh Portugis itu lari ke (kampung gunung). Lalu 
kami rangkul dan ganti fam nya... Untuk menghilangkan jejak, 
(marga) Y diangkat jadi raja”  -Bapak Saniri, kampung pantai  
 
“Kerja paksa di kampung lama di atas, kampung Sinar Wahai dan 
Pasahari sampai terus ke jalan besar. Belanda di Sawai. Yang 
pertama di Sawai itu Portugis, orang tua-tua perang deng dong lalu 
Portugis mundur. Di Asinahu ada lubang besar, Tete pung kapitan 
bunuh Portugis di Sawai. Masyoya, Oyang Kapitan. Dan Solay, Oyang 
Kapitan yang juga bunuh Portugis. Asinahu ada artinya tapi jangan 
ditanya, itu sudah masuk ke dalam. Nahu itu jatuh, jadi Asinahu itu 
jengkal yang dikubur. Jadi abis perang jatuh dan dikubur di situ”. – 
Tete Marga Y, kampung pantai 

 
Cerita lain dari fase kolonialime tentang penggantian nama-nama marga yang secara 
disengaja oleh para pemilik marga tersebut. Hal ini tujuannya adalah untuk perlindungan 
karena masa itu ada marga-marga tertentu yang menjadi incaran kolonial. Entah yang 
melawan atau apapun. Meski fase kolonial telat lewat, nama-nama marga yang asli juga 
tidak lagi dipakai. Keturunan-keturunan pemilik marga tersebut lebih sering 
menggunakan nama marga baru. Sebagai nama samaran, marga-marga itu 
menggunakan nama-nama kota di Pulau Jawa, seperti Jogja, Semarang, dll. 
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Tuturan yang heroik pada akhirnya tidaklah menjadi cerita penting dalam agenda 
pembalikan krisis. Tuturan seperti ini hanya menjadi alat kesombongan dan pemecah 
belah antara sesama marga. Hal ini yang sesungguhnya membahayakan. Karena artinya 
di dalam diri sendiri belum selesai terjajah dari watak menguasai. 
 
Penyingkiran Kepercayaan Lokal 
 

“Kalau menurut adat, rumah adat seharusnya menghadap ke timur untuk pintu masuk, 
 pintu keluar ke sebelah barat....Perubahan rumah, perubahan adat.  

Resikonya, katong anak pikul, jiwa seng bisa naik, tapi juga turun. 
Karena dia robah segala sesuatu, tapi jua turun.  

Ini cilaka. Anak-anak mati banyak dari perubahan itu.  
Padahal dulu jumlah jiwa Maraina di kampung lama, 1500.  

Datang perubahan, abis!”. 
 –Tete Cu, tuan tana kampung gunung12 

 
Doktrin agama tentang penyelamatan bin pencerahan jelas-jelas telah mengubah cara-
cara hidup orang Pulau Seram. Stigma kafir adalah doktrin andalan para agen penyebar 
agama. Agama islam dan kristen protestan kini menjadi mayoritas dibanding agama adat 
itu sendiri. Sebagian besar kampung-kampung pantai selatan beragama islam. Di 
kampung gunung, kristen protestan lebih banyak dianut oleh warganya. Niat 
‘menyelamatkan dan mencerahkan’ yang dilangsungkan para penyebar agama 
sesungguhnya tidak pernah terlepas dari urusan politik menguasai wilayah Maluku. 
Bagaimana tidak, para penyebar agama itu juga bagian dari gerombolan kolonial (barat 
khususnya). Oleh sebab itu, penyiaran agama dilakukan dengan meleburkan dogma 
agama ke dalam aturan-aturan adat. Hal ini terkesan sangat berintegrasi, namun 
kenyataannya tidak. Hal ini dikarenakan, stigma kafir yang sejak awal disematkan para 
penyebar agama kepada masyarakat yang beragama adat. Sementara itu, para penyebar 
agama tidak mempelajari cara-cara ibadah agama adat yang mana begitu selaras dengan 
alam. Dogma agama yang  baru masuk itu pada intinya adalah mengajarkan untuk 
pengembangan diri manusianya dan terlepas dari indikator kafir menurut mereka (juga 
pendisiplinan berganjar surga). Di lain sisi, aspek keberlangsungan alam tidak begitu jadi 
pertimbangan dan perhatian.  
 
Di kampung islam, tuturan tentang adat istiadat melebur dengan ajaran agama islam. 
Doa-doa diganti dengan doa-doa bahasa arab atau surah-surah arab. Sementara kapata-
kapata masih disimpan baik dengan bahasa adat dan bahasa tana. Nama-nama orang 
pun berganti, tidak lagi menggunakan nama adat tapi menggunakan nama-nama bahasa 
arab. Walaupun tuturan adat masih sering didengar, untuk pelaksanaannya butuh 
pembuktian yang lebih jauh. Perubahan ini sampai pada penamaan tata ruang kampung 
yang menggunakan nama-nama arab pada jalan-jalannya. Fenomena ini seperti ilusi 
akan surga yang maha indah padahal melihat saja belum. Berbeda dengan penamaan 
yang merujuk pada fenomena alam, yang kehadirannya ada di sekeliling manusia. 
 
Di kampung kristiani pun tidak berbeda. Dogma agama dileburkan ke dalam aturan adat, 
seperti sasi adat yang kini juga ada sasi gereja. Dan dalam hariannya, sasi gereja lebih 
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berperan besar. Sampai pada pengurusan hasil kebun yang hilang, akan dilaporkan ke 
pihak gereja. Pegiat gereja pada dasarnya juga sangat rajin untuk mengajak warga agar 
terlibat lebih aktif dalam kegiatan gereja. Tidak heran, mulai dari hari senin sampai 
minggu, pasti ada kegiatan ibadah khusus untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-
bapak. Sampai pernah seorang bapak berkelakar, tentang hidup sehari-hari kok ibadah 
terus. Nama-nama orang juga diganti dengan nama baptis. Marga kemudian disematkan 
jadi nama belakang. 
 
Tentunya sasi gereja berbeda dengan sasi adat. Bahkan fungsi dari sasi gereja tidak 
sedalam dari fungsi sasi adat. Semisal, sasi gereja berfungsi untuk mengatur 
penangkapan ikan agar tidak berlebihan. Sementara sasi adat, lebih dari sekedar 
pengelolaan agar tidak berlebihan. Namun prosesi tentang berlangsungnya siklus hidup 
manusia-manusia dan manusia-alam. Karena di dalam prosesi sasi adat itu, ada ritme 
yang terjalin berulang, terus menerus, dan berlangsung turun-temurun antara manusia-
manusia dan manusia-alam. Artinya, jika tidak dilakukan, akan menimbulkan goncangan 
dalam siklus ritme manusia-manusia dan manusia-alam. 
 
Lebih jauh, pengaruh misionaris juga sampai pada penentuan tata ruang kampung-
kampung. Sebagai contoh yang terjadi di kampung gunung. Tata letak rumah dan jalan 
kampung diatur oleh seorang pendeta. Di awali dengan pembuatan jalan terlebih 
dahulu. Setelah jalan selesai dibuat, barulah rumah-rumah dibuat denahnya dengan 
menghadap ke jalan. Rumah-rumah dijajar di sepanjang jalan. Artinya, arah rumah akan 
mengikuti jalan kampung di depannya. Dan berarti arah rumah tidak selalu menghadap 
arah matahari naik. Padahal, menurut adat, rumah-rumah seharusnya menghadap ke 
arah matahari naik. 
 

Mama Tin : Rumah-rumah tidak menghadap ke timur, karena 
sering kehujanan...Jadi adik, kalau jalan kan 
melintang begini to, jadi katong bikin rumah itu iko 
jalan.  

 
Ganies   :  Jadi su ada jalan dulu ni ?baru bikin perumahan?  
 
Mama Tin :  Jadi dong gambar denah bangunan ka muka dulu, eh 

maksudnya denah desa negeri dulu. Yang bikin denah 
desa negeri itu Bapak Pendeta Miru, dolo dan bapak 
guru Alfons. Su lama sekali, orang Belanda. Yang 
bikin bentuk bangunan rumah itu dulu bapak pendeta 
Miru. Tahun 82 kah?. Katong pindah dari negeri 
lama. Negeri lama di atas to. Ini negeri baru. Seng 
ada air, akhirnya katong pung pimpinan dalam negeri 
dalam jemaat, dong bilang lebih baik katong cari 
negeri pinggir air. Supaya anak cucu jang setengah 
mati to angkat air. Kalau seng katong angkat di kali 

 
 

“Dolo-dolo bentuk rumah masih rumah panggung. Tapi dia pung 
punggungan bukan begini. Ini jalan, dia pung punggungan begini, 
sama balai desa itu. Sedangkan rumah macam ini, rumah Patalima. 
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Kalau ini jalan begini itu berarti rumah Patasiwa. Tapi dia pung 
punggungan itu pendek. Kalau Patalima dia tinggi...Kalau di Huaulu, 
rumah panggung itu semua. Rumah semua sama potongan. Katong 
ornag nanaku salah-salah, salah rumah...Rumah panggung itu bikin 
sengsara perempuan, menyimpan atas bawah...Dolo di rumah yang 
dolo ada kamar lai...Di belakang itu dapur, par bamasak itu sudah. 
Tengah itu poros panjang kah. Tempat terima tamu, bikin upacara di 
Poros Panjang. Di muka tempat duduk, akang nama Saha-saha'a. 
Artinya tempat duduk. Poros panjang (itu) Haha. Dapur (itu) Ipa. 
Kamar di tengah untuk tempat tidur tamu, kanan-kiri. Kamar ada 2 
saja. Tungkunya duduk, karena rumah panggung. Tungku berdiri 
untuk rumah tanah. Tungku berdiri ini jaga anak-anak jangan sampai 
kena siram. Karena anak-anak terlalu korek-korek ini panci nanti dia 
terbalik panas, bahaya...Rumah itu kalau salah potongan, ada yang 
menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara...Kalau menurut 
adat, rumah adat seharusnya menghadap ke timur untuk pintu 
masuk, pintu keluar ke sebelah barat...Rumah-rumah sekarang 
susunan berubah, seng sama lai. Menurut adat itu salah, masih ada. 
Tapi sekarang su ada perubahan. Perubahan-perubahannya itu dari 
Pendeta-pendeta dari Ambon-Lease itu. Artinya dong rubah. 
Sekarang, dong sudah rubah, tapi sekarang kamong orang cari...” – 
Tete Cu, tuan tana kampung gunung13 

 
“Dulu itu nona, masa dulu itu sebelum terbentuknya kampung dulu 
itu punya orang tua-tua dulu hidup terpisah. Jadi kita orang Tehuayo, 
marga Tehuayo itu di Air Vitto. Kalau marga Serumena dan Silawane 
di sana, di bagian matahari turun (barat). Sedangkan marga Ilela itu 
di gunung. Jadi yang menempati pantai ini dulu marga tehuayo dan 
serumena. Dulu belum ada kampung nona. Masa dulu itu, belum 
mengenal agama, masih primitif. Jadi, marga-marga ini sering dalam 
pembenturan. Jadi ketika mereka lihat situasi, masalah kawin mawin 
itu kan mesti keluar. Jadi mereka berusaha membuat perkampungan. 
Itu pun sudah ada terjadi karena Belanda. Masa Belanda masuk, jadi 
mau membentuk perkampungan.” – Om Ki, kampung pantai 

 
Di kampung gunung, saya berkesempatan mendengarkan curahan hati seorang pendeta 
muda usia 30-an tahun. Bapak pendeta ini, meski telah bertahun-tahun tinggal di 
kampung-kampung pedalaman, namun sampai sekarang masih merasa asing  bersama 
masyarakat. Padahal ia sendiri adalah anak Maluku. Lantas ia merasa sudah berbagai 
cara ia lakukan untuk mengajak warga taat beribadah, namun hasilnya tidak ada 
perubahan. Bahkan sampai bahasa ibadah, ia ganti dengan bahasa adat. Tapi, tidak 
berhasil juga. Warga masih tidak setaat yang ia harapkan.  Termasuk juga uang 
sumbangan ibadah yang selalu ada ditiap waktu ibadah, selalu jauh dari target 
menurutnya. Belum lagi, ia merasa rakyat tetap saja berjarak dengannya. Meski ia sudah 
melakukan bertanam-tanaman di belakang rumahnya. 
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Mendengar cerita itu, saya mengkrosceknya ulang dari hidup hariannya. Ternyata, 
dirinya yang sebagai seorang bapak pendeta, sangat dihormati oleh pengurus gereja. 
Hidup hariannya selalu dilayani oleh orang-orang pengurus gereja. Yang bukan pengurus 
gereja, biasanya tidak begitu mengurusi, namun cukup sopan dalam berhubungan 
harian. Bapak pendeta dan istrinya, sering diberi hasil panen kebun untuk kebutuhan 
rumah mereka. Untuk kebutuhan dapur yang harus dibeli di pasar, mereka bisa saja 
menitip ke warga-warga. Sementara kalau warga kampung, mereka bekerja untuk diri 
mereka atau keluarganya. Mandiri untuk mengurus rumah tangga sendiri. Berbeda 
dengan logika pengabdian dan pelayanan yang diterapkan bapak pendeta (atau mungkin 
gereja sepenuhnya), yang menuntut anggota gereja memberikan pelayanan kepada 
mereka. Maka, wajar saja jika si bapak pendeta masih merasa asing dengan warga 
kampungnya dan merasa belum diterima sepenuhnya. Agenda yang dibawa ke kampung 
pun semata hanya untuk ibadah kepada tuhan, sementara agenda untu pengurusan 
kampung tidak ada. Padahal, orang hidup dai kampung lebih dahulu, baru kemudian 
mengenal agama. 
 
Baik, islam maupun kristen sebagai dua agama yang berkembang besar di Pulau Seram, 
keduanya memberikan pengaruh-pengaruh besar dalam hidup masyarakat Pulau Seram. 
Bukan hanya soal keyakinan kepada Tuhan, tapi mengubah yang lebih mendalam lagi, 
yaitu relasi manusia-alam-yang kuasa. Konteks tujuan beribadah pun berubah, dari 
tujuan keselarasan manusia-manusia dan manusia-alam, kini menjadi ibadah yang 
tujuannya sangat surgawi. Dimana ibadah seolah-olah hanya hubungan si pelaksana 
ibadah dengan Tuhannya. Lebih gamang dan ambigu lagi adalah ketika orang-orang 
mulai lupa menjalankan adat juga tidak lagi beribadah sesuai anjuran Tuhan namun 
justru makin sering melabeli banyak hal dengan nama-nama surgawi yang makin jauh 
dari dirinya. 
 
Fase Konflik Horizontal; RMS dan kisah Pasca Konflik ’98 dari Negeri Lafa 
 
Tahun 2000, ketika kerusuhan menjalar sampai ke Pulau Seram, saat itu warga di Negeri 
Lafa sedang beribadah di gereja. Pukul 3 sore, keadaan mulai kacau. Mereka mendapat 
kabar Ambon mulai genting. Semua orang-orang berhamburan keluar gereja dan rumah. 
Surat-surat penting, seperti sertifikat tanah, ijazah, dan lainnya diselamatkan. Tak 
sempat membawa banyak pakaian dan perabotan. Dusun dan kebun dititipkan pada 
basudara muslim. Warga sesegera mungkin mencari tempat untuk mengungsi, lewat 
jalur darat maupun laut. Pihak TNI membantu proses evakuasinya. Pengungsian 
dilakukan di Makariki, Waipiya, Amahai, Nahupiya, dan Maraina. 
 
Sesudahnya, pada rentang tahun 2004 sampai 2006 warga mulai kembali lagi ke Negeri 
Lafa. Seorang basudara yang masih tinggal di Negeri Lafa, (Alm) Muhammad Ali 
Tehuayo, mengajak basudara yang mengungsi untuk segera kembali pulang. Pihak 
majelis gereja turun lebih dulu untuk memeriksa keadaan. Masih ada harapan bagi 
warga Negeri Lafa untuk pulang ke rumah yang telah lama dirindui mereka. 
 
