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Pengantar

Buku di tangan anda ini bukanlah hasil tulisan pe-
neliti, akademisi ataupun mereka yang disebut-
sebut sebagai sang ahli. Mereka—para penulis—

adalah para aktivis ataupun orang kampung yang hidup 
di tanah airnya, Kepulauan Maluku. Dalam kerangka il-
miah terutama paradigma positivis, para penulis buku 
ini acap ditaruh di luar dari kategori subjek pengetahuan 
atau pemproduksi pengetahuan. Jika pun demikian, apakah 
karya tulis mereka tidak bisa dilihat sebagai pengeta-
huan itu sendiri? 

Lucu sesungguhnya ketika pengetahuan diamini 
sebagai hak monopoli dari para ahli. Dengan standar 
metodologi, pengukuran, standar viabilitas dan segala 
macamnya menjadi alat mekanistik untuk menentukan 
dan memonopoli pengetahuan menjadi kebenaran. 

Sudah waktunya monopoli pengetahuan oleh para 
ahli ini ditantang. Sebagai bangsa dengan keterjajahan 
yang masih membekas, kita perlu mendongkrak batasan 
metodologi yang diadopsi dari bangsa kolonial (dan masih 
bekerja hingga saat ini) sehingga mampu menghadirkan 
cara baca yang menyentuh persoalan riil bangsa bekas 
terjajah (Tuhiwai Smith, 2005). Menerobos kebiasaan 
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lazim ataupun keterjebakan pada umumnya para akade-
misi pembangunan; yakni pada kerangka turunan teknis 
semata (rendering technical), serta menyederhanakan 
masalah dan abai pada dinamika dan relasi kuasa di 
dalamnya (Tania Li, 2012). 

Alasan yang jauh lebih hakiki adalah kenyataan 
itu sendiri. Bukankah sudah tujuh dekade Republik ini 
mendeklarasikan dirinya merdeka dari penjajahan. Toh, 
justru krisis sosial-ekologi makin meluas; pengkerutan 
ruang hidup rakyat menyeruak masuk hingga ke selu-
ruh pelosok nusantara. Pengetahuan yang dihasilkan 
para ahli melalui ragam metode tidak terbukti mumpuni 
mengerem laju penghancuran ruang hidup rakyat. Malah 
sebaliknya, pengetahuan yang dihasilkan kerap menjadi 
daya dorong ataupun alas justifikasi untuk mengeksploi-
tasi alam dan mengkerutkan ruang hidup rakyat atas 
nama pembangunan itu sendiri. 

Pada tataran ini, kehadiran para penulis di buku ini 
layak ditaruh sebagai mereka yang pemproduksi peng-
etahuan. Mereka yang secara kebertubuhan mengalami 
ruang hidupnya dihancurkan. Mereka yang bukan saja 
saksi tapi juga korban atas dikerutkannya hutan, ladang, 
kebun; sebagai tempat pangan, penghibur lara, jalinan 
sosial dan spiritualitas. Mereka yang dalam hariannya 
bernafas menghirup udara tambang ataupun perkebu-
nan skala luas ketika konsesi-konsesi dilepas liar masuk 
ke dalam kampung-kampungnya. Apakah mungkin kes-
aksian dan pengalaman mereka didegradasikan sebagai 
bukan pengetahuan yang absah?

Sudah tiba waktunya bangsa ini cukup sudah dengan 
justifikasi, cara dan alat lama yang tak urung usai diper-
baharui. Bangsa ini membutuhkan cara, alat dan justifi-
kasi baru yang kesemua itu diletakkan dalam semangat 
dan kerendahan hati untuk penyelamatan ruang hidup 
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rakyat, mereka yang disingkirkan. Sekarang, dunia su-
dah berganti rupa. Reorganisasi ruang untuk eksploitasi 
alam tidak lagi berada di pusat-pusat kota tetapi telah 
meluas dan cepat merasuki daerah-daerah pinggiran, 
pelosok nusantara, kampung. Ia semakin ganas me-
nyeruk ke dalam nadi dan nafas manusia. Karena itulah 
kita perlu menghadirkan ruang bagi tuturan rakyat atas 
proses menyejarah dan kekinian ruang hidupnya. Seperti 
yang disampaikan Sangkoyo (2015) ruang bertutur ini 
tidak saja sebagai cara untuk memotret krisis tetapi juga 
memungkinkan adanya kodifikasi yang memadai dari di-
namika perubahan.

***
Pada proses awalnya, naskah ini dipersiapkan se-

bagai suatu satu bahan di dalam even Inkuiri Nasional 
yang digelar di tahun 2014. Kegiatan yang dilaksana-
kan oleh Komnas HAM dan didukung oleh organisasi 
masyarakat sipil bertujuan untuk melakukan investi-
gasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat dan 
wilayahnya di kawasan hutan. Sajogyo Institute turut 
berkontribusi dalam kegiatan ini. Andilnya adalah me-
nyediakan naskah-naskah yang menggambarkan dina-
mika dan alas dari konflik sumberdaya alam atas kasus-
kasus yang diangkat di dalam Dengar Keterangan Umum 
(DKU) Inkuiri Nasional. Di region Maluku, ada enam 
kasus pelanggaran HAM yang diangkat di DKU dari enam 
lokasi, yakni; Kepulauan Aru, Pulau Romang, Tanahahu, 
Pagu, Togutil Dodaga, dan Sawai. Dalam perkembangan-
nya, beberapa lokasi untuk Maluku Utara mengalami 
perubahan, yakni, Dodaga, Patani, dan Sawai. Dari ketiga 
lokasi itulah naskah ini disusun. 

Dalam penyediaan naskah untuk Inkuiri Nasional 
ini, Sajogyo Institute meletakkan ataupun mempriori-
taskan para penulis naskah adalah mereka yang bergeli-
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mang di dalam situasi aktual. Waktu penyediaan naskah 
dari di region Maluku terbilang singkat, serta berhada-
pan dengan keterbatasan dana. Idealnya sebelum para 
penulis menyiapkan tulisan, mereka mendapatkan pelati-
han yang lebih mendalam terlebih dulu. Namun karena 
banyak keterbatasan, para penulis mendapatkan pelatihan 
yang kurang memadai, sementara tenggat penyelengga-
raan DKU region Maluku semakin dekat. 

Seminggu sebelum penyelenggaran DKU Ambon, 
saya dan Eko Cahyono selaku tutor mendampingi secara 
intens proses penulisan bagi para penulis yang sedari 
awal tidak ikut di dalam pelatihan. Proses pendampi-
ngan itu pun tidaklah mulus. Hal ini dikarenakan persoa-
lan jarak sehingga komunikasi yang dibangun hanya bisa 
difasilitasi melalui email. Dalam proses pendampingan itu 
tidak luput saya sampaikan adanya peran Siti Maimunah 
di dalam tulisan kasus Suku Pagu (naskah tidak diterbit-
kan). Ia turut membantu memberikan masukan serta ko-
reksi pada tulisan tersebut. Di tengah keterbatasan itu, 
untungnya naskah untuk bahan para Komisioner Inkuiri 
Nasional berhasil dipersiapkan.

Pada proses DKU hadir beragam informasi baru 
terkait kasus khususnya dari perspektif perusahaan, De-
partemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten dan BPN. Informasi-informasi itulah yang ke-
mudian dijadikan sebagai salah satu bagian masukan re-
visi naskah. Proses finalisasi naskah ini diwarnai dengan 
berbagai hambatan dalam perjalanannya. 

Sayangnya tidak semua naskah yang diajukan ke 
DKU bisa terbitkan bersama buku ini. Buku ini hanya 
menerbitkan naskah dari Maluku Utara (Dodaga, Patani, 
Sawai). Sementara naskah dari beberapa lokasi di seki-
tar Maluku tidak mencapai tenggat waktu untuk bisa di-
terbitkan bersama buku ini. 
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Proses tumbuh-kembang naskah tidak saja mem-
fokuskan pada isi dan bentuk naskah, melainkan ditaruh 
juga pada soal pencetakan para penulis dan pelajar baru. 
Karena itulah untuk menyediakan layanan tersebut, Sa-
jogyo Institute mengadakan suatu sekolah “Penggalian 
dan Penulisan Lapangan” di Ternate, Maluku Utara. 
Mulanya, sekolah yang difasilitasi oleh Surya Saluang 
ini ditujukan untuk para penulis untuk naskah Maluku 
Utara. Namun pada perkembangannya, dipahami adanya 
kebutuhan sekolah untuk berbagai rombongan bela-
jar kampung yang ada di Ternate. Setidaknya, terdapat 
18 orang peserta aktif di dalam sekolah tersebut, serta 
hampir 10 orang peserta serabutan. Menghasilkan be-
lasan artikel dan feature pendek dari para peserta, dan 
menjalin silaturrahmi belajar bersama. Sekolah yang 
berlangsung selama delapan hari, bertempat di kantor 
AMAN Maluku Utara.

Pada akhirnya, dengan berbagai kelumitnya sendiri 
buku ini bisa hadir ke tangan anda. Kami menghaturkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya pada penulis naskah 
untuk DKU Ambon dan naskah sekolah di Ternate, Munadi 
Kilkoda, Mahyudin Rumata, Lenny Patty, Abe Ngingi, Risman 
Buamona, Faris Bobero dan Ubaidi Abdul Halim. Kami 
sampaikan juga terima kasih yang hangat untuk te-
man-teman peserta sekolah “Penggalian dan Penulisan 
Lapangan” di Ternate, yang tak bisa saya sebutkan satu 
persatu. Terima kasih pula kepada teman-teman di Ma-
labar 22, PW AMAN Maluku Utara, serta Surya Saluang, 
Nuraeini dan Kurnianto yang besar bantuannya dalam 
proses finalisasi penerbitan buku ini.

    Selamat membaca!

    Depok, 3 September 2015
    Muntaza
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Mata Rantai Orang Patani

Risman Buamona

“Fatut ret faddel, sannang ret berahi”1

(“Bersaudaralah yang baik. Susah dan senang tetap 
sama-sama”)

Pembuka Cerita

Di atas daratan Tanjung Ngolopopo, ujung semenan-
jung tenggara Halmahera, negeri Patani berdiri.2 
Negeri ini memiliki bentang alam yang sedikit 

berbeda dengan wilayah Halmahera umumnya. Dataran-
dataran subur tapi sempit berada di kaki perbukitan 
dengan kontur tanah yang kering dan berbatu. Tumbuhan 
yang nampak tumbuh di atasnya pun hanyalah pohon-
pohon perdu, semak belukar dan hutan tipis khas per-

1 Sumpah tiga bersaudara. Maba, Patani, Weda. Dalam bahasa In-
donesia kira-kira artinya “bersaudara lah yang baik. Susah dan 
senang tetap sama-sama”.

2 Penulis menggunakan istilah “negeri” sebagaimana yang digu-Penulis menggunakan istilah “negeri” sebagaimana yang digu-
nakan oleh Leirissa. Lihat R.Z Leirissa. Masyarakat Halmahera 
dan Raja Jailolo. Disertasi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas In-
donesia. Depok, 1990.
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bukitan kering. Sedangkan dataran-dataran yang lebih 
subur dan luas dengan hutan yang lebih lebat terletak di 
arah barat, menuju teluk Weda.3 

Patani dan seluruh pesisir Ngolopopo juga dikelilingi 
oleh laut Halmahera. Salah satu dari empat lautan Kepu-
lauan Maluku (Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Seram 
dan Laut Maluku) yang dikenal sebagai “laut-laut tengah 
Nusantara”. Perairan di ujung semenanjung Halmahera 
ini pun memiliki keunikan tersendiri, karena tepat berada 
di tengah khatulistiwa. Musim selatan dan utara yang 
silih berganti setiap tahun serta dua arus yang juga se-
lalu berubah setiap hari.

Apabila orang Patani ditanya dari mana leluhurnya 
berasal? Mereka akan mengatakan, dari gunung Damuli4 
asal leluhurnya; bersama dengan leluhur orang Teluk 
Buli dan Teluk Weda. Konon menurut cerita, dari gunung 
Damuli empat orang bersaudara, tiga orang laki-laki dan 
seorang perempuan,5 mengikuti sungai Gowonle, turun 
dan keluar ke pesisir utara Tanjung Ngolopopo. Namun sua-
tu saat banjir besar menerjang Gowonle. Banjir tersebut 
menghanyutkan sekaligus memisahkan si perempuan dari 
ketiga saudara laki-lakinya. Walaupun telah dicari ke ma-
na-mana, tapi ketiga bersaudara tak berhasil menemukan 
saudarinya itu.6 Mereka pun kemudian kembali ke Damuli.