Keadaan Negeri Lafa pasca peristiwa 1999 sangat berantakan. Rumah-rumah rata 
dengan tanah. Beberapa dusun dan kebun tak berhasil diselamatkan, habis terbakar. 
Kesedihan begitu mendalam bagi semua orang. Untuk sementara waktu mereka tinggal 
bersama-sama di satu rumah yang masih layak ditempati. Di buat juga gereja darurat. 
Segala wajah kesedihan dan asa bercampur dalam merajut kembali masa depan. Tak ada 
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guna terus bersedih, bangkit dan kembali lah saling mencintai, itulah yang selalu gereja 
ajarkan dalam setiap ibadah. Warga segera menanam tanaman pangan untuk makan. 
Mencari ikan dan bongkar hutan. Beberapa lainnya membangun rumah seadanya. Bibit-
bibit cengkeh yang dibawa dari tempat pengungsian segera ditanam kembali. Sampan-
sampan kembali dibuat. 
 
Dua bulan kemudian, pemerintah datang membawa bantuan bahan bangunan, alat-alat 
berkebun, beras, dan uang.  
 

“Sumbangan-sumbangan pemerintah banyak yang dipangkas. Mulai 
dari uang sumbangan, bahan-bahan bikin rumah juga dipangkas. 
Harusnya semen 40 bantal, seng 60 sekian, tripleks 40 lembar. Tetapi, 
datang ke Lafa semen gak sampai 20. Seng 42 lembar saja.Triplek 
sampai Lafa kurang dari 20 lembar. Kalau bikin rumah hanya sampai 
setengah fandemen saja”, -Bapak An, kampung pantai 

 
Warga begitu kecewa dengan sikap-sikap oknum pemerintah yang melakukan 
pemangkasan pada sumbangan-sumbagan bagi mereka. Pada kondisi kesedihan yang 
mendalam, masih ada saja oknum-oknum yang tega melakukan tindakan tak 
bertanggung jawab tersebut. Uang 550 ribu pun tak banyak membantu warga. Dengan 
bahan bangunan seadanya, warga bahu membahu membuat rumah-rumah satu per 
satu. Selama satu tahun, rumah-rumah selesai dibangun.  
 
Persis di tahun 2006, semua warga kembali pulang. Hanya sekitar 10% saja warga yang 
masih tetap tinggal di lokasi pengungsian karena berbagai alasan seperti anak sekolah. 
Selama di pengungsian, warga juga tetap berkebun, berjualan ke Masohi, dan 
menyekolahkan anak-anak. Hanya satu yang berbeda dari kebiasaan warga saat 
dipengungsian dengan sebelum mengungsi, yaitu makan beras yang terus menerus. Di 
pengungsian, warga diberi sumbangan beras. Beras yang dulunya sangat jarang 
dikonsumsi warga Negeri Lafa, selama di pengungsian dimakan terus menerus setiap 
hari. Beragam protes dan keluhan tak ada guna, beras terus di sumbang oleh 
pemerintah. Beras dari Kobisonta14 itu kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dari kehidupan warga Negeri Lafa sampai kembali pulang dari pengungsian. 
 
Sekembalinya dari pengungsian, beras jadi makanan pokok yang tidak boleh tidak. 
Seperti khasnya masyarakat di perkotaan, beras selalu ada di meja makan. Menu 
pendampingnya adalah sayur dan lauk ikan atau sontong atau gurita. Sebelum 
mengungsi dulu, keladi, patatas, dan kasbi yang paling sering ada di meja makan 
daripada beras. Karena warga membeli beras hanya sesekali saja. Dan warga tidak 
terlalu mempermasalahkan bila makan tidak ada beras. Akan tetapi, dalam tempo 4 
tahun, kebiasaan warga dijungkir balikkan. Warga kini pusing kalau tidak ada beras 
untuk makan. Ungkapan-ungkapan malu jika di meja makan hanya ada keladi, patatas, 
atau kasbi saja makin sering terdengar. Beras menjadi makanan pokok yang tak 
terelakkan. Ia mengubah cita rasa warga Negeri Lafa. Bahkan, beras juga mengubah 
strategi hidup warga Negeri Lafa yang kini lebih sering mencari uang tunai untuk 
membelinya. 
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  Kobisonta dan Gemba adalah salah satu wilayah di Seram Utara yang terkenal sebagai wilayah 
transmigrasi orang-orang Jawa. 
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Peristiwa 1999 menyentuh banyak pihak. Antusiasme kepedulian terhadap nasib para 
pengungsi begitu besar. Beragam komunitas, lembaga, dan organisasi selain pemerintah 
hadir juga memberikan simpati mereka dalam bentuk beragam sumbangan. Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) MC15 adalah salah satu yang sangat terkenal di masyarakat 
pasca peristiwa 1999. Di Negeri Lafa, MC memberikan bantuan berupa jembatan. 
Sampai sekarang jembatan itu masih berdiri. Lembaga lainnya, ‘X’ malah memanfaatkan 
kondisi dalam kesedihan itu untuk mendapatkan uang warga. Mereka mengiming-imingi 
warga dengan uang tunai sumbangan 15 juta per orang. Tetapi, sebelum warga 
mendapatkan uang itu, warga diminta membayar iuran 250 ribu dan 100 ribu per orang 
dengan dalih sebagai uang administrasi. 
 
Beberapa warga mulai tertarik untuk ikut membayar iuran itu. Lama kemudian, lembaga 
itu datang lagi dan meminta iuran lagi kepada warga sebesar 100 ribu per orang. 
Padahal hasil dari iuran sebelumnya masih belum dirasakan warga. Kali ini lembaga itu 
berjanji akan membantu mencairkan uang sumbangan sebesar 40 juta per orang. 
Fenomena ini terjadi di beberapa Negeri. Di Negeri Lafa, bahkan kadernya ada di tiap 
sektor (blok rumah). Hingga tahun 2016 pun kader lembaga masih berusaha 
mendapatkan uang dari warga dengan cara menipu. Sadar telah ditipu akhirnya warga 
menolak, melalui bapak pejabat, kader itu kemudian ditolak dan diminta untuk berhenti 
melanjutkan kegiatan tersebut di Negeri Lafa. 
 
Cerita secara umum, banyak warga juga yang mulai meluruskan rambut mereka yang 
awalnya keriting. Ada semacam rasa kekhawatiran mendalam jika berambut keriting. 
Fenomena ini banyak terjadi ke kalangan perempuan. Istilah salam-sarani pun makin 
gencar terdengar. Warga semakin mengkutubkan diri ke golongan yang sama. Padahal, 
secara adat, baik yang muslim ataupun kristian, mereka terikat dalam pela dan gandong. 
Seorang mama dari kampung pantai bahkan sempat memaki-maki makanan yang saya 
bawa karena berasal dari daerah yang mayoritas beragama lain. Seorang mama di 
kampung lainnya sampai berbisik-bisik kepada saya ketika menceritakan peristiwa 
tersebut. Sampai sekarang, saling senggol menyenggol agama masih saja terjadi dan 
mudah sekali untuk dipancing atau diprovokasi. 
 

“Dulu air vito bagus, sekarang enggak. Sekarang orang-orang gak 
mau rawat lagi. Dulu masih bagus, masih alami. Semua berubah 
setelah kerusuhan...Mulai dari pohon sagu, itu semua dirubuh. 
Karena mereka tidak mau makan papeda lagi. Mereka kasih mati 
dong pung sagu-sagu.” – Kaka Oya, kampung pantai16 

 
Negara dan Kekonyolannya 
 

“Di gunung, tahun 90-an baru ada transmigrasi, mulai daerah Wa'a. Kalau 80-
an itu daerah perusahaan di Laha di Siateli perusahaan coklat yang pertama, 

baru transmigrasi masuk di daerah Wa'a. Awalnya saudara dari Jawa juga 
makan papeda, makan kasbi. Nah ketika mereka mengolah tanah tanam padi, 

jadi sekaligus masyarakat ikut makan padi. Jadi perubahannya itu karena 
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  Nama lembaga disamarkan 
16

  Catatan harian penulis GO-R170423 
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transmigrasi itu. Karena katong di sini seng tau cara mengolah tanah untuk 
padi. Katong di sini cuma tau pameri, bakar lalu tanam kasbi, keladi. Katong 

seng pakai cangkul. Dulu tidak ada cangkul. Pakai linggis saja. Linggis dulu saja 
cuma hanya dari kayu buah. Kalau di gunung itu pakai kayu yang keras itu. Jadi 

perubahan itu dari saudara-saudara datang dari Jawa, Sulawesi, dari mana.” 
-Om Ki, kampung pantai 

 
Sejak negara berdiri, sistem baru merasuki kampung-kampung di seantero Indoensia. 
Meski pembangunan melambat, tapi sistem bekerja sampai ke kampung-kampung 
terdalam. Sistem yang tidak peka sejarah juga konteks sosial memaksa warganya untuk 
taat pada aturan. Walau pulau kecil, tetapi di Pulau Seram lah, cita-cita negara banyak 
ditanamkan. Sistem yang ekonomistik dan pembangunan sentris merupakan sistem 
keruk yang berakhir pada penghabisan kampung-kampung. 
 

“Beras masuk ketika tahun 40-an, ketika masa kekacauan, tahun 40-
an, TNI, tentara Indonesia buat pos-pos di perkampungan-
perkampungan lalu disitu katong kenal dengan beras. Lalu Cina-cina 
masuk datang beli hasil, seperti cengkeh, pala, itu orang tua kenal 
beras di tahun-tahun itu sudah. Tahun 30-an sampai 40-an ke atas. 
Sebenarnya makanan pokok sagu, papeda itu, keladi, kasbi, pisang, 
patatas sudah. Itu makanan pokok. Orang seng mau pergi pukul sagu, 
cengkeh banyak, kopra banyak, jadi dapat untung cuma buat beli 
beras, padahal seng bisa mengolah akang pukul sagu. Pukul sagu 
banyak di hutan, tapi kering begitu saja. Padahal kalau mau diolah itu 
uang juga nona, tapi sekarang ada mereka tanam, perubahan ini, 
sudah dia merubah orang bukan sembarang. Jadi perubahan itu ketika 
kepemimpinan Pak Harto. Pohon mangga besar-besar, kampung ini 
gelap, kepemimpinan orde baru itu, dong masih kecil-kecil, kasih 
perintah rubuh untuk kebersihan, jadi dong kenal itu Repelita, 'jadi 
repelita tercapailah kelak  Indonesia yang makmur dan jaya' itu. Om itu 
masih tingkat sekolah tahun-tahun segitu, tahun 70-an, tahun 71 ke 
atas. Om tanam kelapa, sampai sekarang masih dinikmati oleh anak-
anak, bapak pendeta itu di kebun negeri. Anak sekolah tanam kelapa. 
Jadi setiap kampung itu, tahun 70-an dihancurkan semua pohon. Kalau 
mau merubah ke masa lalu itu ke anak-anak paling susah. Macam di 
gunung, mereka masih makan papeda” – Om Ki, kampung pantai 
 

Tahun-tahun begitu singkat ketika perubahan terjadi begitu cepat di Pulau Seram. Hutan 
adat dibabat, kolam keramat dibuka jadi lokasi wisata, laut diracuni, antar sesama 
tetangga kampung dibuat ricuh urusan desa ADM atau desa definitif. Cerita yang 
melekat dengan negara lebih banyak cerita kerusakan daripada cerita kesejahteraan. 
Dari laut sampai gunung. Dari kampung yang ramai sampai kampung yang susah akses. 
Kampung jadi kacau balau mengurusi urusan kepentingan negara. Sistem negeri diubah 
jadi sistem desa. Belum juga jalan tegak, diubah lagi struktur pemerintahan desanya. Hal 
ini jelas-jelas dalam rangka urusan administrasi negara dalam menyuplai dana desa. 
Ibarat sebuah pohon yang rimbun, negara memangkas cabang-cabang dari pohon itu 
hingga membuatnya menjadi satu batang lurus. Padahal, ritme di kampug itu ya seperti 
pohon rimbun yang bercabang itu. Cabang-cabangnya lah yang membuat teduh 
kampung. Ketika dipotong, kampung tidak lagi teduh. 
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Belum lagi kepentingan negara itu tidak pernah benar-benar karena mementingkan 
rakyat. Tapi malah mementingkan pemodal atau pengusaha, baik pengusaha lokal 
maupun global. Agama apapun, suku apapun ia, kalau kerja usahanya adalah merusak 
ritme sosial dan alam, sama saja buruknya. Tapi sekarang sulit membedakan negara 
dengan sistem. Ada yang bilang yang salah itu sistemnya. Tapi sistem selalu pakai negara 
untuk melancarkan aksinya. Sehingga bagi saya, negara dan sistemnya sama saja 
rusaknya.  
 
Seorang pekerja riset di dinas pariwisata Ambon mengeluh tentang pemerintah 
Kabupaten Maluku Tengah yang sama sekali tidak mempertimbangkan hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa pembangunan itu merusak wilayah kultur negeri-negeri di 
Pulau Seram. Terlalu banyak konflik horizontal yang terjadi karena batas-batas 
administratif itu melanggar batas-batas kultur warga menurutnya.  Beliau lalu 
menceritakan bagaimana wilayah administratif yang dibuat pemerintah betul-betul 
membuat kacau di kampung. Orang kampung banyak yang konflik karena hak-haknya 
kini menjadi terlarang. Haknya yang dimaksud adalah hak soal hutan, air, dan lain-lain. 
Bagi bapak peneliti ini, wilayah kultur sama sekali tidak jadi bahan pertimbangan bagi 
proyek pembangunan pemerintah meski para peneliti sudah sampaikan secara jujur 
kondisi di kampung. Ia menjelaskan dengan begitu jengkel bagaimana pemda 
mengabaikan hasil-hasil penelitian dan justru malah tidak menggunakannya sebagai 
bahan pertimbangan dalam proyek. Ketika di seminarkan pun, pemerintah malah 
dengan cara berpikir sendiri berkata kalau ini semua tentang pembangunan dan soal 
tanah saja. Seperti di Ambon, dulunya adalah rawa sagu semua. Karena dibangun 
infrastruktur, ditebang habis dan dibakar semua. Sekarang, tidak ada lagi yang makan 
sagu, ujar si bapak.  
 
Bapak itu mungkin satu dari orang-orang yang masih waras dan peduli dengan kampung, 
sayangnya, negara yang diwakili oleh pemda Maluku Tengah tidak menggubris baik 
saran dan kritik dari rakyatnya. Karena prinsip dari negara, kampung-kampung yang 
punya pemandangan alam bagus akan dijadikan objek wisata, seperti di Sawai, Seram 
utara. Kampung yang dekat laut akan dijadikan pelabuhan, seperti Tehoru, Maluku 
Tengah; Elpaputih, Seram Bagian Barat; dan lainnya. Kampung yang di atas pegunungan, 
akan direlokasi ke daerah lebih bawah, karena dianggap terasing, dan terdalam. 
Perlakuan seperti itu terhadap kampung-kampung, menandakan negara tidak mampu 
mengimbangi ritme kampung yang tidak linear atau sama sekali tidak sama dengan cara 
berpikir negara. Oleh karena itu, semua disamaratakan oleh negara dengan cara negara. 
Tujuannya, agar negara mampu mengurusnya. 
 
Kampung-kampung gunung bahkan telah lama bersitegang mengenai batas-batas 
wilayah mereka. Bahkan sejak tahun 70-an, konflik itu sudah ramai. Belum lagi sekarang 
kampung-kampung gunung harus menghadapi orang-orang Balai Taman Nasional yang 
selalu melarang mereka untuk masuk ke dalam hutan. Dengan dalih, hutan tersebut 
adalah Hutan Taman Nasional yang harus dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Penetapan taman nasional ini terjadi tahun 80-an. Terjadi baru saja setelah  
masyarakat telah lama hidup ribuan tahun lamanya di dalamnya. Sementara itu di 
kampung pantai, orang-orang berebut uang dana pertanian. Setelah dananya habis, 
mereka tidak lagi berkebun untuk tanam sayuran. Alasannya, dananya tidak ada lagi. 
Sungguh sedih, padahal berkebun sayuran adalah hal yang lumrah dilakukan di Pulau 
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Seram. Karena sayuran adalah kebutuhan harian, baik orang-orang di kampung pantai 
pun di kampung gunung. Oleh karena itu, menanam sayuran punya tujuannya yang 
penting. 
 