3 Bagian dari rangkaian hutan hujan tropis jazirah tenggara Hal-
mahera.

4 Tepatnya adalah sebuah bukit. Berada di arah barat jazirah teng-Tepatnya adalah sebuah bukit. Berada di arah barat jazirah teng-
gara Halmahera. Namun di sini penulis tetap menggunakan isti-
lah “gunung” seperti umumnya yang disebutkan oleh masyarakat 
jazirah tenggara Halmahera. Damuli kini menjadi nama sebuah 
desa yang masuk wilayah kecamatan Patani. 

5 Keempat bersaudara memiliki hubungan dengan orang Sawai, salah 
satu komunitas masyarakat lokal yang hidup di pesisir teluk Weda.

6 Menurut cerita, si perempuan mereka terbawa arus, lalu terdam-Menurut cerita, si perempuan mereka terbawa arus, lalu terdam-
par di pulau Makian. Konon, ia kemudian menjadi leluhur dari 
penduduk pulau ini.
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Leluhur dari orang Maba, Patani, dan Weda terse-
but akhirnya memutuskan berpisah, membangun ke-
hidupan masing-masing. Setelah memilih wilayah, ketiga 
bersaudara saling memegang tangan, lalu mengangkat 
sumpah, “Fatut ret faddel, sannang ret berahi”7. Saudara 
yang sulung dan yang kedua, leluhur orang Maba dan 
Patani, menyusuri urat gunung, mengantar adik mereka 
leluhur orang Weda, menuju tempat yang telah dipilihnya. 
Setelah itu mereka berdua kembali lagi ke gunung. Pun 
pada akhirnya, mereka berdua juga turun ke pesisir. 
Sampai di sebuah teluk kecil, kedua bersaudara menyu-
dahi perjalanan, dan kemudian berpisah. 

Anak yang tertua, dalam cerita orang Patani, mem-
bangun pemukiman yang dikenal dengan nama Mobon. 
Saudaranya yang kedua mendirikan pemukiman bernama 
Potons, dan yang ketiga membangun pemukiman ber-
nama Were. Menurut cerita, sebelum bernama Mobon, 
Poton dan Were, nama awal tiga negeri adalah Wobon, 
Foton, dan Weren. Dalam perjalanan waktu, nama keti-
ga kampung berubah.8 Mobon berganti nama menjadi 
Maba, Potons menjadi Patani, dan Were menjadi Weda. 
Ketiga kampung inilah yang dikemudian hari dikenal se-
bagai Pnu Pitel atau Tiga Negeri, tapi umumnya lebih dike-
nal dengan Gamrange.9 Istilah “Gamrange” berasal dari 
bahasa Tidore. Gam berarti kampung atau negeri, dan 

7 Menurut cerita, tepat di puncak gunung Damuli, tumbuh tiga 
batang pohon sagu. Konon, sagu tersebut ditanam oleh ketiga 
bersaudara. Berbeda dengan pohon sagu lain yang biasanya 
tumbuh di tanah berawa, ketiga pohon sagu yang tidak memiliki 
anakan itu bisa hidup di atas tanah kering.

8 Bisa jadi perubahan aksen penyebutan lisan. Namun tentang mu-Bisa jadi perubahan aksen penyebutan lisan. Namun tentang mu-
sabab lebih jauh, tidak lagi penulis dapatkan keterangan dengan 
jelas di Patani.

9 Di dalam tulisan ini, penulis juga akan menggunakan kata Gam-Di dalam tulisan ini, penulis juga akan menggunakan kata Gam-
range sebagaimana yang telah digunakan oleh masyarakat sam-
pai saat ini.
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range berarti tiga. Meskipun telah berpisah, ketiga ber-
saudara berjanji untuk selalu bertemu di negeri Potons 
beberapa tahun sekali. Pertemuan tersebut kemudian 
melahirkan tradisi Fantene di Gamrange. Fantene dalam 
bahasa Gamrange berarti saling memberi. Sebuah tradisi 
yang mempertemukan masyarakat antar kampung.10

Sumpah para leluhur, bagi masyarakat Patani, merupa-
kan dasar terbentuknya “Fagogoru”, suatu falsafah hidup 
sekaligus pengikat sejarah dan kebudayaan penduduk Tiga 
Negeri. Fagogoru yang dalam bahasa Tiga Negeri berarti 
“basudara” atau bersaudara, di kemudian hari diartiku-
lasi secara dinamik sebagai suatu aliansi politik sekali-
gus persemakmuran ekonomi masyarakat Maba, Patani 
dan Weda serta Sawai.11 Fagogoru dalam praktek sosial 
masyarakat Tanjung Ngolopopo diturunkan dalam ben-
tuk falgali (saling menolong), faisayang (saling menyay-
angi), falciling (saling mengingatkan), dan sebagainya.

Oleh para leluhur, ketiga kampung pun sudah 
ditetapkan batas-batasnya.12 Batas antara wilayah neg-
eri Maba dengan Patani adalah Sowoli di dekat Tanjung 
Enggalang (keduanya sekarang masuk ke dalam wilayah 
administrasi Kabupaten Halmahera Timur dan Halma-
hera Tengah). Batas antara negeri Patani dengan Weda 
adalah Tanjung Bonai. Kemudian, dari Tanjung Bonai 

10 Di pesisir Tanjung Ngolopopo, yang masih sangat kelihatan 
adalah antara Wailegi dan Kipai.

11 Lihat Roem Topatimasang (Ed). Orang-orang Kalah: Kisah Pe-
nyingkiran Penduduk Asli Kepulauan Maluku. Yogyakarta. Insist 
Press, 2003.

12 Batas yang dimaksud hanyalah sebuah penanda. Sebuah titik. 
Berupa batu, sungai, tanjung, atau yang lainnya. Bukan “garis te-
gas” seperti yang ada di dalam peta-peta administratif pemerin-
tah. Dan pengertian “batas” di masa lalu tidak bisa diserupakan 
begitu saja dengan pengertian kita di masa sekarang, yang cend-
erung memahami “batas” mengacu pada pengertian administra-
tif (negara) dan modern (artifisial atau lebih dangkal). 
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sampai Tanjung Foya, saat ini menjadi penanda batas 
antara wilayah Weda dengan Gane Timur atau antara 
Kabupaten Halmahera Tengah dengan Halmahera Selatan. 
Dari ketiga negeri, hanya Potons lah yang hidup di tanjung. 
Negeri Maba maupun Weda hidup di dalam teluk. Maba 
di dalam Teluk Buli, sedangkan Weda di pesisir teluk 
yang sesuai dengan namanya sendiri, Teluk Weda.