Selain bantuan dana, bantuan seperti pupuk dan bibit tanaman adalah bantuan paling 
sering dilakukan pemerintah. Maksud mereka adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan warga. Sementara bibit yang dibawa ke Pulau Seram tidak selamanya 
cocok untuk kehidupan harian warga. Seperti bibit tanaman jangka panjang yang hanya 
bisa dipanen setahun sekali, paling banyak setahun dua kali. Setelah panen pun hasilnya 
tidak bisa langsung dinikmati, harus dijual dulu untuk dapat uang. Dapat uang digunakan 
untuk belanja bahan masakan. Tanaman jangka panjang itu tanaman komoditi. Tanaman 
yang tujuannya untuk dijual, seperti coklat, kelapa hibrida, vanili. Lihat bagaimana 
negara mengatur warga untuk menyuplai kebutuhan pasar. Warga diminta tanam untuk 
kemudian membeli dari hasil yang ditanamnya. Bukan benar-benar untuk kebutuhan 
warganya. 
 
Program-program yang dibawa negara ke kampung itu menggunakan bahasa-bahasa 
yang pada akhirnya menghapus bahasa kampung. Negara juga menginfus warga 
kampung dengan istilah-istilah asing yang sungguh pun maknanya sangat jauh dari nilai-
nilai sederhana orang kampung. Seperti, stabilitas, program, rencana, dll, itu adalah 
istilah proyek yang tidak di kenal oleh orang kampung. Atau negara menggunakan istilah 
baru untuk warga kampung yang padahal warga sudah punya cara-cara itu jauh lebih 
dulu. Misalnya, ‘Ita sama humani’, artinya kita baku kasih. Kalau dengan istilah negara 
mungkin ‘gotong royong’. Dua istilah yang seolah-olah maknanya sama, tapi historinya 
berbeda. 
 
Sesat Pikir Sekolah 
 
Anak-anak kampung yang sekolah lebih senang bersama dengan rekanan sebayanya. Di 
sana mereka mendapatkan ruang aktualisasi diri. Dilihat, didengarkan, diperhatikan, 
dipuji, dikagumi, bahkan menjadi panutan. Fenomena yang khas sekali dari anak-anak 
sekolahan khususnya anak kampus. Ikut organisasi, punya jabatan yang beken, dikenal 
oleh dosen dan organisasi di luar kampus. Godaan yang tak bisa dielak dari seorang 
mahasiswa. Kampus tidak hanya sebagai tempat belajar, tapi aktualisasi diri anak-anak 
kampung. Bisa sampai sekolah ke perguruan tinggi adalah hal yang keren bagi orang 
kampung. Bahkan orang kampung yang tinggal di ujung timur Pulau Seram bisa 
menyekolahkan anak-anak mereka ke Ambon atau Jawa. Menyekolahkan anak kampung 
itu mudah, tetapi mengembalikan anak kampung yang sekolah ke kampung lagi itu sulit. 

 
Mengapa mahasiswa? karena di tingkat tersebut lah masa dimana anak-anak kampung 
sudah memiliki cara berpikir yang lebih luas dan mengenal lebih banyak orang. Di tingkat 
SD sampai SMA biasanya anak-anak kampung di sekolahkan oleh orang tua di dekat atau 
sekitar kampung mereka saja. Karena fasilitas sekolah dekat kampung rata-rata sampai 
tingkat SMA. Kalau di daerah kampung gunung, hanya sampai tingkat SD. Saking 
dekatnya tempat sekolah dengan rumah membuat mereka sering meleburka kegiatan 
sekolah dengan kegiatan rumah, pun sebaliknya. Teman-teman kampung, yang sekarang 
kuliah di Ambon pernah bercerita kepada saya tentang pengalamannya sewaktu masih 
tinggal di kampung dan sekolah di kampung sampai tingkat SMA. Ia bercerita bagaimana 
mereka meliburkan diri mereka dari sekolah untuk pergi ke kebun mencari durian yang 
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sedang panen. Karena bagi mereka, mencari durian lebih menyenangkan daripada pergi 
ke sekolah. Bagi mereka, panen durian hanya sekali setahun, sedangkan sekolah 
dilakukan tiap hari. Karena ulah mereka, guru pun menghukum mereka. Guru 
menghukum mereka dengan menyuruh mereka mencari buah durian untuk dibagikan 
orang-orang di sekolah. Mereka rupanya justru tambah senang di hukum demikian. 

 
Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah lanjut sekolah di perkuliah yang notabene 
jauh sekali dari kampung, bahkan mereka meninggalkan kampung? Cerita tadi 
sebenarnya hanya nostalgia semata. Karena sekarang, cerita-cerita kampung itu seperti 
cerita kosong yang diceritakan kembali di kampus. Nostalgia yang tak pernah hilang 
dalam ingatan tapi lupa untuk kembali melakukannya. Banyak orang pandai menuturkan 
tapi untuk melakukan kembali banyak pertimbangan. Melakukan kembali ke kebun, 
memanjat pohon, mengumpulkan hasil kebun, adalah pertimbangan besar daripada 
duduk-duduk di kampus bicara cas-cis-cus, riuh tepuk tangan, dan penghormatan dari 
orang-orang yang mendengar. 

 
Tapi semua untuk apa? Hanya untuk memuaskan gairah menjadi orang hebat dengan 
standar kebanyakan. Prestasi tinggi, aktif organisasi,  
 
Akumulasi Pulau Seram 
 

“Macam ikan lompa yang tadi Nene bilang ada di kaki air itu, 
dia punya nama lain. Bukan Air Lafa bukan. Dia pung nama asli ada.  

Air Lafa sekarang yang dong angkat batu-batu par perusahaan itu.  
Dia pung nama asli ada. Dia pung nama yang tadi mama bilang tu.  

Seng bisa bilang akang, hehehe. Dia punya nama asli tu.  
Jangan, banjir. Nanti banjir.”  

– Nene Ma, Tuan Tana kampung pantai 
 

Pulau Seram memang kecil tapi kelimpahan hasil buminya sangat besar dan banyak. 
Maka tak heran, meski ukurannya tak seberapa tapi jumlah investor yang masuk dan 
menyedot hasil bumi di sana banyak. Sebut saja dari ujung barat sampai ke ujung timur, 
dari sisi utara sampai sisi selatan, bahkan, sampai ke dalamnya Binaiya (yang katanya 
orang Kehutanan adalah Taman Nasional, tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat) 
juga jadi sasaran keruk. Mereka bisa berada di dalam kampung, di dalam pantai, di 
dalam hutan, dimana pun ! dari yang mulai datang tanpa permisi sampai yang datang 
dengan sopan santun menggunakan ritual upacara adat. Dimana pun lokasinya kapitalis 
selalu menyeramkan dan merugikan warga, itu hukum pasti. Mereka selalu 
menggunakan dan memperbaharui cara-cara agar bisa menerobos ke lokasi keruk. 
Kapitalis apapun, tujuannya adalah untuk akumulasi kekayaan. Dimana ia 
mengakumulasi kekayaan, dan disitu juga harus ada yang dikorbankan, yaitu orang 
kampung dan ruang hidupnya. Logika kapitalis sama sekali berseberangan dengan logika 
cara-cara hidup warga Pulau Seram itu sendiri. Logika hidup orang Pulau Seram selalu 
diselaraskan dengan kondisi alamnya. Dengan musim, cuaca, bentuk tanah, ketinggian 
dataran, masa panen, dimana kesemuanya itu ada ‘jadwal’nya sendiri. Dan orang-orang 
Pulau Seram menandai itu semua. Oleh karena itu hidup mereka bergantung dengan 
alamnya. Sedangkan logika kapitalis, melakukannya dengan mesin. Alat yang tidak ada 
perasaan di dalamnya. Mesin yang dengan arogan bisa memangkas ritme alam dengan 
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begitu cepat dan singkat. Semua beres dengan mesin. Dan alam juga beres ! (beres = 
kelar = selesai = mati). 
 
Alam pada akhirnya rusak karena tidak lagi dibutuhkan sebagai subjek yang sama-sama 
hidup seperti manusia, tapi alam semata-mata dibutuhkan karena sebagai objek yang 
kebetulan menghasilkan sesuatu yang kebetulan lagi bermanfaat untuk kalangan 
manusia tertentu (baca : investor). Nyatanya, dari semua yang ada di jagat raya ini tidak 
ada yang kebetulan! Semua entitas memiliki maknanya sendiri. Ini yang dihilangkan dari 
proses keruk itu! 
 
Hal yang mesti kita ingat, setelah kapitalis menginjakkan kaki di kampung-kampung, 
bahaya yang mengancam tidak hanya kerusakan alam. Dinamika sosial manusianya juga 
akan berantakan. Infrastruktur yang dibangun kapitalis akan mempengaruhi juga dengan 
cara-cara hidup masyarakat kampung. Sejak ada jalan besar di aspal, orang-orang 
kampung pergi ke kebun dengan naik motor. Padahal dulu, sebelum ada motor, sebelum 
jalan besar beraspal, orang-orang kampung pergi ke kebun dengan berjalan kaki sambil 
bacarita nama-nama kebun yang terhampar di kanan dan kiri jalan. Sambil juga bacarita 
batas-batas kebun, termasuk asal-usul dari nama kebun itu. Tapi sejak motor meluas 
dipakai, waktu untuk bacarita tidak ada lagi. Karena waktu semakin sempit untuk 
bacarita. Selain itu juga banyak noise (suara pengganggu), seperti mesin motor dan 
kendaraan lain yang membuat samar suara orang yang berbicara. 
 
Cara-cara kapitalis sangat umum sekali terjadi ditiap-tiap tempat. Di awal-awal 
konstruksi, mereka akan konsen pada pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur 
(seperti jalan raya, jalan kereta, bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik, dlsb). 
Karena infrastruktur ini yang akan mendukung lancarnya gerak distribusi dan 
operasional. Sementara beberapa puluh tahun sebelumnya, perjanjian keruk mengeruk 
sudah di mulai.  
 
Di utara, orang-orang kampung gunung banyak yang mencari uang di sana. Alasannya 
untuk biaya sekolah. Perusahaan yang sering mendapat buruh orang-orang gunung 
adalah perusahaan perkebunan coklat. Biasanya, bulan-bulan ujian sekolah atau naik 
kelas yang lebih intens orang-orang kampung ke perusahaan perkebunan. Dan di masa 
itu juga tingkat kebun-kebun terlantar, sagu mengering, meningkat. 
 
Belum lagi cerita super mengerikan tentang buruh pabrik yang dibiarkan mati dan tidak 
diurus oleh pihak perusahaan. Kisah ini ditutup rapat-rapat. Bahkan sampai media lokal 
pun tidak ada yang memberitakannya. Sejak perusahaan kayu bercokol di kampung, 
orang-orang berbondong-bondong melamar jadi buruh potong pohon. Padahal, 
memotong pohon tidak bisa semena-mena. Memotong pohon, apalagi pohon besar 
harus dengan ritual khusus. Tanah dan tanaman di atasnya sudah terjual ke perusahaan. 
Sekarang bekerja jadi buruh. Imbalannya pun tidak pula dibayarkan sampai tiga bulan17. 
Ketika protes ke perusahaan, justru malah dipecat. Nasib tidak bermujur baik. Waktu 
belum lama berlalu tapi perubahan sangat drastis menimpa orang-orang kampung. 
 
Kapitalis yang dimaksud di sini tidak hanya wujud barangnya saja, melainkan sistem yang 
bekerja pun adalah sistem yang kapitalistik. Sistem ini yang digerakkan oleh negara 
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  Cerita orang-orang kampung Negeri Sepa 
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dalam label pembangunan. Karena pembangunan sejatinya adalah membangun 
infrastruktur untuk kepentingan distribusi dan operasional kapitalis. Contohnya tadi 
dibuatnya jalan besar dan beraspal, dibangunnya pembangkit listrik, dan lain 
sebagainya. Tentang kapitalis, negara, dan pasar adalah sebuah sirkuit yang sedang 
berlangsung. Kita, dan termasuk warga kampung berada di dalamnya. Untuk memenuhi 
hidup, kadang kita sebenarnya harus juga memenuhi pasar. Ini terjadi sejak cara-cara 
kampung hilang, kita hanya akan terus menghidupi dunia yang sebenarnya tidak pernah 
kita tahu untuk siapa dunia itu. 
 
Kapitalis harus melalui negara untuk bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia. Mengeruk 
dengan legal, artinya merusak dengan ijin. Tapi sayang, negara sangat takluk dengan 
modal. Modal yang ditawarkan kapitalis dengan imiing-iming profit yang sungguh 
sedikit. Melalui proses administrasi yang begitu terselubung, Pulau Seram tiba-tiba saja 
sudah jadi milik orang lain. Orang kampung bahkan tidak tahu sama sekali. Yang mereka 
tahu, tiba-tiba ada pembangunan infrastruktur besar-besaran, ada alat-alat berat ukuran 
besar-besar, lalu mereka diminta pergi dari kampung. Tidak lama setelah itu, bencana 
alam berdatangan silih berganti. Keputusan mengurus warga negaranya sendiri 
ditentukan oleh besaran modal dan birokrasi adminsitrasi yang memang cenderung 
memihak kepada kapitalis.  
 
Entah sudah berapa banyak jumlah dan ragam perusahaan yang bercokol di tanah 
Seram. Dari yang ambil hasil bumi di laut sampai yang di dalam hutan. Dari yang sudah 
mendapatkan ijin, sampai yang belum bahkan sampai yang akan menambah waktu 
tinggal. Di bawah ini ada catatan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan ijin 
untuk beroperasi di Pulau Seram. Gambar dibawah sangat mengerikan. Karena overlay 
yang tampak jelas justru konsesi-konsesi perusahaan, bukan tempat tinggal orang-orang 
kampung. Bukan sebuah pulau yang dihuni oleh manusia. Melainkan pulau yang isinya 
pabrik keruk.  
 
Nama-nama perusahaan keruk dibawah ini baru sedikit yang berhasil dikumpulkan dan 
ditandai tempat keruknya. Tentunya masih banyak lagi nama-nama perusahaan keruk 
lain yang belum dimasukkan ke dalam gambar dibawah ini. Entah Pulau Seram akan jadi 
seperti apa ketika semua perusahaan keruk itu beroperasi. Pulau Seram hanya akan 
menjadi rangka kering, dimana dagingnya habis dilumat, darahnya kering disedot, 
uratnya rusak karena diputus, dan nyawanya mati dicabut. 
 
Konflik warga kampung dengan perusahaan keruk pun tidak bisa dihindarkan. Di 
beberapa tempat, mulai banyak pertikaian antara warga kampung dengan perusahaan 
keruk.  
 
Masa keruk mengeruk di Indonesia masif di tahun 80-an, atau di masa Orde Baru. Di 
masa ini, selain urusan politik, urusan ekonomi begitu gencar dibuka lebar oleh 
pemerintahan. Pemerintah membuka tangannya lebar-lebar untuk bisa memeluk 
investor dengan erat dan lama-lama. Benar saja investor di Indonesia jangka waktunya 
lama bahkan banyak yang menambah waktu kontrak kerjanya. Setelah selesai, orang 
kampung hanya dapat limbahnya saja. 
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Gambar 17. Peta kerusakan Pulau Seram
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Keroposnya Benteng Kampung; fenomena subjek yang terputus dari kampungnya 
 
Subjek dan kampungnya adalah wujud dari berlangsungnya ruanghidup. Subjek dengan 
kampung membentuk pengetahuan melalui penanda yang ada. Pengetahuan ini lahir atas 
proses dialektika subjek dengan kampung atau entitas yang lebih besar lagi dalam jangka 
waktu yang telah lama sekali. Oleh karenanya, pengetahuan itu berusia sudah sangat tua. 
Pengetahuan ini tidak formal seperti pengetahuan modern, namun bukan juga sekedar 
nasihat normatif. Melainkan tentang cara-cara hidup yang harus dipahami dengan baik, 
karena pengetahuan ini sangat berpengaruh dan berkaitan dengan hajat hidup manusia juga 
alamnya. Hal ini bisa dianggap sebagai cara pertahanan kampung. Pengetahuan yang 
dituturkan itu seharusnya didengarkan dan dimaknai dengan baik sebagai bekal generasi 
selanjutnya. Agar bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip keberlangsungan hidup manusia-
alam. Subjek atau orang-orang kampung yang mengerti betul tentang pengetahuan itu akan 
sangat peka dengan perubahan yang terjadi di kampungnya. Karenanya, tuturan 
pengetahuan, kampung dan subjeknya hidup secara beriringan.  
 
Namun bagaimana bila subjek atau orang kampung tidak mengenal pengetahuan semacam 
itu lagi?ini lah fenomena yang terjadi sekarang ini. Antara subjek dengan kampungnya justru 
berjarak. Nyatanya kampung tidak bisa bergerak, hanya bisa berubah, jadi yang membuat 
jarak itu sudah tentu si subjek atau orang kampung itu sendiri. Baik membuat jarak dalam arti 
harfiah pun membuat jarak dalam hubungan emosional. Akhirnya, antara subjek dengan 
kampung tidak lagi terjadi komunikasi yang mana terjadi di jaman ketika oyang-oyang 
lakukan. Jangankan kita bisa duduk dan diam mendengarkan pengetahuan itu, yang ada 
mungkin kita justru malah mengejek dan berkata ‘itu kan orang tua-tua dulu’. Kita sendiri 
sudah risih dengan cerita-cerita seperti itu. Padahal, pengetahuan semacam itu adalah 
pengetahuan yang tidak akan pernah di dapat di sekolah formal pun tempat lain. 
Pengetahuan itu hanya di dapat di kampung.  
 
Banyak hal yang membuat orang kemudian menjauh dari kampungnya. Dogma agama baru, 
sekolah formal, politik adu domba, sistem yang merusak, serta agenda yang kapitalistik 
adalah faktor eksternal dari menjauhnya orang kampung dengan kampungnya. Faktor ini 
sangat mudah dikenalinya karena jelas tampak. Namun ada hal lain yang jauh lebih subtil dari 
faktor eksternal tadi, yaitu tentang pandangan sang subjek atau orang kampung sendiri 
terhadap kampungnya. Karena pandang itu yang menentukan jarak orang kampung dengan 
kampungnya. Jika orang kampung tidak punya pandangan apa-apa, dan bahkan merasa 
kampungnya sungguh sangat terbelakang (tidak modern), tandanya orang itu telah berjarak 
jauh dari kampungnya. Ia mencoba membanding-bandingkan kampungnya dengan imajinasi 
kota nun jauh dimana. Berharap dan berdoa kalau suatu saat nanti kampungnya akan seperti 
itu. Sungguh imajinasi yang sangat kotor!  
 
Semua itu setidaknya memberikan pengaruh atas pandangan terhadap pengetahuan 
kampung itu. Karena hal yang kemudian tidak dipahami tentang pengetahuan itu adalah, 
stigma negatif yang menganggap bahwa pengetahuan kampung tersebut adalah ajaran kafir. 
Pun dianggap sebagai ajaran yang telah kuno, karena menganggap jaman telah berubah,  dan 
menuntut orang kampung juga harus berubah. Itu lah, orang-orang kampung sendiri malah 
jauh lebih percaya dengan pengetahuan luar kampung, daripada pengetahuan dari kampung 
itu sendiri. Padahal pengetahuan luar kampung justru sarat akan kepentingan diluar yang kita 
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sadari. Sedangkan pengetahuan kampung jelas-jelas pengetahuan yang fungsinya untuk 
mengurus kampung. Mereka yang masih beranggapan demikian, adalah mereka yang 
sebenarnya tidak paham betul dengan maksud dari pengetahuan itu. Pengetahuan kampung 
itu, jika ditelusuri dengan baik adalah pengetahuan yang sebenarnya sangat material, karena 
sangat berkaitan dengan cara-cara pengurusan alam, pengurusan kampung. Alam dan 
kampung itu material dan nyata kan? 
 
Mengoreksi dari dalam diri masing-masing orang kampung, jangan-jangan satu per satu orang 
kampung memang sudah ingin meninggalkan kampung. Diam-diam menginginkan banyak 
pembangunan dan berakhir kerusakan. Makanya, kampung sering disusupi banyak hal dan 
kepentingan karena orang kampung sendiri sudah tidak peduli dengan kampungnya, atau 
bahkan malah berdoa untuk itu. Dengan tempat ia lahir dan tumbuh besar. Sudah jelas dari 
mana keroposnya manusia, namun, sebagai orang kampung tidak juga juga mencarinya. Kita 
sendiri juga jangan-jangan malas dan merasa risih dengan pengetahuan itu karena 
menganggapnya kuno. Artinya kita sendiri masih terjajah dengan pemikiran penjajah ala 
barat. 
 
Jika dirunut, perubahan besar di kampung dapat ditandai dengan masuknya barang-barang 
baru dari luar (faktor eksternal). Pertanyaannya kemudian, jika pertahanan orang-orang 
kampung kuat, lantas mengapa bisa ikut berubah, atau dalam artian mudah terpengaruh oleh 
hadirnya barang dari luar? Apa yang menyebabkan orang kampung malah terpengaruh jika 
sebenarnya orang kampung sadar bahwa yang barang baru itu justru merusak kemudian? 
Mirip dengan kasus-kasus budaya Indonesia yang diberitakan ‘dicuri’ oleh negara lain? Apa 
salahnya benar karena negara lain mencuri? Atau karena kita memagng tidak pernah 
menyadari budaya tersebut? Sampai setelah diberikan, barulah ramai? 
 
Ini mirip dengan cerita orang kampung yang tiba-tiba marah ketika ada orang dari luar datang 
atau barang dari luar datang dan kemudian merusak. Kenapa marah ketika sudah terjadi 
kerusakan? Padahal sudah banyak sekali contoh kerusakan di seluruh kampung Indonesia 
agar bisa jadi bahan pembelajaran. Ini namanya kurang belajar ! kurang  mengoreksi diri 
sampai akhirnya dirinya sendiri yang kena kerusakan.  
 
Fenomena ini menjangkit orang-orang kampung Pulau Seram. Bahkan, jauhnya lokasi 
kampung, (berada di atas gunung) pun bukan berarti aman dari fenomena subjek yang 
terpisah dari kampungnya. Sebagai contoh, anak-anak di kampung gunung banyak yang 
mengenyam bangku sekolah, paling tidak sampai tingkat SMA. Sewaktu sekolah SD, mereka 
 
Pemahaman kita yang masih menganggap faktor eksternal lebih baik daripada kekuatan 
pertahanan kampung kita sendiri menyebabkan kita menjauh dari kampung. Kita mengejar 
yang jauh sekali, sedangkan yang di dekat kita, kita lupakan. 
 
Keterputusan ini menciptakan anggapan bahwa pengetahuan kampung tidak lagi penting, 
tidak lagi spesial dan tidak lagi relevan. Oleh karenanya pengetahuan kampung perlu diganti 
dengan pengetahuan baru yang justru merusak kampung. Kampung pada akhirnya tidak 
punya makna yang lebih penting selain tempat tinggal. Tuturan seperti itu dipahami sebagai 
hal yang ketinggalan jaman bagi si orang muda. Sedangkan si orang tua menganggap si orang 
muda masih terlalu muda dan belum cukup waktu untuk menerima tuturan tersebut. 
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Sebagaimana orang muda pada umumnya, masih terbawa-bawa, atau belum memiliki 
pemikiran yang mantap. 
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Rumitnya Melawan dan Menempatkan Diri  
 
Di balik banyak kerusakan dari berbagai celah, gesekan atas nama marga juga tak 
terhindarkan. Sentimen akan cerita yang heroik adalah hal yang paling sering menjadi pemicu 
konflik. Yang secara adat adalah keturunan kapitan atau keturan dari marga raja, atau berasal 
dari tempat yang dianggpa memiliki nilia historis sangat penting dalam cerita satu Pulau 
Seram akan terus menyebut dirinay seperti itu. Membawa identitas-identitas tersebut sebgai 
alat kekuasan terhadap orang lain. Kekuasan yang menumpang pada cerita sejarah. 
Sementara di jaman saat ini, cerita tentang sejarah yang heroik sangat timpang bila 
disandingkan dengan perilaku ornag tersebut yang sebanrnya jauh dari kata heroik. Tuturan 
heroisme sangat sering didengungkan ketimbang tindakannya.  
 
Perbedaan agama kadang bukan alasan yang signifikan jika ketahuan ternyata adalah pela 
atau gandongnya. Tetapi, jika jelas tentang identitas marga, khususnya menyangkut marga 
pertama yang menduduki suatu tempat, marga yang diberi tugas, marga keturunan kapitan, 
atau cerita-cerita lainnya tentang marga yang sifatnya heroik, tentu semua marga akan saling 
berebut menduduki peringkat pertama atau kursi panas itu. Fenomena seperti ini sangat 
lazim di Pulau Seram.  
 
Seorang Saniri di kampung pantai bercerita banyak tentang asal usul nama marganya. Dan di 
sela-sela perbincangan, ia menyindir beberapa marga dengan menyebutnya nama-nama 
orang bermarga tersebut. Orang-orang tersebut adalah tokoh penting dalam tuturan sejarah. 
Bagi saniri ini, orang tersebut memelintir cerita tentang sejarah. Padahal marga orang 
tersebut adalah marga yang diselamatkan oleh marganya. Kepala Saniri ini lantas 
menyebutkan nama orang tua dari marga lain yang menurutnya memiliki cerita yang tidka 
dipelintir. 
 

“Sampai mama dong bilang kata e, kalau kata Seram ini pung sejarah, 
lebih baik sejarah Indonesia sa sakali su katong su mengerti. Itu orang 
baru bilang itu sejarah. Tapi nanti di sini, di gunung lain, di pantai lain. 
Satu sama lain, seng cocok. Jadi kalau katong mau semua jadi satu, seng 
bisa. Beda. Seram Barat punya lain, Seram Timur punya lai. Seram Utara 
punya lain. Iya itu. Jadi mama seng suka begitu”, -Nene Mi, tuan tana 
kampung pantai 

 
Sampai hari ini, sikap bertutur yang tertutup, sembunyi-sembunyi, dan rahasia, justru sangat 
membingung baig orang-orang yang betul-betul ingin belajar kampung. Saking berlapis-lapis, 
justru sering sekali malah membingungkan warga kampugn sendiri, pada akhirnya mereka 
merasa cerita yang didapatnya sudahlah benar daripada cerita dari orang lain dapat. Karena, 
mendapatkan cerita atau tuturan itu adalah hal yang dianggap istimewa. Karena, masih ada 
anggapan, hanay orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan cerita tersebut. Sikap seperti 
ini, pada akhirnya menular pada ornag-ornag yang mendapatkan cerita. Mereka bersikap 
smebunyi-sembunyi dan rahasia-rahasia. Mneempatkan diri sebagai sosok yang harus 
mengubah dan emmeprbaiki kampung, tapi justru menjadi bahan bakar di dalamnya 
sehingga, tuturan makin blunder. 
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Sekumpulan Cerita Harian 
 
Samua serba uang, pusing lai! 
 
“Uang ini raja dunia, Nona! Eheheheiiiii...”, ucap Mama Bet setengah berteriak pada saya. 
Seraya itu ia meluruskan kakinya di beton penahan ombak di pinggir pantai. Ia berbalik badan 
lalu tidur tengkurap dan tersenyum pada ku. Angin sepoi membuat kami ingin bersantai-
santai lebih lama. Selanjutnya kami terlibat dalam perbincangan yang mengharuskan kami 
sedikit berbisik-bisik. “Mama kasih sewa kebung par Mama Nyo...”, bisiknya.  
 
Kampung telah berubah. Tidak ada lagi baku kasih. Tidak ada lagi baku cerita. Tapi kini yang 
ada baku beli. Siapa punya uang, dia bisa beli. Siapa tidak ada uang, dia bisa hutang. Tinggal 
siapkan uangnya saja, barang yang dibutuhkan terbeli. Bukan saja soal barang mewah yang 
jelas-jelas butuh uang untuk membelinya tapi justru kebutuhan paling vital (makanan) harus 
membeli juga. Cabai, tomat, sayuran, gula, garam, kopi, minyak, adalah bahan-bahan yang 
sekarang harus juga di beli di pasar.  
 
Sejarah beli membeli sebenanrya sudah ada berpuluh-puluh tahun silam. Di mulai dari adanya 
para pedagang Asia pun orang-orang dari pulau tetangga. Seperti pondok sembako orang 
berjualan yang berada di Negeri Sepa sudah dimulai oleh orang-orang Chinai sejak tahun 80-
an. Orang-orang kampung gunung juga sering turun ke kampung pantai untuk belanja sejak 
tahun 70-an. Dulu yang biasa dibeli adalah barang-barang yang memang susah dibuat di 
kampung, semisal garam. Tapi kini, sayuran dan bumbu dapur saja harus dibeli tiap hari. 
 
Mengecek dari dapur rumah tangga, hampir semua bahan yang dibutuhkan di dapur untuk 
memasak kini harus dibeli dengan uang. Masih lebih baik jika dilakukan dengan cara 
pertukaran (barter) untuk mendapatkannya. Tapi tidak, melainkan transaksijual-beli. Mulai 
yang tadinya bahan-bahan bisa didapat dari berkebun sekarang harus membeli. Pun Bahan-
bahan dapur yang dulunya didapat dari bakukasih kini menjadi membeli. Semisal, bahan-
bahan yang dirasa mudah sekali dicari dan ditanam adalah cabai, tomat, dan lemon. Tapi 
ternyata tiga bahan itu lebih mudah dibeli dari pada ditanam sendiri. Lainnya, sejak beras 
menjadi makanan pokok rumah tangga kampung-kampung di Pulau Seram, sekarang banyak 
orang kampung yang panik ketika tidak ada uang untuk membeli beras. Padahal di kebunnya 
banyak keladi, singkong, ubi, makanan lain yang sejak dulu jadi makanan harian warga. 
Banyaknya peristiwa yang mengubah itu dan beras menjadi lebih biasa dikonsumsi daripada 
keladi, singkong, ataupun ubi. 
 
Tidak hanya bumbu dari alam, bumbu rasikan pabrik juga menjadi bahan utama baru dalam 
memasak. Beragam tawaran kepraktisan membuati masako, miwon, dan lainnya menjadi 
candu bagi orang kampung. Menggoda orang kampung untuk membeli dan 
mengkonsumsinya. Masako dan miwon, dua barang yang menawarkan rasa artifisial  untuk 
menyedapkan makanan. Lambat laun menjadi cita rasa baru bagi orang kampung. Cita rasa 
pabrikan yang seragam dan membuat ketergantungan. Barang yang diproduksi dari pabrik, 
tentunya harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Alhasil, orang kampung harus 
terus menerus memproduksi uang untuk bisa membeli paling tidak masako atau miwon. Tak 
sedikit cerita tentang warga yang menghutang bumbu dapur dan beras di warung-warung. 
Tidak sedikit juga warga yang meminjam uang 100 ribu atau 200 ribu hanya sekedar untuk 
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membeli sopi. Tak sedikit juga mama-mama yang menggunakan kompor dan minyak tanah 
untuk memasak. 
 
Tidak sedikit rupiah yang dikeluarkan tiap rumah tangga untuk berbelanja menyuplai 
masakan di rumahnya. Karena jumlah bahan yang dibeli makin banyak dan beragam. Mulai 
dari ikan, beras, sayur, cabai, bawang, garam, kopi, gula. 
 