Suatu saat di Tanjung Ngolopopo, para tetua kam-
pung Potons berkumpul. Mereka bermusyawarah untuk 
mencari wilayah baru, sebab kampung tak bisa lagi di-
hidupi. Kecukupan air semakin berkurang karena pen-
duduk bertambah banyak. Setelah mencari dan menemukan 
tempat, Sangadji Potons sang pemimpin negeri, bersama 
Kapita Lao dan para Kimalaha-nya mendirikan beberapa 
kampung baru. Perkampungan baru tersebut antara lain 
Wailegi, Kipai, Banemo, Tepeleo, Gemia dan Piniti. Kam-
pung-kampung ini, oleh masyarakat Patani disebut dengan 
nama Gamsungi.13

Oleh karena pusat pemerintahan Sangadji Patani 
dan Kapita Lao berada di kampung Wailegi dan Kipai, 
kedua kampung yang saling bersebelahan, ditetapkan 
sebagai pusat Kesangadjian Patani.14 Namun dalam 

13 Sama halnya kata Gamrange, penyebutan Gamsungi juga berasal 
dari bahasa Tidore. Kata gam berarti kampung, dan sungi berarti 
baru. Pengaruh kesultanan Tidore lah yang menyebabkan kata 
Gamrange dan Gamsungi dipakai di Patani. Padahal dari segi ba-
hasa, rumpun bahasa Tidore dengan bahasa Tiga Negeri berbe-
da. Bahasa Tidore, Ternate, Tobelo dan bahasa-bahasa lokal lain-
nya di wilayah bagian utara Halmahera dikelompokkan ke dalam 
rumpun bahasa Non-Austronesia. Sedangkan bahasa Tiga Negeri, 
Bacan, Sula dan bahasa-bahasa daerah lainnya di wilayah bagian 
Selatan Halmahera berasal dari kelompok rumpun bahasa Austro-
nesia. Lebih jelasnya lihat E.K Masinambow (Ed). Halmahera dan 
Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian. LEKNAS-LIPI. 1983

14 Di masa kolonial Belanda, kesangadjian Patani dirubah menjadi 
distrik Patani dengan pusat pemerintahan tetap berada di Waile-
gi dan Kipai.
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perkembangan kemudian, penyebutan Patani serta Gam-
sungi akhirnya hanya ditujukan untuk kampung Wailegi 
dan Kipai saja. Padahal sebenarnya, yang dimaksud dengan 
Patani maupun Gamsungi kepada seluruh kampung baru 
yang dipindahkan dari Potons.15  

Pada setiap kampung terdiri dari beberapa satuan-
satuan pemukiman atau yang lebih dikenal oleh penduduk 
dengan istilah gelet. Di kampung Wailegi dan Kipai 
sendiri terdapat beberapa gelet yang umum, misalnya ge-
let Woyolao, Woyorobo, Sumu, Murot, Killing, dan Kifai.16 Se-
tiap gelet dipimpin oleh seorang tetua. Tapi ada kemung-
kinan juga, seorang tetua yang paling dituakan ditunjuk 
untuk memimpin semua tetua gelet yang ada. Sementara 
itu, ada juga dua satuan pemukiman lain di Patani yang pen-
duduknya berasal dari Papua, yakni Yeisowo dan Yendeliu.

Tata sosial-politik lokal di atas lalu diintegrasikan 
ke dalam sistem sosial-politik kesultanan ketika wilayah 
Patani dan Gamrange, berada di bawah pengaruh Kesul-
tanan Tidore. Konsep Bobato Dunia dan Bobato Akhirat 
pada struktur kesultanan Tidore pun diberlakukan untuk 
wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam 
ini. Misalnya penggunaan gelar Sangadji dan Kapita Lao 
untuk pemimpin kampung induk (negeri) Patani, dan 
Kimalaha untuk para pemimpin kampung pada struktur 
Bobato Dunia. Sedangkan Imam, Hatibi, Modim, dan Ka-
lim bagi struktur Bobato Akhirat.17 

15 Seperti yang telah berlaku, di dalam tulisan ini penulis juga akan 
menggunakan penyebutan Patani untuk menyebut kampung 
Wailegi dan Kipai.

16 Kemungkinan Leirissa mengidentifikasi gelet sebagai soa. Li-
hat. Op cit. Leirissa. Cerita tentang gelet juga dapat ditemukan 
di wilayah Maba-Buli. Selain boboso, seperti ikan tuna ekor kun-
ing, hiu, ikan terbang, dan lain-lain, setiap gelet pun mempunyai 
sumber air masing-masing.

17 Ibid.
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Dalam sejarah sosial-politik di bagian utara Maluku,18 
penduduk Patani dan Gamrange adalah bagian dari wilayah 
Kesultanan Tidore. Walaupun sebelum itu, ada dugaan kuat 
bahwa penduduk Tiga Negeri, bersama penduduk Halma-
hera lainnya adalah pengikut Raja Jailolo di masa lampau. 
Setelah Jailolo, kerajaan yang berdiri di bagian barat Halma-
hera ini, dianeksasi habis oleh penjajah Portugis dan Kesul-
tanan Ternate, penduduk Tiga Negeri kehilangan pegangan 
politik. Mereka kemudian mencari sekutu baru, dan seiring 
waktu Tidore menjadi pilihan itu.

Pada masa Kesultanan Tidore, para Sangadji dan 
pemimpin kampung memiliki kewajiban yang harus di-
laksanakan kepada Sultan. Di satu sisi, mereka harus 
menyerahkan upeti berupa hasil-hasil pertanian. Di sisi 
lain, mereka harus bertanggungjawab menyiapkan tenaga 
kerja yang bertugas mengurus Kadaton (keraton), mau-
pun ikut operasi extirpatie (pemusnahan pala dan ceng-
keh). Bagi negeri Patani, ada sedikit keringanan diberi-
kan oleh Kesultanan, sebab bukan wilayah penghasil 
pangan. Penduduknya hanya bertugas menyerahkan 
budak dan menyiapkan perahu untuk Pelayaran Hongi.

Operasi extirpatie yang dilakukan VOC bersama 
penguasa lokal yang patuh dan berbakti padanya, telah 
memusnahkan tanaman pala di Halmahera, termasuk 
di wilayah Gamrange dalam jumlah yang sangat besar. 
Tercatat bahwa pohon pala yang terbanyak dimusnahkan di 
wilayah Gamrange terjadi di Maba, baru kemudian di 
Patani dan Weda pada abad ke-18. Extirpatie penting bagi 

18 Diolah dari Adnan Amal. Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan 
Sejarah Maluku Utara 1250-1950. Jakarta. KPG, 2010; kemudian, 
Ibid. R.Z Leirissa. Op cit. Topatimasang. (Ed). Dan Surya Saluang, 
dkk. Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera. Yogya-
karta. Tanah Air Beta, 2015; dan, Muridan S. Widjojo. Pembe-
rontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya. Depok. Komunitas 
Bambu, 2013.
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VOC agar monopoli perdagangan rempahnya di Kepu-
lauan Maluku tidak terganggu oleh penduduk yang mem-
bangkang dengan tetap membangun jaringan perda-
gangan dan pertukaran dengan para pedagang lain yang 
datang mencari pala.

Dahulu, masyarakat Patani, dan Halmahera umum-
nya belum tahu membudidayakan tanaman pala secara 
baik seperti sekarang. Tanaman pala hanya tumbuh be-
gitu saja di dalam hutan. Masyarakat baru akan mengambil 
buahnya ketika hendak ditukarkan dengan para pedagang 
dari luar yang datang ke Patani, atau ketika ada perintah 
dari pemimpin kampung. Berbeda dengan di pulau Banda 
yang pembudidayaannya telah dilakukan oleh perkebunan-
perkebunan besar dengan mengerahkan tenaga budak 
yang didatangkan pasca pembantaian rakyat pulau Ban-
da oleh VOC pada tahun 1621.

Oleh karena sangat pentingnya wilayah Gamrange 
kala itu, ketika Sultan Nuku memerintah Kesultanan 
Tidore pada akhir abad 18 sampai awal abad 19, ia men-
jadikan wilayah ini sebagai basis utama dukungan dan 
pusat militernya di Halmahera dalam rangka merebut 
kembali Tidore serta melawan Belanda di Kepulauan 
Maluku dan Papua. Wilayah Patani sendiri bagi Nuku 
merupakan penghubung utama ke kepulauan Papua. Dari 
Tanjung Ngolopopo-lah perahu-perahu Kesultanan Tidore 
menyeberang melalui pulau Gebe ke Raja Ampat, Onin dan 
Seram Timur untuk mengkonsolidasikan pasukannya. 

Pasca Nuku, Patani pernah dijadikan ibukota Kesul-
tanan Tidore oleh Sultan Zainal Abidin meskipun hanya 
sebentar. Di sisi lain, penduduknya juga adalah pengikut 
setia Muhammad Arif Billa, Sultan Jailolo yang ditunjuk 
oleh Nuku. Hal yang terakhir inilah yang menjadi dasar 
bagi sebagian penduduk Patani untuk ikut bergabung 
bersama Muhammad Asgar (Sultan Jailolo II), anak Mu-
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hamaad Arif Billa, ke Kerajaan Jailolo di pesisir utara pulau 
Seram pada abad ke-19.

Di masa-masa awal revolusi kemerdekaan, negeri 
Patani punya peran yang cukup besar di wilayah bagian 
timur Halmahera. Menurut cerita, di bawah pimpinan 
Haji Salahuddin, penduduk Patani dan Gebe berjuang 
melawan pemerintah kolonial Hindia-Belanda di seme-
nanjung tenggara Halmahera. Bahkan tokoh kharismatik 
ini bersama pengikutnya yang pertama kali mengibarkan 
bendera merah putih di daratan Halmahera dan meng-
abarkan kepada rakyat di Patani, Gebe dan Raja Ampat 
bahwa bangsa Indonesia telah merdeka selang beberapa 
hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibaca-
kan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. 

Namun, perlawanan rakyat Patani, Gebe dan seki-
tarnya akhirnya redup ketika Haji Salahuddin bersama 
beberapa orang pengikutnya ditangkap lalu dibawa ke 
Ternate dan dihukum mati oleh Belanda. Kisah tentang 
ketokohan Haji Salahuddin masih ditemukan di pesi-
sir Tanjung Ngolopopo sampai hari ini. Dan setiap kali 
masyarakat menceritakan bagaimana beliau dan pengi-
kutnya dihukum mati, Sultan Ternate dianggap sebagai 
orang yang harus bertanggungjawab.  

Atas dasar sejarah di ataslah, maka ketika Maluku 
ditetapkan sebagai provinsi yang beribukota di Ambon, 
wilayah Gamrange dimasukkan ke dalam Daerah Tingkat 
II Halmahera Tengah yang beribukota di Tidore. Sampai 
baru lepas dari Tidore secara administrasi pada saat Un-
dang Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan be-
berapa kabupaten disahkan. Tapi, Maba dan wilayahnya 
kemudian dipisahkan menjadi kabupaten sendiri, yakni 
Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan Weda dan Patani 
(termasuk Gebe) tetap berada di dalam Kabupaten Hal-
mahera Tengah.
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Cerita Dari Daratan (Wolot) dan Lautan (Bottom)

Orang Darat

Seperti umumnya kehidupan masyarakat kepulauan 
Nusantara, masyarakat Patani juga sehari-hari menggan-
tungkan kehidupannya pada daratan dan lautan. Di darat, 
seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, kare-
na topografinya yang berbukit-bukit, kering dan berba-
tu, wilayah Patani tidak banyak mempunyai lahan subur. 
Hanya di lembah-lembah sempit di bagian timur, tempat 
dusun-dusun sagu kecil berada, serta di sebelah barat 
yang karena menuju teluk Weda, beberapa datarannya 
sedikit lebih luas. Dengan kondisi alamnya yang demikian, 
mau tidak mau, penduduk Patani harus mencari lahan-
lahan baru yang baik untuk bercocok tanam, baik di 
dalam wilayah sendiri, yang karena jaraknya semakin 
hari makin jauh, termasuk sampai ke pulau Mor, pulau 
subur di tenggara Tanjung Ngolopopo, sampai dengan 
wilayah kampung lain di sekitar teluk Weda dahulu.