“Minyak, gula, pakaian par anak-anak dong. Kalau katong pung hasil-hasil 
katong jual-jual tapi seng telalu, karena pengangkutan to. Mama balanja 
250 rb par 4 bulan (2 orang dalam satu RT). Beli gula bisa 5-5 kilo, par 4 
bulan. 1 gen 5 liter, garam 7-7 kg karena dipake setiap hari pagi, siang, 
malam. Bawang katong seng beli, mama dong tanam di sini. Kopi beli 10 
bungkus kecil, karena mama banyak tamu. Perkakas beli piring, gelas. 
Katong seng bisa makan di piring plastik, bau. Jadi katong beli piring dan 
gelas batu (beling). Katong belanja deng basudara dalam negeri saja. 
Katong batamang di jalan. Katong banyak, 7-10 orang, mama, bapak-
bapak balanja par keluarga masing-masing.” – Mama Tin, kampung 
gunung 

 
 “Dulu, orang tua-orang tua alat masakanya dari kayu atau bambu. Masak 
kasbi saja dimasukin bambu. Tidak pakai bumbu seperti miwon atau 
masako, tapi rasanya enak. Sekarang, kalau kita mau masak, itu harus 
pakai bumbu, ditambah masako sama miwon juga.” - Mama Yu, kampung 
pantai 

  
Hasrat membeli dengan upaya mempertahankan kebiasaan orang tua-orang tua dulu, telah 
bercampur baur.  Sebagai contoh soal tungku-kayu bakar dengan kompor-minyak tanah. Di 
rumah-rumah, kedua pasangan alat memasak itu selalu ada. Dan ditiap-tiap rumah, 
setidaknya ada transaksi membeli minyak tanah dan juga mengambil kayu di hutan setiap 
harinya. Pasangan tungku-kayu bakar tidak lagi menjadi alat masak utama. Tungku-kayu bakar 
digunakan hanya ketika memasak air dan rebus-rebusan patatas, keladi, atau kasbi. 
Sementara kompor-minyak tanah digunakan lebih sering untuk memasak sayur, ikan, dan 
goreng-gorengan. Padahal dari tuturan mama-mama, memasak dengan tungku lebih cepat 
dan lebih bagus karena tidak harus membeli minyak tanah. Walau sudah bisa membedakan 
kelebihan menggunakan tungku dan kayu bakar, tetapi mama-mama masih juga 
menggunakan kompor dan minyak tanah. Terkadang kalau ditanya alasan memilih kompor-
minyak tanah adalah : praktis, langsung beli di pondok. 
 
Ketika rumah tangga yang tadinya mengandalkan tungku dan kayu bakar untuk memasak 
semuanya, artinya kompor dan minyak tanah tidak diperlukan. Tetapi jika sekarang 
penggunakan tungku dan kayu bakar untuk memasak sudah berkurang dan beralih pada 
penggunaan kompor dan minyak tanah, berarti tiap rumah tangga harus siap menyediakan 
uang tunai untuk bisa membeli kompor baru jika kompor rusak, dan minyak tanah. 
 
Musim cengkeh adalah fenomena paling jelas yang menunjukkan besarnya gairah membeli 
warga. Barang-barang yang dibeli sesungguhnya bukan barang vital sebagai pemenuhan 
dapur rumah tangga. Melainkan hanya pada kebutuhan sesaat atau ‘aji mumpung’ di saat 
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sedang pegang uang banyak. Fenomena ini bukan sebagai momen untuk menabung uang 
untuk kebutuhan mendatang. Akan tetapi malah jadi momen untuk menghabiskan uang 
bahkan berhutang. Akhirnya, ketika musim cengkeh selesai, tak ada simpanan uang lebih 
hingga musim ke depan. 
 
Sebenarnya di negeri ini masih ditemukan orang-orang yang membuat sagu dengan nani, 
membuat minyak kelapa dari kebun kelapa sendiri, membuat sopi dari pohon mayang milik 
sendiri, bertanam tanpa pupuk, dan bahkan mengambil ikan hanya sekedar untuk 
pemenuhan kebutuhan protein harian saja. Setidaknya masih mandiri untuk beberapa 
kebutuhan pangan. Tetapi beberapa waktu belakangan, terjadi perubahan pada orang-orang 
tersebut. Sedikit demi sedikit, warga mulai meninggalkan untuk mengolah sendiri kebutuhan 
harian. Mereka kemudian memilih untuk membeli. Bahkan sampai pohon-pohon sagu kering, 
kelapa-kelapa tidak terurus. Semua menjadi pemalas. 
Paruru dan cekeran adalah sistem berbagi yang asli muncul dari kampung. Kedua sistem itu 
tidak dibuat oleh orang dari luar. Kedua sistem itu membantu satu sama lain, meberikan 
rejeki bagi mereka yang butuh, dan menguntungkan juga bagi pemilik dusun. 
 
Tabel 2. Rata-rata daftar belanja tiap rumah tangga (2-4 orang) per hari 

No Barang Harga Banyak kali beli Jumlah 

1 Beras 13.000/kg 1,5-2,5 kg 19.500-32.500 
2 Minyak tanah 6.000/liter 1 liter 6.000 
3 Tomat 5.000/3-5 butir 1 kali beli 5.000 
4 Cili 2.000 1 kali beli 2.000 
5 Bawang merah 2.000/4 butir 1 kali beli 2.000 
6 Bawang putih 2.000/4 butir 1 kali beli 2.000 
7 Masako 1.000/bungkus 1 bungkus 1.000 
8 Miwon 1.000/bungkus 1 bungkus 1.000 
9 Ikan 20.000/4-5 ekor 1 kali beli 20.000 
10 Rokok* 20.000/bungkus 1-2 bungkus 40.000* 
11 Sayur 2.000/ikat 1 kali beli 2.000 

Total belanja tiap rumah tangga per hari 100.500-
113.500 

Sumber : Hasil diskusi dengan 10 orang (5 perempuan dan 5 laki-laki) warga Negeri Lafa 
 
Meski masih banyaknya tanaman pangan bukan berarti di Negeri Lafa sudah cukup untuk 
bertahan tanpa harus membeli. Beras menjadi salah satu barang yang paling sering dibeli 
sejak kepulangan mereka dari tempat pengungsian. Dalam sehari, satu rumah tangga 
beranggotakan 2-4 orang bisa menghabiskan uang tunai 50 ribu hanya untuk makan. 
Sedangkan rumah tangga yang beranggotakan lebih dari 4 orang bisa sampai 100 ribu per 
harinya. Keladi, patatas, kasbi tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan harian walau 
jumlahnya banyak. Waktu 6 tahun itu menumbuhkan kebiasaan baru yang membuat warga 
sangat ketergantungan dengan beras. 
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Gambar 18. Peta jalur kesibukan orang Pulau Seram
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Urusan Lain Yang Tak Kalah Hebohnya 
 
Bola mata Mama Re mendelik nyaris saja keluar dari tempatnya. Jika tidak menjaga 
kesopanan saat itu, barangkali saya sudah tertawa melihat drama indah nan sarat 
makna itu. Dengan suara yang berusaha dibiasa-biasa-kan, kata-kata yang terlontar dari 
mulutnya justru cukup menyebalkan. Yang dilakukan Mama Re bukan serta merta tanpa 
sebab. Saya tahu jelas apa yang menyebabknya seperti itu. Setelah ibadah wanita di 
rumah Nene Mi, ia mengajak saya, lebih tepatnya setengah memaksa saya untuk pergi 
ke dara. Saya pikir hanya jalan-jalan biasa. Saya ikut saja. Ia berjalan cukup cepat. Baru 
juga jalan 30 meter, di depan kami ramai-ramai ibu-ibu berpakaian rapi dan wajah yang 
dimacak. Di tangan mereka ada sebuah buku tebal yang saya yakini adalah Alkitab. Hari 
itu memang hari ibadah wanita. Dan ibu-ibu itu baru saja selesai melakukan ibadah 
tersebut di salah satu rumah di sektor lain. 
 
Tiba-tiba Mama Re membalikkan badannya dan menarik tangan saya. Kami putar arah 
kembali ke arah semula. Padahal baru saja saya akan menyapa ibu-ibu itu. “Itu ibadah di 
tempat nene mi sadiki sakali. Ternyata di sini banyak.”, ujar Mama Re dengan kepala 
menengok ke arah belakang.. Saya yang sedari tadi hanya ikut-ikut saja kebingungan 
dengan sikap tiba-tiba Mama Re. Sampai kalimat itu terlontar dari mulutnya, saya baru 
paham. Ibu-ibu itu langsung terdiam dari obrolan santai mereka. Meski mereka tidak 
juga menggubris ucapan Mama Re. Mereka tahu Mama Re menyindir mereka. “Ayok, 
Nona!”, ajak Mama Re sambil ngeloyor pergi meninggalkan ibu-ibu itu. Saya pamit ala 
kadarnya dengan ibu-ibu itu.  
 
Drama itu mungkin tidak akan terjadi jika jumlah peserta ibadah di rumah Nene Mi lebih 
dari 10 orang. Atau setidaknya 10 orang. Jumlah yang pas untuk terlihat banyak di 
rumah kecil si nene. Nene Mi sendiri tidak lain adalah mertua dari Mama Re. Di 
lingkungan tetangga lainnya, keluarga Nene Mi dianggap keluarga yang berkawan 
dengan swanggi. Suami Nene Mi yang kurang waras selalu dikait-kaitkan dengan 
swanggi. Di rumah itu Nene Mi tidur hanya berdua dengan suaminya itu yang kadang 
pulang kadang juga pergi entah kemana.  
 
Barangkali, statusnya yang sebagai pengurus gereja, spesifik koordinator ibadah, 
membuat Mama Re bertindak sebagai “polisi peribadatan”. Di lain waktu pun serupa. 
Hari itu adalah hari bersih-bersih lingkungan yang ditetapkan oleh gereja. Namun siapa 
peduli? Tidak terlalu banyak. Kecuali di sektor dimana rumah Mama Re berada. Tidak 
hanya dirinya yang gesit untuk mengajak anak-anak bersih-bersih, tetangganya juga ikut-
ikutan rajin. Dari semua yang terlihat ikut-ikutan, Mama Re jelas yang terlihat paling 
rajin mengambil sampah. “Wuhuuu, Mama Re paling semangat. Katong pung sektor 
harus lebih bersih soalnya ada orang gereja di sini, hahahaha”, celoteh mama tetangga 
depan rumah Mama Re. Lagi-lagi saya ingin tertawa, tapi saya hanya tersenyum 
mendengar ucapan satir itu. Diam-diam saya menengok ke Mama Re, tidak ada raut 
tegang di wajahnya. 
 

*** 
 

Tujuh Desember dua ribu enam belas. Hari dimana secara meriah orang-orang 
merayakan peresmian tugu persaudaraan di negeri pantai ini. Seluruh elemen yang 
dianggap berkepentingan dan berpengaruh pada prosesi itu, diundang. Pejabat, media, 
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tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, datang. Acara ini digadang-gadang sebagai 
acara pengukuhan perdamaiannya antara salam-sarani. Salam-sarani istilah yang 
muncul pasca konflik tahun 98’ di Maluku. Salam-sarani sebenarnya istilah 
pengidentifikasian agama. Salam identifikasi untuk warga penganut agama Islam. Dan 
Sarani adalah identifikasi untuk warga Nasrani. 
 
Pasca konflik 98’ banyak sekali yang berubah dalam kehidupan orang-orang Maluku. 
Termasuk munculnya istilah-istilah baru yang justru makin mempertegas pembedaan 
diantara mereka. Pada akhirnya muncullah inisiatif-inisiatif yang menginginkan adanya 
“perdamaian” diantara salam-sarani yang dianggap masih ada konflik diantaranya. 
Ragam event yang dianggap sebagai representasi “perdamaian” itu dilakukan. Mulai dari 
Gong Perdamaian. Dan kini tugu persaudaraan baru saja diresmikan di negeri pantai itu. 
Biaya yang dikeluarkan tentu tidaklah sedikit. Persiapan pun dilakukan jauh-jauh hari. 
Tenaga dan pikiran terkuras. Saat tiba waktunya, semua orang berdandan. Tidak peduli 
salam atau sarani. Acaranya tetap berjalan meriah. Warga dari negeri-negeri sekitar 
berbondong-bondong untuk nonton. Beberapa negeri yang bertetanggaan bantu 
membantu menyiapkan masakan. Anak-anak jadi penari dan penyanyinya. Negeri lain 
menyumbang tari-tarian. Kelompok pemuda dan pemudi membentuk paduan suara. 
Satu hari itu,  semua menunjukkan perdamaian.  
 

*** 
 

Ketika Berkebun Menjadi Rumit  
 
“Katong mau berkebun tapi seng ada dana...”. Saya cukup terkejut dengan ungkapan 
pesimistis tersebut. Bagaimana bisa, di lahan yang tanahnya subur, luasnya masih cukup, 
dan punya keahlian berkebun bisa terucap seperti itu. Bermula dari adanya tawaran 
donor dari IFAD. Donor ini ditujukan untuk pertanian. Syaratnya adalah adanya 
kelompok tani dan membuat proposal pengajuan dana. Kelompok tani ini kemudian 
diberi nama SOLID. Proposal diterima, lalu uang dibagi-bagi ke anggota kelompok. 
Berkebunnya belum tentu jalan. Di lain waktu begitu lagi. Bahkan lebih parah. Warga 
yang sebelumnya tidak ikut dalam kelompok tani manapun, tiba-tiba saja namanya 
dicatut dalam kelompok-kelompok tani. Hanya untuk formalitas di dalam proposal. 
Ketika ada monitoring dan evaluasi dari petugas donor, penerima donor akan mengajak 
petugas untuk berkunjung ke kebun-kebun terawat milik warga lain. Hanya untuk 
menunjukkan kalau mereka telah berkebun. Meski sebenarnya kebun yang dirawat 
dengan menggunakan uang donor itu tidak benar-benar ada.Tidak hanya berhenti di 
situ, kemudian mulai muncul konflik-konflik baru. Uang donor yang besar menjadi 
rebutan untuk orang-orang di sekitarnya. Konfliknya melebar menjadi konflik bagi-bagi 
uang donor. Ketika donor selesai, mereka hanya mengeluh “Katong mau berkebung tapi 
seng ada dana...” 
 

*** 
 

Dari ruang tamu terdengar suara dua orang sedang bersitegang. Saya dan Mama Yu 
diam-diam menyimak pembicaraan mereka dari dapur sambil menyiapkan bahan masak 
untuk sarapan. Suara Bapak Pejabat tidak banyak terdengar. Hanya suara seorang 
perempuan dan seorang laki-laki yang saling sahut menyahut dengan nada tinggi. 
Mereka berdua sedang mempermasalahkan lahan kebun. Mereka berdua merasa 
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memilikinya. Si perempuan merasa sudah membeli kebun tersebut. Sedang si laki-laki 
merasa tidak pernah menjual pada siapapun. Ia hanya merasa telah menyewakan 
lahannya pada orang lain. Orang lain yang menyewa kebun itulah yang ternyat ajustru 
menjual kebun yang disewanya. Tak heran keduanya merasa saling memiliki kebun itu. 
Masalah seperti itu bahkan bukan satu-dua kejadian di negeri pantai itu. Mungkin bapak 
pejabat juga sudah hafal bagaimana persisnya. Pasalnya, menjual kebun bukanlah hal 
yang dibolehkan secara adat. Namun banyak hal telah berubah belakangan ini. Sebagai 
pejabat negeri, ucapannya adalah yang menjadi petimbangan. Termasuk nasib kebun 
tadi. Apakah akan terus diperebutkan atau akan ditanami.  
 
Pemuda Harapan Negeri18 

 
Malam itu saya ikut dalam rapat marga. Rapat untuk mengurus saudara yang akan 
menikah. Sepulangnya dari sana, di perjalanan menuju rumah tinggal, dari sudut jalan 
yang gelap terdengar suara ramai dan berteriak. Saya mendengar suara beberapa laki-
laki. Beberapa diantaranya terdengar memaki-maki dengan keras. Beberapa lainnya 
membalasnya dan menceracau. Sampai di rumah tinggal, saya cukup kaget. Karena di 
sana sudah ramai banyak orang-orang di depan rumah. Mereka menonton ke arah teras 
rumah Bapak Pejabat ‘Pengganti sementara Raja Negeri’. Di sana ternyata sudah ada 
Bapak Pejabat berdiri dengan sebuah balok kayu di tangan kanannya. Di hadapannya 
ada dua laki-laki muda yang tengah teler berat duduk di kursi plastik. Semua orang yang 
melihatnya geram sekali. Beberapa warga memaki dengan ucapan-ucapan kebencian. 
Bahkan ucapan yang menunjukkan rasa malu terhadap pemuda-pemuda itu. 
 
Pemuda ini ditengarai adalah langganan tukang mabuk. Yang membuat lebih masalah 
adalah saat mabuk mereka membuat ulah. Malam itu, sebuah sekolah jadi sasaran 
mereka. Mereka melempar gedung sekolahan dengan batu-batu. Ketika ketahuan, 
mereka ditarik dan dibawa ke rumah Bapak Pejabat. Sampai di sana pun mereka masih 
sempat melawan. Pantas saja warga begitu geram dengan ulah mereka. 
 