Untuk sampai ke kebun atau tempat-tempat yang 
akan dibuka menjadi kebun, para pekebun biasanya 
menggunakan perahu sebagai sarana transportasi bila 
laut sedang teduh. Sebaliknya, ketika sedang musim om-
bak, mereka akan berjalan kaki menyusuri jalan setapak 
di pinggir pantai. Kala itu, perahu merupakan satu-satu-
nya moda transportasi penghubung penduduk antar kam-
pung di Teluk Weda maupun antar pulau di Halmahera.

Di kemudian hari, tempat-tempat perahu ditam-
batkan pada saat ke kebun menjadi semacam sejarah 
awal dari pertumbuhan ruang sekaligus penanda fungsi 
atas tempat itu. Masyarakat biasa menyebutnya dengan 
istilah bobane. Dari kampung Wailegi ke arah timur, da-
patlah disebutkan beberapa nama bobane, seperti Wot-
pete, Tibtub, Yong Gabi, Tupli, Rawija, Paipopo, Paipopo 
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Pete, dan seterusnya sampai dengan Mo Potons, kam-
pung awal Patani sekaligus bobane terakhir yang ber-
batasan dengan wilayah kampung Gemia di utara Tan-
jung Ngolopopo.19 Sedangkan bobane Loman, Yobon Te, 
Kabong Raja, Skawal, Pice Wigu, Wai Dea, sampai dengan 
bobane Woyo Mimeu merupakan bobane-bobane yang 
ada di wilayah kampung Kipai, bagian barat Patani, men-
uju arah Teluk Weda. 

Namun jika hendak berkebun di luar kampungnya, 
contohnya di kampung Sibenpopo atau  Mesa,20 orang 
Patani harus sanggup berlayar jauh. Tiba pada kampung 
yang dituju, mereka terlebih dahulu harus meminta izin 
kepada pemimpin kampung yang bersangkutan. Sete-
lah mendapatkan izin serta lokasi yang akan dibuka di-
tunjukkan, barulah mereka bisa berkebun. Hal pertama 
yang dilakukan para pekebun adalah menanam tanaman 
bulanan terlebih dahulu setelah menyiapkan lahan, dan 
baru kemudian mengusahakan tanaman tahunan. 

Selain itu, para pekebun pun akan membangun 
dan tinggal di rumah kebun bersama keluarganya.21 Hal 
yang berbeda dari keduanya yaitu, bagi mereka yang 
berkebun di luar kampung, karena jaraknya yang jauh, 
biasanya menetap dalam waktu cukup lama di kampung 

19 Wilayah petuanan Wailegi lainnya yang berada di luar Tanjung 
Ngolopopo adalah batu dua (dua buah batu yang muncul diper-
mukaan laut. Terletak di antara ujung Tanjung Ngolopopo dan 
pulau Mor), pulau Mor dan Wey Lon (sebuah pulau kecil yang 
terletak di sebelah pulau Mor).

20 Kedua kampung berada di arah barat Patani menuju Weda.
21 Begitu juga dengan anak-anak mereka. Anak-anak kebun yang 

tinggal di bobane dan atau dusun akan bersekolah di Patani. 
Sedangkan anak-anak kebun di kampung Sibenpopo misalnya, 
akan bersekolah di kampung tetangganya, Moriala. Mereka juga 
pergi dan pulang sekolah dengan menggunakan perahu bila laut 
teduh, dan akan berjalan kaki menyusuri setapak di pinggir pan-
tai ketika musim ombak. 
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bersangkutan.22 Sedangkan yang di dalam wilayah Pata-
ni sendiri, beberapa hari sekali akan kembali ke rumah 
di kampung. Biasanya di saat membawa hasil kebun atau 
menjenguk keluarga.

Hasil kebun berupa pisang, kasbi (singkong), ubi 
jalar, keladi, dan sebagainya menjadi sumber pangan 
pokok penduduk Patani. Sagu juga demikian halnya. 
Malah tidak hanya itu, ada beberapa jenis tanaman lain 
yang juga tak kalah pentingnya dalam cerita pangan 
lokal orang Patani. Dari pati pohon enau, buah bakau, 
sukun sampai dengan ubi hutan beracun seperti smum 
dan ubuwal. Sedangkan padi, dari cerita masyarakat, 
hanya ada di kampung Banemo. Di kampung-kampung 
lain di pesisir Tanjung Ngolopopo tidak ada cerita ten-
tang tanaman ini.23 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama 
sagu, penduduk Patani sampai harus berlayar jauh ke 
luar wilayah Ngolopopo agar bisa mengolah tanaman 
yang diambil patinya ini, ketika persediaan di dapur 
mereka sudah atau akan habis. Oleh karena dataran-dat-
aran sempit di Patani tidak banyak memiliki dusun sagu, 
maka wilayah-wilayah yang memiliki banyak dusun sagu 
luas seperti Weda dan Maba, bahkan sampai ke kepu-
lauan Raja Ampat, didatangi oleh mereka. Apalagi men-
jelang bulan puasa ramadhan, banyak warga Patani yang 
akan ikut serta berlayar untuk menokok sagu. Proses 
mengolah sagu tidak dilakukan satu atau dua orang saja, 
tapi dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok bisa 

22 Jika hendak pergi ke Patani, maka pada pagi subuh, mereka su-Jika hendak pergi ke Patani, maka pada pagi subuh, mereka su-
dah harus berlayar dari Mesa. Menjelang magrib mereka akan 
singgah beristirahat di kampung Sibenpopo. Baru keesokan 
paginya, pelayaran dilanjutkan menuju Patani. Begitu pun seba-
liknya.

23 Dahulu beras cuma dikonsumsi oleh masyarakat Patani pada 
hari Jum’at saja.
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terdiri dari lima sampai enam atau tujuh orang. Hal ini 
dimaksudkan agar prosesnya lebih cepat dan hasil yang 
didapat untuk dibawa pulang lebih banyak. Sagu hasil 
olahan kemudian disisihkan beberapa tumang di anta-
ranya untuk diberikan kepada pemilik maupun penjaga 
dusun sagu tersebut. Apabila pati sagu yang dihasilkan 
sepuluh tumang, maka dua di antaranya diberikan ke-
pada pemilik atau penjaga dusun sagu. Di beberapa tem-
pat hal ini disebut dengan ngase. Tumang adalah wadah 
yang dibuat dari daun sagu untuk mengisi pati sagu.