*** 
 

Seorang kawan bercerita betapa geramnya ia dengan ulah beberapa pemuda di 
kampungnya. Katanya dalam suatu perbincangan pada saya, “...Dong bakar buku-buku. 
Jendela dong kasih picah..”. Pemuda-pemuda ini kemudian jadi lebih sering bikin ulah. 
Membuat ribut kampung, mencuri, sampai perbuatan asusila. “..Dong bagitu karena 
mabuk-mabukkan, tapi kalau lebih jauh mungkin karena pemahamannya, sering 
melakukan sesuatu karena meniru yang lain”. 
 
Sebagai seorang pemuda, kawan ini tidak ingin menjadi bagian dari pemuda yang justru 
makin membuat kacau kampung. Ia dan teman-teman lain yang masih waras, mencoba 
mengusung kekuatan menggali lagi cara-cara kampung. Untuk mengurus kampung 
kembali. Dan mencoba membicarakannya dengan tokoh masyarakat dan pejabat negeri. 
Meski bukan hal yang mudah, beberapa kali saya mendengar cibiran ditujukan padanya 
ketika ia sedang tidak ada. Tapi tekad dan niat yang kuat mengandaskan hal-hal buruk 
tentang dirinya. 
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  Terdiri dari kisah-kisah  pemuda yang berbeda-beda  
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*** 
 

“Dong su lulus ka balum?”, tanya lirih seorang nene pada saya di kursi ruang tamu. Saya 
tersenyum mendengar pertanyaan beliau. Ia bertanya tentang cucunya. Cucu laki-laki 
yang paling disayanginya. “Balum, ne....”, jawab saya hati-hati. Nene menundukkan 
kepalanya mendengar jawaban saya. Beliau terdiam beberapa saat. “Dong kuliah su 
lama...”, imbuh Nenek kemudian. “Kamong su selesai ?”, tanya Nene pada saya. “Sudah 
nene...”, jawab saya. “Su kerja ?”, tanyanya lagi. “Sudah...”, jawab saya. “Syukur...dong 
tapi dong balum selesai-selesai. Kalau ditanya dong marah...”, lirih nene lagi. Kali ini 
saya tidak menjawab, hati saya tersentuh. 
 
Pemuda yang ditanyai oleh nene adalah memang cucunya. Pemuda ini yang secara 
sosial pun punya tempat di masyarakat. Memiliki banyak teman, ramah, dan aktif di 
dunia perkampusan. Proses diskursusnya lebih banyak terjadi di kampus. Di rumah, ia 
lebih banyak nongkrong di pos ronda bersama teman-teman kampung. Di rumahnya 
sendiri yang menghasilkan uang untuk kebutuhan harian hanya om-nya, adik dari mama-
nya. Dari hasil kerja pertukangan kayu. Kebun mereka cukup besar, tapi tidak ada yang 
mengurus. Selain tete sudah tua, tidak ada lagi laki-laki dewasa yang bisa diandalkan. 
Kebun akhirnya diurus anggota keluarga lain. Onco-nya ‘istri dari om-nya’ yang bertubuh 
cukup besar harus mengurus ke-empat anaknya. 
 

*** 
 

Pemuda lainnya telah lulus kuliah. Sekarang kerjaan hariannya membantu bapaknya di 
kebun. Jika panen cengkeh, satu keluarga bahu membahu mengurus cengkeh. Saya 
pernah mendapatkan kesempatan bersama ia dan 3 adik perempuannya untuk 
mematahkan cengkeh dari batangnya. Adik laki-laki-nya yang paling kecil ikut serta. Saat 
itu suasana menjadi begitu haru bagi saya. Setelah semua cengkeh selesai dipatahkan, 
pemuda ini mengambil kaleng bekas susu kental manis. Ia menciduk cengkeh-cengkeh 
dengan kaleng itu sampai penuh mumbul. Kiranya ia bukan orang yang pelit hati. 
Cengkeh-cengkeh basah dihitung dalam kaleng yang disebut cupa. Si adik laki-lakinya 
membantu memegangi karung yang akan diisi cengkeh yang telah dihitung. Si adik 
kegirangan dan mengajak abangnya menebak-nebak, berapa cupa yang akan mereka 
dapat. Si abang berusaha berkonsentrasi pada hitungan cupa-nya. Adiknya menepuk 
tangan, tebakkannya hanya meleset 2 cupa dari hasil hitungan abangnya. Esokkannya 
saya melihat beberapa fuli pala terkumpul di pojok pintu dapur. Si abang bilang, itu 
adalah fuli pala yang dikumpulkan si adik, mau dijual untuk uang jajannya sendiri, 
katanya. 
 
Bila Laki-laki Tidak Mengenal Dapur19 
 
Sudah satu bulan ini Mama Mu berbelanja sayur. Ini bukan karena Mama Mu sudah 
tidak lagi berkebun. Atau hasil kebun sayurnya dimakan hama. Atau juga karena Mama 
Mu malas pergi ke kebun. Justru Mama Mu adalah pribadi yang terkenal rajin mengurus 
kebun. Sehingga di kampungnya, beliau adalah salah satu yang menjadi contoh orang 
sukses hidupnya. Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan di dapurnya, Mama Mu 
menanam beberapa jenis sayuran dan kacang-kacangan. Semuanya itu ia tanam di 
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  Kumpulan cerita dari pertemuan dengan beberapa mama-mama di beberapa lokasi 
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kebunnya yang berada di bukit-bukit belakang kampung. Setiap pergi ke kebun di pagi 
hari, menjelang sore ia pulang sekaligus membawa beberapa sayuran dan bumbu untuk 
mengisi dapur. Namun satu bulan ini Mama Mu disibukkan untuk membantu acara 
pernikahan anak angkat saudaranya. Menyediakan waktu dan tenaga kerja untuk 
membantu orang yang akan hajatan. Oleh karena itu ia sendiri akhirnya sering tidak bisa 
berangkat ke kebun. Hanya suaminya saja yang berangkat ke kebun. Ketika ditanya “Ma 
kenapa bali sayur padahal tanam sayur ?, ia menjawab “Mama balum bisa ke kebung, 
ada kerja bantu-bantu. Cuma bapak sa pi kebung. Tapi bapa kalau pulang dari kebung, 
bapa seng perna lia-lia sayur par bawa ke rumah”. 

 
*** 

 
Membeli untuk kebutuhan masak harian bukan lagi barang aneh di Pulau Seram. 
Malahan, setiap akan masak pasti ada saja barang yang harus dibeli. Minyak goreng, 
minyak tanah, cabai, sayur, vetsin, bawang, tomat, atau lain-lain. Mama Yu, pun 
merasakan hal seperti itu. Semenjak 5 tahun yang lalu ia berhenti membuat minyak 
kelapa. Praktis untuk kebutuhan dapur, khususnya goreng menggoreng ia harus 
membeli minyak toko ‘minyak sawit kemasan yang dijual di toko’. Menurut 
perhitungannya, dalam sebulan ia bisa membeli minyak toko sampai 2 gen banyaknya. 
Per gen harganya 75 ribu rupiah. Setidaknya, untuk minyak goreng saja ia harus 
mengeluarkan sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Bila dibandingkan dengan memasak 
minyak kelapa, uang yang di keluarkan hanya 35 ribu rupiah untuk satu loyang minyak 
kelapa dengan jumlah butir kelapa 50 butir. Beli cuka 15 ribu, 20 ribu harga untuk parut 
dengan mesin. 
 
Pernah satu waktu Mama Yu mencoba membuat minyak kelapa lagi. Tapi karena tidak 
kuat memeras kelapa, ia hanya dapat 4 botol, padahal biasanya orang lain bisa dapat 2 
gen minyak kelapa. Suaminya sampaikan padanya untuk istirahat saja, tidak perlu bikin 
minyak kelapa lagi. Ia pun tidak lagi dapat kelapa untuk bikin minyak, semua kelapa 
dibikin kopra oleh suaminya, lalu dijual. Sejak itu Mama Yu tidak lagi bikin minyak 
kelapa. Katanya diakhir cerita pengalaman membuat minyak kelapa : “Tapi mama mau 
masak, kalau seng ada orang belah, berarti seng masak.” 
 

*** 
 

Saya memegangi kaca besar seukuran setengah badan. Di depan saya, Mama Yu tengah 
membolak-balikkan sejumput rambutnya. Ia menyisirnya dan menjepitnya pada sebuah 
alat pelurus rambut yang baru saja dipinjam dari tetangga. Ia bilang, sudah 2 tahunan 
yang lalu rambutnya direbonding ‘diluruskan’. Dulu rambutnya keriting dan susah disisir, 
ungkapnya. Bukan main pengorbanan Mama Yu untuk meluruskan rambutnya. Dari 
kampung ia harus naik kendaraan mobil angkutan sampai Kota Kabupaten selama 3 jam. 
Biaya sekali pergi juga mahal, 150 ribu. Dua kali pergi 300 ribu. Biaya rebonding 200 ribu. 
Belum lagi makan di sana karena untuk merebonding rambut butuh waktu berjam-jam. 
Di tambah lama perjalanan. Pagi berangkat, sampai rumah malam hari. Makanya ia 
selalu bilang iri sekali dengan rambut saya yang sudah lurus sejak lahir. Malam itu kami 
akan pergi ke rapat marga. 
 
Setelah 15 menit lebih Mama Yu mencatok rambutnya, kami segera menuju rumah 
saudara untuk ikut rapat marga. Saudara ini masih tetangga juga. Di rumah itu sudah 
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ramai orang-orang berkumpul. Nampaknya rapat sudah dimulai cukup lama. Kami 
masuk lewat pintu belakang. Dan duduk di dapur bersama ibu-ibu lain yang sudah 
duluan datang. Di bagian ruang tamu, isinya semua bapak-bapak. Mereka sedang 
membicarakan teknis keberangkatan untuk menghadiri hajatan saudara. Terdengar 
salah seorang dari mereka yang memimpin rapat malam itu. Karena melibatkan dua 
marga, kedua marga ini harus saling bantu membantu. Ibu-ibu di dapur sedang  
menyiapkan minuman dan panganan untuk yang di depan. Saya ikut membantu 
mengurusnya. 
 
Obrolannya cukup panjang dan banyak. Dan bertambah seru apalagi ketika membahas 
soal biaya. Tiba-tiba seorang mama berteriak dari dapur. Ia setengah berlari ke arah 
ruang tengah. Nada bicaranya meninggi. “Bapa-bapa seng usah urus makanan! 
Makanan biar katong mama-mama sa urus akang!”, tegasnya. “Ha........betul sudah itu! 
Iyo harus bagitu!”, suara mama-mama lain dari dapur berseru sepakat. Dapur yang 
sedari tadi tenang kini jadi begitu bersemangat dan menggelegar. Sedang di ruang tamu 
sepi. Mama tadi kemudian kembali ke dapur. Meraih teko teh dan menyuruh saya untuk 
ambil gelas-gelas beling agar diisinya dengan teh itu. Ia berkata : “Soal duit ini bapa-
bapa merasa pung hal. Bapa-bapa ini mana tau soal dapur! Ada duit dong cuma pikir 
par sopi-sopi-sopi! Nanti katong di sana mau makan apa?!”. Kemudian saya mendengar 
pemimpin rapat mengajak orang-orang untuk membicarakan hal lain. 
 
Perempuan dan Cara-cara Bertahan Hidup20 
 
Pagi itu saya terbangun di rumah Nene Ma. Setelah malamnya bacarita sedikit dengan 
beliau. Saya begitu terkesima dengan personanya. Nene yang terbilang renta. Tak ada 
hidup yang ambisius ketika berbicara dengannya. Hidup tak perlu bermuluk-muluk. 
Nene sedang menyiapkan panganan untuk orang rumah. Yang kini isinya bertambah 
satu orang, saya. Ia memasak air di atas tungku batu. Yang oleh bahasa kampung disebut 
tatuno. Tatuno tersusun dari tiga buah batu. Nene punya 2 tungku yang keduanya ia 
pakai terus menerus sejak dulu. Tak ada kompor minyak tanah di dapurnya. Barangkali 
di kampung itu hanya Nene Ma saja yang benar-benar hanya menggunakan tungku 
untuk memasak. Karena tetangganya sudah beralih ke kompor minyak tanah. Tungku 
hanya digunakan untuk memasak air saja, karena lebih cepat masak dan tidak boros 
minyak tanah. 
 
Saya pun tergelitik untuk bertanya mengapa nene tidak memakai kompor minyak tanah. 
Nene tidak menjawab. Ia masih menuangkan air di wadah dandang. Saat itu ada anak 
perempuannya juga yang usianya sepantaran saya. Ia juga hanya diam. Saya kira Nene 
tidak mendengar saya bicara. Saya ulangi lagi. Dan Nene langsung menjawab “Kalau ada 
bantuan dong kasih kompor, Nene mau pakai, kalau seng, seng pakai.”, jawabnya 
singkat. Sedetik kemudian, anaknya yang namanya menggunakan nama oyangnya turut 
menjawab pertanyaan saya “Nene seng mau pakai, Nene takut, barang dolo oyang-
oyang seng pakai kompor minyak tanah...”, terangnya. Kami bertiga kemudian hening. 

 
*** 

 

                                                           
20

  Kumpulan cerita dari pertemuan dengan beberapa perempuan di beberapa lokasi 
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“Nona, istirahat dolo, Mama mau pi urus kopra dulu,”. Mama Vi menyuruh saya untuk 
istirahat di rumah setibanya saya di kampung setelah perjalanan 2 jam dari kampung 
lainnya. Saya menolak untuk istirahat, hanya ingin ikut dengannya pergi ke kebun. Kami 
pergi beramai-ramai. Mama, saya, adik Ki, adik Da, dan seorang temannya. Adik Ki usia 
anak laki-laki kelas 2 SD. Adik Da dan temannya anak perempuan usia SMP kelas 2. Kami 
menyusuri jalan lintas untuk sampai di kebunnya. Tidak begitu jauh, namun karena hari 
itu telah terik, rasanya agak lelah dan haus. Di dalam hutan yang sudah dibentuk kebun, 
kami sempat berpapasan dengan beberapa orang, baik dewasa maupun yang masih 
anak-anak. Mereka sedang menunggu durian jatuh. Saat itu memang sedang masanya 
musim durian matang. Adik Da dan temannya bersahut-sahutan dengan anak-anak lain 
yang tengah menunggui durian jatuh. Mereka berkawan. 
 
Kebun Mama Vi terbilang rapi. Rumput-rumputnya pendek. Tak ada sampah serasah 
yang terlalu. Mama Vi memang rajin pameri ‘membersihkan’ kebun. Ia bahkan tiap hari 
pergi ke kebun sendirian. Dan memang lebih senang tinggal di sana. Selain dirinya, tak 
ada lagi yang mengurus kebunnya. Suaminya merantau ke Surabaya. Di kebunnya ada 
walang ‘rumah kebun’ yang biasa dijadikan tempat istirahat Mama Vi. Walang-nya 
terbuat dari bambu. Ukurannya lumayan, karena di dalamnya terdapat juga dapur untuk 
memasak dan beberapa bahan makanan. Di kebun kami mensisik kopra. Alat yang 
digunakan namanya pansisik. Mensisik adalah melepaskan daging kelapa dari batoknya. 
Kelapa yang telah dibelah dibiarkan begitu saja seharian. Lalu esoknya disisik dan 
dijemur. Menjemur bisa dibawah matahari atau diasapi dengan tungku besar. Puluhan 
butir kelapa Mama Vi kerjakan sendirian untuk dijadikan kopra. Untuk memanjat, ia 
perlu menyewa jasa orang lain karena ia tidak berani dengan ketinggian. Per pohon 5 
ribu rupiah. 
 