Di kebun, para pekebun langsung mengisi lahan-
nya dengan tanaman pala, cengkih dan kelapa setelah 
menanam tanaman pangan. Bagi mereka, bila tanaman 
bulanan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-
hari, maka tanaman tahunan diusahakan sebagai “harta” 
yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masa depan 
keluarga. Walaupun begitu, tanaman bulanan masih 
tetap ditanam, karena untuk itulah masyarakat Patani 
berkebun sampai ke kampung-kampung lain.

Berbeda dengan tanaman keras yang lain, tanaman 
pala, seperti yang telah disinggung sebelumnya, punya 
cerita sendiri dalam sejarah sosial dan ekologi Tanjung 
Ngolopopo, juga di sepanjang semenanjung tenggara 
Halmahera. Selain dibudidayakan, di pedalaman seme-
nanjung ini pun terdapat pohon-pohon pala yang, oleh 
masyarakat sering disebut dengan “hutan pala” atau 
“pala hutan”, tumbuh di sepanjang perbukitan. Menu-
rut cerita di Patani, hutan pala tersebut berasal dari 
pohon-pohon pala yang bijinya dibawa dan dijatuhkan 
oleh burung. Karena makin lama tumbuh semakin ba-
nyak, lambat laun berubah menjadi hutan. Tapi, cerita 
ini berbeda dengan yang ada di kampung Gotowasi, Hal-
mahera Timur. Menurut masyarakat kampung itu, hutan 
pala di jazirah tenggara Halmahera adalah tanaman pala 
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yang diselamatkan penduduk ketika terjadi operasi pe-
musnahan tanaman rempah oleh Belanda di Halmahera 
dahulu.24 Hutan pala inilah yang pada tahun 1960-an 
dibagikan kepada seluruh penduduk Patani berdasarkan 
gelet-nya masing-masing.25 Bersama tanaman cengkih, 
penduduk kemudian memperbanyak pembudidayaan 
pala di lahan yang mereka terima. 

Demikian pula dengan tanaman kelapa. Pengusahaan 
tanaman ini juga tak kalah pentingnya dilakukan selain 
kedua tanaman yang telah disebutkan sebelumnya. Ke-
lapa biasanya ditanam di dataran-dataran yang lebih 
subur di pesisir Ngolopopo sampai ke pulau Mor, bah-
kan juga di kampung-kampung lain pada waktu mereka 
berkebun. Proses panennya pun sama dengan tanaman 
pala; tiga sampai empat bulan sekali. Sedangkan cengkih 
biasanya dipanen setahun sekali.26 Kepada pedagang 
dari luar yang mendatangi kampung, penduduk menjual 
hasil-hasil buminya.

24 Lihat. Op cit. Surya Saluang, dkk. Cerita yang sama di kampung 
Gotowasi juga dapat ditemukan di kampung Buku Bualawa di 
Halmahera Barat. Untuk menghindari hilangnya tanaman ceng-
kih dari tanah Halmahera, beberapa bibit pohon cengkeh berha-
sil diselamatkan dan ditanam oleh penduduk jauh di belakang 
kampung. Kini, telah berubah menjadi hutan cengkih. Dalam 
Risman Buamona. “Catatan Menelusuri Jejak Rempah”. Tidore, 
2013. Dalam proses terbit. 

25 Apakah hal ini berhubungan dengan pemberlakuan UUPA dan 
Land Reform, tidak ada informasi yang cukup kuat untuk itu. Se-
jak dahulu juga sebagian dari hutan-hutan pala yang subur dipe-
runtukkan kepada para pemimpin negeri, kampung, kepala dis-
trik di zaman kolonial, dan sebagainya. Kini, lahan-lahan, yang 
awalnya mungkin berfungsi seperti “tanah bengkok” di pedesaan 
Jawa, telah berubah menjadi milik pribadi keturunan para pe-
mimpin kampung.

26 Tetapi berbeda dengan keduanya, pada pohon pala, selain menung-Tetapi berbeda dengan keduanya, pada pohon pala, selain menung-
gu panen besar, hampir setiap hari jatuh biji beserta fuli buah pala 
yang sudah tua. Bila dikumpulkan dengan baik, hasilnya bisa satu 
kilogram bahkan lebih untuk ukuran kebun yang cukup besar.
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Ketika harga pala dan cengkih jatuh di pasaran pada 
tahun 1980-an sampai 1990-an, kelapa menjadi salah 
satu sandaran hidup masyarakat.27 Hal ini terbukti ke-
tika di tahun 1980-an, penduduk Wailegi lewat inisiatif 
kepala kampungnya, secara bersama-sama mengolah du-
sun kelapa mereka yang berada di pulau Mor. Sewaktu 
proses produksi sedang berlangsung, hanya tersisa be-
berapa orang yang ditugaskan untuk menjaga kampung. 
Selebihnya harus berangkat ke pulau. Selain itu, pada 
saat musim utara berhembus kencang, kelapa yang sudah 
selesai diolah menjadi kopra di bobane mo potons, ter-
paksa harus dibawa berenang menuju perahu. Sebab, 
ombak yang tinggi di pesisir utara Tanjung Ngolopopo 
pada musim itu menyebabkan perahu tidak bisa mera-
pat ke pantai.

Selain pangan dan hasil bumi, cerita tentang air 
dan kayu pun sangat penting bagi orang Patani dari hu-
tan dan perbukitan Tanjung Ngolopopo. Seperti yang telah 
disinggung sebelumnya, karena wilayah Ngolopopo 
yang sempit dengan kontur perbukitannya yang kering 
membuat daratan tanjung ini juga tidak banyak memi-
liki sungai serta sumber air seperti umumnya dataran 
semenanjung tenggara Halmahera. Di sepanjang pesi-
sir selatan Patani misalnya, tidak nampak sama sekali 
adanya sungai besar yang mengalir. Yang ada hanyalah 
beberapa sumber mata air yang muncul dari punggung 
dan kaki-kaki bukit di belakang kampung, dan sungai-
sungai kecil.