Mama Vi membawa beberapa pansisik. Kami lantas hanyut dengan pekerjaan kami. Adik 
Da dan temannya sudah terbiasa melakukan sisik kelapa. Sedangkan saya baru pertama 
kalinya. Beberapa kali tangan saya tertusuk pansisik yang otomatis membuat bekas 
guratannya berdarah. Menjelang agak sore Mama Vi mengajak pulang ke rumah. Kami 
pulang melewati jalan lain. Sepanjang jalan kami mengambil apa saja yang ingin kami 
makan. Buah coklat, jambu, mangga. Adik Da meminjam parang pada mama-nya, lantas 
Mama Vi memarahinya. “Kamong orang pi ke kebung seng bawa apa-apa lai! Kalau pi 
ke kebung bawa parang! Jang kosong bagitu!”, marahnya seraya menyerahkan 
parangnya pada adik Da. “Nehhhh ....!”, pamer adik Ki menunjukkan pisau dapur yang 
dibawanya dari rumah. Adik Da hanya diam mendengar nasihat mama-nya. Namun tak 
berlangsung lama ia mulai cerewet lagi menceritakan tentang tempat-tempat yang kami 
lewati. Termasuk rute jerit malam pramuka dari sekolah. 
 

*** 
 
Selang satu bulan dari sejak kedatangan pertama saya di kampung pantai itu, Em sudah 
pergi. Ia pergi ke Papua untuk bekerja di sana. Saya cukup kaget mendengar Em harus 
pergi sejauh itu untuk bekerja. Em perempuan muda yang usianya sepantaran saya. Ia 
belum menikah. Selain Em, di kampung pantai lain ada lagi perempuan muda yang harus 
pergi sejauh itu pula. Namanya Pur. Usianya bahkan terpaut 6 tahun dibawah saya. 
Masih sangat belia. Ia pergi ke Papua untuk bekerja juga. Kabar tentangnya saya 
dapatkan setelah kepulangan saya atas kedatangan saya yang ke dua ke Pulau Seram. 
Saya hanya berdecak kagum atas pilihan-pilihan mereka. Atas keyakinan dan kekuatan 
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mereka untuk bertaruh di tempat yang jauh. Barangkali saya berlebihan. Saya memang 
bukan orang yang terbiasa merantau begitu jauh untuk bekerja begitu lama. Tapi tidak 
bagi perempuan-perempuan muda di sini. Cerita merantau mereka bak cerita yang pasti 
ada dalam setiap pengalaman hidup mereka masing-masing. Bahkan, bukan saja ke 
Papua, ada yang malah pergi sampai ke Amerika. Saya yakin tujuannya adalah untuk 
uang. Meski mengakunya hanya jalan-jalan.  
 
Saya malah bertemu dengan dua perempuan muda asal tempat tinggal saya, Bekasi. 
Mereka sudah tinggal cukup lama di kampung pantai itu. Saya merasa terharu, dan tiba-
tiba merasa menjadi perantau. Karena bertemu orang satu daerah. Setelah perkenalan 
kala itu saya mulai memanggil mereka dengan sebutan teteh dan mbak. Di kedatangan 
saya kedua kalinya kemudian, saya menanyakan kabar si teteh dan si mbak itu pada 
seorang mama. “Seng tau nona. Dong dua su kombali ke dong pung rumah. Dong itu 
kaweng kontrak ka apa Nona...”, jawab seorang mama. “Ha, kaweng kontrak mama, 
maksudnya ?”, tanya saya minta penjelasan. “Ya bagitu, seng tau lai...”, jawab mama 
tanpa penjelasan. Sekarang saya tahu alasan mengapa selama ini nomor-nomor mereka 
tidak lagi aktif setelah saya meninggalkan pulau itu. Saya hanya berharap bisa bertemu 
mereka lagi dan mendengar cerita merantau mereka. 

 
*** 

 
Tubuh mama ini kecil dan cukup kurus. Tapi jangan salah, tenaganya tidak bisa 
diremehkan. Dalam sebulan ia bisa memukul pohon sagu pendek sebanyak 4 pohon. 
Dengan tenaganya sendiri. Memukul sagu dengan nani bukan hal yang mudah, butuh 
kesabaran dan keuletan. Lebih lagi tenaga yang besar. Tapi Mama Ti melakukannya 
sendirian. Sampai menjadikan sagu itu sebagai roti (biasanya Mama Ti membuat sagu 
tutup pola dengan bambu jawa), ia melakukannya sendirian. Ia memukul satu pohon 
sagu ukuran pendek dari hari senin sampai sabtu. Dan karena rumahnya jauh, biasanya 
saat masa pukul sagu itu ia akan menginap di kebunnya untuk menyelesaikan sagu itu. 
Keuletan Mama Ti bukan tanpa dasar, anaknya yang sedang sekolah di Wahai adalah 
alasan utamannya. Selain untuk berjualan ke kampung tetangga, sagu adalah bekal yang 
tidak boleh tidak untuk anaknya. Setiap habis membuat sagu, maka ia akan 
mengirimkannya untuk anaknya di Wahai. Dua sampai tiga hari perjalanan ditempuhnya 
dari rumahnya di kampung gunung menuju Wahai. Sehari-hari ia hanya hidup berdua 
dengan bapaknya yang sudah menua. Suaminya sudah meninggal saat anak keduanya 
berusia 3 bulan. Ia memilih untuk tidak menikah lagi, katanya “Mama seng menikah lai. 
Katong menikah deng laki-laki baik boleh. Sama yang laki pertama boleh.”. Selain sagu, 
tanaman lain yang diurusnya adalah kentang, sawi, bayam putih, labu, bayam merah, 
kol, pakis, bawang, tomat, cabai, dan kacang panjang. Tanah yang subur di kampung 
gunung memberi berkah bagi warganya. 

  
*** 

 
Sebagai orang kampung gunung, keinginan untuk bersekolah adalah tekad yang besar. 
Banyak hal harus dikorbankan. Yang menjadi orang tua lah yang akan mengusahakannya 
mati-matian. Mama Mer, perempuan usia 40-an tahun merasakan bagaimana ia harus 
bolak-balik mengurus anaknya di Wahai untuk sekolah. Mulai dari menemani ujian, 
sampai membayar biaya sekolah yang jumlahnya pun tak murah. Sebagai orang yang 
tinggal di kampung gunung, pendapatan uang tunai tidak pernah bisa diandalkan jika 
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hanya tinggal di kampung saja. Mama Mer pun harus “keluar” sementara dari kampung. 
Untuk mencari uang tunai yang jumlahnya lebih banyak. Apalagi kalau bukan untuk 
membayar biaya sekolah anaknya. Mama Mer tidak sendiri, masih ada lagi orang tua-
orang tua lainnya yang melakukan hal yang sama seperti dirinya.  
 
Musim ujian sekolah adalah musim berburu uang. Semua orang tua yang anaknya 
sedang bersekolah di Wahai akan berburu uang-uang agar anaknya bisa ikut ujian. 
Tempat berburunya biasanya di perusahaan di daerah Seram Barat perusahaan kayu 
atau di Seram Utara perusahaan coklat. Mama Mer berburu uang di Seram Utara. Jika 
sedang menjadi buruh perusahaan, ia akan menetap sementara waktu di area sekitar 
perusahaan. Selama itu, ia meninggalkan kampungnya, rumahnya, juga kebun dengan 
sagu dan tanaman pangan lain yang mengering tak terawat. 
 
Jika Sakral Itu Tiada 
 
Di rapat marga malam itu semuanya serius membahas persiapan ini-itu-nya. Hajatan 
pernikahan di Pulau Seram adalah hajatan besar. Tidak hanya menikahkan pengantin, 
tapi juga “menikahkan” marga-marga. Oleh karenanya menjadi penting kerjasama tiap-
tiap orang di dalamnya. Tapi sayang, malam itu semua orang terlalu serius hingga lupa 
akan satu hal. Sirih dan pinang yang lupa dihidangkan. Seorang mama dari dapur 
terkaget ketika ia mendapati piring kecil berisi sirih dan pinang masih tergeletak di atas 
meja makan di dapur. Saya menoleh ke arah piring itu. Sirih dan pinang masih utuh tak 
tersentuh. Saya tidak tahu seberapa sakralnya acara rapat marga malam itu. Tapi setahu 
saya, sirih dan pinang adalah barang yang tidak bisa dihilangkan dalam ritus-ritus adat di 
Maluku. Dan jika sudah ada sirih dan pinang, artinya secara adat sudah kuat dan bahaya 
jika dilanggar. Sampai rapat selesai, saya dan Mama Yu juga kembali ke rumah. Saat 
akan pamit, saya menemukan piring kecil itu masih tergeletak di atas meja makan 
dengan sirih dan pinang yang tidak berubah sama sekali. 
 

*** 
 

“Dulu air vito bagus, sekarang enggak. Sekarang orang-orang gak mau rawat lagi. Dulu 
masih bagus, masih alami. Semua berubah setelah kerusuhan.”. Ada rindu dalam 
kalimat yang diucapkan Kaka Oya. Semua orang di negeri itu tahu kalau Air Vito adalah 
simbol penting dalam adat di negerinya. Khususnya pada marga tertentu. Karena tempat 
itu adalah tempat mengikat sumpah untuk tinggal bersama yang dilakukan oleh 
beberapa marga. Sekarang, jangankan untuk mandi atau mengambil air, orang-orang 
malah ketakutan untuk sekedar pergi ke sana. Apalagi sendirian. Padahal, Air Vito sangat 
indah, airnya dingin, pantulan cahaya pada lumut menghasilkan warna hijau zamrud dan 
biru safir. Setiap saya datang ke sana, ia seperti memanggil dan mengajak saya untuk 
datang lagi. Tapi kini orang mulai berhati-hati bercerita tentang Air Vito. Kesan 
kebersamaan yang dulu pernah terjadi di Air Vito hilang, yang tertinggal kini hanya 
kesan angker dan seram. 
 

*** 
 

Pohon sagu bukan sekedar tanaman pangan bagi orang-orang di Pulau Seram. Sagu 
bahkan penyampai pesan dari satu marga ke marga lain. Pertautan cerita panjang terjadi 
di antara manusia dengan sagu. Oleh karenanya, jika dirunut, banyak cerita-cerita 
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kehidupan orang-orang Pulau Seram yang berhubungan dengan sagu. Sebuah dusun 
sagu menyimpan cerita tentang hubungan antar marga-marga. Karena sagu adalah 
bahan makan sehari-hari semua orang. Sagu pun menjadi tanaman yang penting baik 
dari segi pemenuhan makan sehari-hari juga bagi adat istiadat. Tapi kini, “...pohon sagu 
itu semua dirubuh. Karena mereka tidak mau makan papeda lagi. Mereka kasih mati 
dong pung sagu-sagu...”, ujar Kaka Oya pada saya sambil ia mengingat-ngingat cerita 
tentang dusun sagu di kampungnya di daerah pantai.  
 
Padahal dulu, sempat ada cerita yang seharusnya diingat banyak orang sebagai 
pelajaran berharga. Katanya, dulu pernah ada cerita, ada saudara laki-laki dari keluarga 
mamanya yang sempat menjual dusun sagu keluarga. Sementara itu, dusun sagu itu 
sendiri adalah penanda sekaligus penghubungan antara dua kampung di sisi-sisinya. 
Dusun sagu itu sebenarnya titik temu antara dua kampung itu, karena keduanya mencari 
makan juga di sana. Barangkali saudara laki-laki itu melanggar adat, akhirnya ia dan 
istrinya mendapat bencana. Mereka terkena sambaran kilat petir. Mereka semua 
meninggal dan kemudian muncullah kolam besar sebagai penanda baru pernah 
terjadinya pelanggaran atas norma-norma adat. Namanya pun juga baru. Orang-orang 
kini mengingat tempat itu dengan nama baru yang bernuansa angker dan penuh hantu. 
Ternyata orang-orang lebih takut pada hantu daripada adat, buktinya mereka tidak saja 
menjual, tapi mereka kasih mati sagu-sagu. Dan mereka juga membuat jalan besar di 
atasnya. 

 
*** 

 
Air batang ini adalah tempat berkumpulnya 8 mata air yang ada di dara. Air ini termasuk 
besar dan menjadi tempat untuk mencuci dan mandi. Ujung air berakhir di laut yang 
letaknya di selatan negeri. Dari 8 mata air yang membentuk air batang di negeri pantai 
itu, hanya 2 mata air yang airnya berlumpur, lainnya bersih, jernih. Air batang ini punya 
cabang lagi, yang konon memiliki cerita tentang hubungan antara kampung pantai dan 
kampung gunung. Menurut cerita tuturan moyang-moyang demikian. Laiknya sebuah 
tempat yang punya cerita bersejarah, atau memiliki makna penting dalam hubungan 
kehidupan satu dan lainnya, tempat itu sering dianggap tempat yang pamali. Artinya 
dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik.  
 
Sayang, cerita ini hanya berakhir seperti dongeng. Atau barangkali tuturan ini hanya 
berlaku bagi orang-orang keturunannya. Tidak berlaku bagi orang-orang dari luar 
kampung. Buktinya, di air batang itu sekarang sedang dikuras diambil batu-batunya 
dalam jumlah skala besar. Proses itu akan berlangsung selama 20 tahun mendatang21. 
Tidak cukup itu, cabang air batangnya pun dilakukan normalisasi. Karena dianggap kerap 
membuat banjir rumah-rumah warga. Sedangkan pendapat lain malah mengatakan, 
tempat itu sudah sewajarnya banjir, karena memang sumber air, tapi warga-warga 
membangun rumah-rumah di atasnya. 
 

*** 
 

                                                           
21

 Saat saya datang ke sana, pengerukan batu-batu sungai sudah berjalan 1 tahun lebih 
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Menjaga yang Tersisa 
 

Bahasa dan Marga Adalah Kekuatan 
 

“Yang masih mengikat di jazirah itu adat. Itu adat itu biasa, 
pada saat-saat tertentu kita akan berdampingan”. 

– Om Ki, kampung pantai  
 

Meski apa yang tengah berlangsung sekarang dipenuhi friksi-friksi, di sisi lain, adat masih 
bekerja pada lajurnya tersendiri. Adat bekerja melalui cara-cara yang mungkin sama 
sekali tidak nampak oleh panca indera tapi sangat diyakini oleh orang-orang Pulau 
Seram, karena ia bekerja cukup nyata. Sebut saja mitos, pamali, dan sejenisnya, masih 
bekerja begitu kuat di Pulau Seram. Kepatuhan-kepatuhan terhadap aturan ini dianggap 
sebagai penghormataan terhadap nene-tete moyang, atau leluhur. Pengkutuban pada 
kedua cara-cara ini pada akhirnya menimbulkan kelucuan, dimana hidup  mengalami 
keambiguan. Tiap-tiap orang ambigu terhadap hidup harian mereka. Hingga akhirnya, 
orang bisa dengan mudah berganti cara-cara dari cara-cara sekarang ke cara-cara 
leluhur dengan begitu cepat. Padahal, kedua cara ini bekerja beriringan pada ruang yang 
sama. 
 
Untuk menormalisasikan situasi yang terjadi saat ini, mereka mencoba meleburkan 
barang dari luar kampung dengan barang di dalam kampung. Maka jadilah negeri 
dengan sistem desa adminstratif gaya pemerintah. Atau sasi dengan cara penyelesaian 
melalui pengakuan dosa di gereja-gereja tapi luput dengan makna sasi itu sendiri dalam 
kosmologi Pulau Seram. Peleburan ini bukan tidak mungkin menghilangkan makna asli 
(the origin) dari maksud pemberian makna itu yang berujung pada nama-nama baru. 
Nama-nama dulu yang melekat pada material alam di Pulau Seram dinamakan 
menggunakan bahasa adat. Tidak semua orang mengerti dan paham dengan bahasa 
adat. Jangankan soal bahasa adat, tahu namanya saja sudah hal yang luar biasa. Potret 
orang-orang Pulau Seram makin mengerikan. Pulaunya makin dikeruk dengan beragam 
kepentingan (penelitian, juga termasuk). Padahal sudah banyak sekali orang-orang juga 
meneliti tentang bahasa adat setempat. Tapi sungguh sayang, warga sekitar malah tidak 
banyak yang tahu soal bahasa adat itu sendiri. 
 
Sewaktu saya berada di Negeri Lafa, beberapa orang kemudian menyebut saya sebagai 
‘ahli bahasa Pulau Seram’, hanya karena beberapa kali saya menyeletuk nama benda-
benda atau menyapa seseorang menggunakan bahasa adat kampung gunung. Saya 
padahal hanya tau sepatah dua patah kata. Saya juga bukan orang kampung tersebut, 
bahkan saya dari pulau dan kultur yang berbeda. Tapi orang-orang dengan cepat 
menjuluki saya ‘ahli bahasa Pulau Seram’. Miris. Betapa krisis pengetahuan soal bahasa 
adat ini di Negeri Lafa. Apalagi ketika saya coba tanya kepada beberapa orang-orang 
dewasa tentang sesuatu dalam bahasa adat. Saya pilih orang dewasa, karena mungkin 
mereka yang masih tahu tentang bahasa ada. Namun nyatanya, mereka tidak bisa 
menjawab. Tapi jika ditanya ‘kamong semua asal dari mana?’. Mereka jawab dengan 
yakin, ‘dari atas, katong semua dari atas’. Tapi apa yang tersisa jika benar dari kampung 
atas? Yang tersisa hanya ucapan belaka. Perilaku harian tidak ada lagi yang 
menunjukkan asal dari atas. 
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Padahal, bahasa adalah kekuatan yang tersimpan dalam adat. Saya mengalami sendiri 
ketika saya belajar tentang bahasa adat. Walau saya hanya tahu sedikit sekali, tetapi 
untuk beberapa hal, mengenal bahasa adat membuat saya mengerti tentang konsep 
hidup yang berbalut adat di Pulau Seram. Karena di dalam bahasa ini kemudian makna-
makna dibangun atas pertemuan dan dialektika manusia dengan alamnya. Semuanya 
tersimpan dalam bahasa. Bahasa disimpan dalam tuturan-tuturan manusianya. Manusia 
menerima melalui perspektifnya masing-masing. Satu yang tidak bisa dielakkan, adalah 
bahasa tentang material alam, seperti sungai, laut, gunung, hutan, air, angin, hujan, 
pepohonan, yang tidak berbeda satu sama lain, dan rahasia kampung tersimpan semua 
di dalamnya.  
  

“Karena seng tertulis, karena di sampaikan dari generasi ke generasi. 
Kalau cerita takut salah, jadi seng bisa sembarang. Kalau kurang baru 
dikasih tau. Tapi kalau dong tau, dong kasih tau akang. Macam om 
yang di sini, pela deng orang Nuaulu. Katong pela deng dorang. Kalau 
soal Nuaulu mengelilingi kampung Sepa, beta seng tau, 
hehehehehe....” – Om Ki, kampung pantai 

 
Bahasa yang disampaikan juga tidak melulu melalui tuturan tapi melalui cara-cara yang 
dipahami sekelompok manusia dalam ruang hidup yang sama. Seperti orang Sepa dan 
orang Nuaulu yang berbahasa melalui rotan. Untuk membicarakan hal yang penting 
antara orang Sepa dengan orang Nuaulu, mereka tidak melakukannya di dalam 
kampung. Tapi mereka melakukannya di dalam hutan. Biasanya, orang Nuaulu akan 
menaruh rotan di mata jalan sebagai tanda kalau orang Nuaulu ingin berbicara. Orang-
orang Sepa sudah mengerti tanda tersebut bahwa orang Nuaulu ingin mengajak mereka 
berbicara. Lantas orang Sepa akan menyusul orang Nuaulu ke dalam hutan, dan 
berbicara di sana. 
 
Tidak hanya di Negeri Lafa, tempat lain di kampung pantai pun sama. Lupa bahasa adat 
di masing-masing kampungnya. Sebenarnya kalau kita paham bahasa adat sedikit-
sedikit, bahasa antar kampung lainnya tidak jauh berbeda, paling berbeda 1 sampai 2 
huruf saja. Artinya, kalau sudah mengerti dan paham satu saja bahasa adat, untuk 
mengerti bahasa adat kampung lain sangatlah mudah. Dan yang terpenting lagi, jika 
sesorang sudah mulai menyapa menggunakan bahasa adat, orang tersebut sudah 
dianggap sebagai saudara. Pertemuan akan sangat cair dan mengobrol pun akan lepas. 
Artinya bukanlah orang lain lagi. 
 
Seperti Nuaulu dan Sepa. Ketika di dalam hutan, mereka akan saling menyapa dengan 
bahasa adat. Jika orang Nuaulu ada di dalam hutan dan bertemu dengan orang lain, 
pasti akan di sapa dengan bahasa adat Sepa. Cara ini adalah cara untuk mengenali, 
apakah yang disapanya orang Sepa atau bukan. Jika benar orang Sepa, seharusnya, yang 
disapa itu menyapa balik orang Nuaulu menggunakan bahasa Sepa. Tapi jika orang yang 
disapa tidak menyapa balik dengan bahasa Sepa, apalagi hanya diam saja, berarti tanda 
bagi orang Nuaulu kalau orang yang disapanya bukanlah orang Sepa. Artinya perlu 
diwapadai. Karena orang tersebut sedang berada dalam wilayah Nuaulu-Sepa. Kasus ini 
menunjukkan betapa bahasa begitu genting dan penting untuk mengenali anggota 
kelompoknya. 
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Di Tanimbar, bahasa yang digunakan adalah dengan kain perempuan. Bahasa untuk 
menyudahi perang. Perang yang begitu keras dapat diredam dengan benda yang begitu 
khas dengan kelembutan, kain perempuan.  
 
Marga-marga juga tidak luput dari bahasa adat. Penamaan marga-marga yang mengikuti 
gejala alam atau suatu peristiwa, dan hal tersebut dinamai dengan bahasa adat. Oleh 
karena itu, jika merasa bangga dengan marganya, artinya harus paham apa makna 
dibalik nama marganya itu. Berarti juga harus paham tentang bahasa adat.  
 

“Tihurua punya hubungan ada di Kabauhari dan Hatuwolo. Dia pung 
cerita ada. Tihu itu artinya telaga. Rua artinya 2. Karena Tihu itu 
dunia masih dalam telaga, makanya dinamakan Tihurua”. – Tete Cu, 
tuan tana kampung gunung  

 
Tabel 3. Bahasa adat kampung gunung dan kampung pantai 
 

No BAHASA INDONESIA BAHASA GUNUNG BAHASA PANTAI 

1 Lemon Usia Usi 

2 Tas kecil terbuat dari batang 
sagu 

Lopa-lopa, Salata Saopa, Kewano 

3 Cengkeh Huwalanoa Pelawano 

4 Minyak kelapa Pelea Wae Rusin 

5 Rambut Urea Ukelo, Keloru 

6 Rokok Aumo Tabakoa Tabako 

7 Dingin Moriniya Pirikiye 

8 Mari Homa Mai 

9 Gunung Ula’ai  

10 Kabut Tupusou  

11 Parang Tuta’a Lopu 

12 Sagu Ipia Lipia/uru 

13 Papeda Kolo Kakaloa 

14 Sagu lempeng  Pa’o 

15 Porna  Ulala 

16 Singkong Pangkara  

17 Keladi Kala’a  

18 Labu Lapina Lapu 

19 Pisang Teloa  

20 Ikan Yana Yanu 

21 Sayur Tana, Ayokua Utano 

22 Beras Fala Hala 

23 Kelapa Nuea Nuelo 

24 Iya Helo Elo 

25 Durian Tulenua Tulenu 

26 Rusa Maniaka, Masakano, 
Maisarane 

Masakano 

27 Batu Hatua Hatu 

28 Bambu Wana/tomo Tomoyo 

29 Rebung  Tomoyoakun 
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30 Tanah (kintal) Poponoa Popono 

31 Langit Lalia  

32 Bulan Kumala  

33 Matahari   

34 Hujan Roa  

35 Angin Hahanai  

36 Belut Morea Morea 

37 Air Wae Wae 

38 Pisau Silipa/Seihito Se’ito 

39 Pepaya Palakia  

40 Jeruk Mumusia  

41 Pinang Pulua  

42 Kapur Losa Losa 

43 Sirih Kamua  

44 Garam Tasia Tasio 

45 Cabe Karatupa Kalatupa 

46 Minyak kelapa Fofotua  

47 Piring Pina/pilinoa Pina 

48 Dapur Tukalakana  

49 Baskom Masakaroa  

50 Tungku Tatunua/Tatuno Tatunu 

51 Api Wowwa Hau 

52 Kayu bakar Ayya  

53 Bakul Sapia  

54 Udang Okoa Emtao 

55 Belut Iloa  

56 Burung Manua  

57 Ayam Maelohua  

58 Tebu Tohu  

59 Gula  Nasu 

60 Rumah besar Lumapotoa  

61 Kapak/ Mancadu Tiyama Tumaano 

62 Nani Hikuala  

63 Ela sagu Eha  

64 Goti Harua  

65 Remas sagu Sifa’a  

66 Saloi Leua Manisang 

67 Makan Kai An 

68 Minum Solia  

69 Tidur Kinua  

70 Berkebun Hasalawa  

71 Lembah Riha-riha  

72 Sukun Sunua  

73 Anak-anak Hunanai  

74 Dewasa Manghalie  

75 Perempuan Mulua/muluae Hihina 

76 Laki-laki Uhasena/uhasenae  
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77 Nenek Tatai  

78 Kakek Tatai mela’o  

79 Lapar Masaha’ue  

80 Kenyang Ukakinika  

81 Bapak Ama  

82 Ibu Ina  

83 Kita Ita  

84 Kamu Au  

85 Saya Aiya’a  

86 Duduk Dudu’a  

87 Sungai Kali/hahaia Kali 

88 Sapu Salalaia  

89 Atap Watea  

90 Tiang Hilia  

91 Tali ikat Asae  

92 Memasak Pakatunu  

93 Rebus air Tunuaelo  

94 Cangkul Pekuele  

95 Linggis Mamolo Mamolohatun 

96 Parang isi Tuta’eto  

97 Pohon Aia Yain 

98 Daun Okunia  

99 Buah akania  

100 Meja makan  Alau 

101 Teman Lahano Lahanu 

102 Panas Hasana Putuo 

Sumber : hasil pencatatan tim 
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Cermin Ke Dalam 
 
Tradisi yang ada di Pulau Seram, sepenuhnya adalah tradisi yang mempertimbangkan 
keseimbangan alam dengan manusianya. Untuk beberapa hal, ini masih terjadi. Yang 
menjadi berubah kemudian adalah masuknya pengaruh-pengaruh luar seperti 
kolonialisme Barat dan Timur melalui perdagangan maupun agama, dan intervensi 
pemerintah memberikan pengaruh atas dominansi manusia terhadap alamnya pun 
peranan perempuan dalam satuan rumah tangga. Logika menjajah dan terjajah bekas 
dari para kolonial barat sampai detik ini diam-diam masih terkurung dalam tubuh rakyat 
Indonesia, Pulau Seram contohnya.  
 
Pendidikan yang baik bagi perempuan Pulau Seram, pada akhirnya bukanlah pendidikan 
formal, melainkan pendidikan tentang tuturan kampung yang kini justru tergerus 
dengan tuturan pasar. Tuturan tentang kampung bukan menjadi pembicaraan wajar di 
kampung-kampung. Untuk beberapa hal, tuturan kampung adalah barang yang terlalu 
amat dirahasiakan, bahkan termasuk juga kepada perempuan kampung itu sendiri.  
 
Istilah patriarki adalah istilah kemarin sore yang tidak bisa dengan sederhana diletakkan 
pada kultur Pulau Seram. Karena sejak dulu memang orang Pulau Seram tidak mengenal 
cara berpikir seperti itu. Bahkan, untuk struktur hierarki pun, tidak ada di Pulau Seram. 
Lantas mengapa berubah? Apa yang menyebabkan semua hal itu berubah di Pulau 
Seram? Yang menarik dan belum terungkap kemudian adalah tentang cerita 
perempuan-perempuan Pulau Seram di masa jajahan kolonial. Apa yang terjadi saat itu 
bisa menyumbang potongan-potongan cerita tentang sejarah Pulau Seram. 
 
Tentang perempuan dan feminisme, sesungguhnya, belum ada teori feminisme yang ada 
di Indonesia yang secara khusus lahir atas dasar kesadaran situasi dan kondisi sosial-
ekologis di Indonesia. Khususnya feminisme yang secara logik dapat memahami 
kehidupan kampung dan masyarakatnya sebagai cara pandang yang memadu-padankan 
tentang konsep feminin sosial dan konsep feminin alam. Contohnya kosmologi 
perempuan-laki di Pulau Seram adalah tempat unik yang belum terungkap. Tempat yang 
membuat saya kebingungan dan terbangun lewat tengah malam. Di jam 3 lewat ini 
kedua kalinya saya tuliskan. Gelisah ini, belum ada jawaban. 
 
Iuran kerja dalam suatu rumah tangga adalah pelajaran penting tanpa harus saling 
menghukum. Kosmologi Pulau Seram, sejak dulu mempasang-pasangkan antara 
perempuan dengan laki-laki. Artinya mereka tidak mengenal soal dominansi, sub-
ordinasi, apalagi marjinalisasi. Barangkali, apa yang disampaikan Evelyn Reed22 dalam 
pengantarnya di buku Fredrick Engels benar adanya. Hal itu pun berlangsung di Pulau 
Seram telah lama. Dimana hubungan yang saling mensuplai, saling membantu bahkan 
justru dulu, perempuan dan laki-laki hidup sendiri-sendiri adalah yang terjadi di Pulau 
Seram. Mengingat terdapat cerita satu tempat yang dijaga oleh perempuan semua. 
Bahkan sisa peninggalannya masih dijalankan sampai sekarang. Pun mitologi-mitologi 
yang berkaitan dengan hal tersebut masih dipercayai. 
 

                                                           
22

  Dalam buku Engels, Frederick. 2004. Asal Usul Keluarga, Kepemilikan, dan Negara. Penerbit 
Kalyanamitra. Cetakan pertama. Versi bahasa Indonesia. Indonesia 
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Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang terus membuat penasaran adalah : Apa betul 
pembagian tugas dan fungsi antara perempuan-laki di Pulau Seram tidak tegas dan 
tidak rigid? Apa fungsi-fungsi dan tugas-tugas itu sesungguhnya?apa maknanya? Jadi, 
pembagian kerja yang dimaksud bukanlah tentang pembagian jatah kerja, melainkan 
konsepsi atas kosmologi perempuan-laki yang bekerja dalam siklus hidup harian yang 
sampai sekarang masih di pegang. Hal ini berupa mitos-mitos yang bekerja sebagai 
panduan dalam bertindak ataupun memperlakukan hal-hal yang berkaitan dengan 
mitos tersebut. 
 
Penamaan istilah yang dilakukan orang-orang Seram selalu merujuk pada dirinya. 
Seperti pohon kelapa diibaratkan sebagai perempuan. Oleh karena itu, setiap obrolan 
antara saya dengan orang-orang kampung selalu terpantul ke pada diri saya sendiri. 
Kalimat-kalimat sederhana namun tegas penuh arti membuat saya terus berpikir 
tentang hidup. Termasuk tujuan melakukan penelitian dalam hidup saya sendiri.  
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Glosarium 
 

Orang-orang tua  :  warga kampung yang usianya sudah diatas 60 tahun dan dihormati 
sebagai orang yang mengetahui cerita sejarah 

Dara :  daratan yang lebih tinggi 
Lau :  daratan yang lebih rendah 
Kampung gunung :  kampung yang terletak di kaki-kaki gunung atau lebih di atas 

daripada pesisir pantai 
Kampung pantai  :  kampung yang terletak di pesisir pantai 
Tete  :  laki-laki usia senja 
Nene  :  perempuan usia senja 
Dusun  :  kebun pangan 
Wae  :  air   
Kali  :  sungai 
Dusun  :  lahan berisi tanaman jangka panjang 
Kebun  :  lahan berisi tanaman pangan 
Kapata  :  wasiat leluhur dalam bahasa kampung, biasa dinyanyikan atau 

diungkap pada acara-acara tertentu. Kapata itu dipakai saat hari 
raya, setelah tahun baru, lalu dong kapata akang. Lalu dong 
gandeng tangan, kele. Satu darah, satu gandong23 

Kas  :  lemari tempat simpan masakan yang telah matang 
Mama biang : perempuan yang mengerti urusan kehamilan dan membantu 

prosesi kelahiran. Keahlian ini kemudian bersifat turunan. 
Pondok : warung 
 

 

                                                           
23

 Penjelasan dari Tete Cu, tuan tana kampung pantai 
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