Bagi para pekebun, sungai-sungai kecil di luar 
kampung digunakan sebagai sumber air minum serta 
sumber air untuk pengolahan sagu. Sedangkan, kebutu-
han air warga di dalam kampung, diambil dari beberapa 

27 Ada masyarakat Patani yang lain, kala itu, memilih untuk men-Ada masyarakat Patani yang lain, kala itu, memilih untuk men-
cari hidup ke pulau Gebe.
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mata air yang terletak di belakang kampung. Kini sumur 
mulai jarang digunakan setelah air dialirkan dari sum-
bernya menggunakan pipa menuju rumah-rumah warga, 
baik yang ada di Wailegi maupun Kipai. Di kampung Wai-
legi, selain yang dialirkan dari pipa, masyarakat juga bisa 
mengambil air setiap saat dari sebuah bak penampung 
yang tidak jauh jaraknya dari sumber mata air utama. 
Bukan hanya itu, air penduduk kampung ini pun bisa di-
minum langsung tanpa dimasak. Berbeda dengan air di 
kampung Kipai yang harus dimasak terlebih dahulu jika 
hendak dikonsumsi, karena zat kapurnya cukup tinggi.28 

Sementara untuk kebutuhan kayu, hutan perbukitan 
Ngolopopo juga merupakan sumber utamanya, baik se-
bagai sumber kayu bakar maupun bahan bangunan. Tapi 
bila dihitung dengan benar, mungkin kebutuhan kayu 
bakar yang paling tinggi diambil dari sebab tidak hanya 
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada 
acara-acara pernikahan dan khitanan maupun kematian. 
Untuk beberapa yang terakhir disebutkan, termasuk 
cukup banyak kebutuhan yang harus disiapkan. Hutan 
perbukitan Ngolopopo pun adalah habitat tumbuhnya 
berbagai macam tanaman yang sering dimanfaatkan se-
bagai pangan lokal dan obat-obatan tradisional.29 Dari 
dalam hutan, masyarakat bisa mengambil smum dan 
ubuwal, umbi-umbian hutan beracun, lalu diolah men-
jadi makanan. Sementara untuk obat-obatan, banyak 
jenis kayu dan tumbuhan bisa ditemukan dan digunakan 
untuk berbagai macam penyakit. 

28 Karena terbiasa meminum air di kampungnya, umumnya warga 
Wailegi membutuhkan waktu untuk terbiasa mengkonsumsi air 
di kampung lain.

29 Ada jenis pohon tertentu yang masih digunakan untuk obat seka-Ada jenis pohon tertentu yang masih digunakan untuk obat seka-
ligus sebagai bahan pembuat teh lokal.
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Orang Laut

Orang Patani, Maba dan Weda, dalam banyak cerita 
tentang pelaut di Kepulauan Maluku dahulu, merupakan 
salah satu yang terbaik selain pelaut-perompak Tobelo 
dan Seram Timur. Tidak hanya di Kepulauan Maluku dan 
Papua, perairan bagian barat Nusantara pun diarungi 
oleh orang-orang dari bagian timur Halmahera ini.30 
Kemampuan inilah yang membuat posisi negeri Patani 
begitu penting bagi kesultanan Tidore, khususnya ketika 
akan menguasai pulau-pulau di wilayah Papua. Apalagi 
di masa Sultan Nuku, orang Gamrange merupakan ujung 
tombak Jou Barakati membelah “laut-laut tengah Nu-
santara”, mencari dukungan dari para penghuni teluk 
dan tanjung di Maluku untuk melawan VOC bersama 
anak buahnya; Kesultanan Tidore dan Ternate .

Bila dilihat dari bentang perairannya, kecakapan 
orang Patani dan Gamrange dalam memahami laut di-
mungkinkan karena mereka dalam sejarahnya adalah pen-
ghuni utama laut Halmahera. Apalagi karena penduduk 
Tanjung Ngolopopo yang wilayahnya langsung dikelilingi 
oleh laut yang tepat berada di bibir samudera Pasifik terse-
but, mengharuskan mereka untuk tahu karakteristik 
musim dan arus laut di perairan ini.31 

Menurut orang Patani, setiap tahun ada dua macam 
musim yang selalu bergerak masuk ke laut Halmahera; 
musim utara dan selatan. Tetapi dipastikan juga bahwa 
setiap hari secara bergantian arus Teluk Maba maupun 
arus Teluk Weda bergerak keluar menuju ujung seme-
nanjung Halmahera. Kondisi ini menyebabkan perairan 

30 Selain menguasai pengetahuan tentang laut, orang Gamrange 
juga dikenal memiliki keahlian membuat perahu-perahu perang 
yang baik kualitasnya.

31 Tentang pengetahuan laut orang Gamrange masih merupakan 
area studi yang jarang digali dengan mendalam.
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Tanjung Ngolopopo sampai ke pulau Mor tak bisa didu-
ga-duga perubahannya dan sangat berbahaya. Sehingga 
sulit dibayangkan bagi para pelaut yang jarang atau be-
lum pernah melewati perairan ini.

Bila musim utara bertiup, maka perairan bagian 
utara Ngolopopo tidak bisa dilayari, sebab gelombang 
dan ombak yang naik menghempas pesisir sangat tinggi. 
Sementara perairan di bagian selatan sangat tenang, dan 
itulah saat-saat dimana ikan sangat banyak di perairan 
ini. Situasi tersebut menyebabkan warga yang tinggal di 
pesisir utara akan mencari ikan di bagian selatan Ngolo-
popo lewat jalur darat. Hal yang sama pun sebaliknya 
akan dilakukan oleh penduduk di pesisir selatan pada 
saat musim selatan berhembus kencang.

Kemungkinan dengan kondisi alam inilah, ditam-
bah dengan letaknya yang berada di tengah khatulistiwa, 
membuat laut Halmahera adalah salah satu sumber ikan 
utama di Maluku Utara. Sebagai contoh, di Teluk Weda, 
Buli dan Kao sejak tahun 1980-an sampai sebelum rusuh, 
berton-ton ikan teri yang dihasilkan oleh masyarakat 
menggunakan perahu bagang dibawa keluar dari Hal-
mahera setiap bulan. Di perairan Ngolopopo menurut 
masyarakat Patani, ikan cakalang naik sangat dekat ke 
pesisir pantai pada saat lautan sedang teduh. Karena sa-
king dekatnya, orang yang berada di belakang kampung 
pun bisa mendengar gemuruh air laut sewaktu kawanan 
ikan cakalang naik ke permukaan mengejar ikan-ikan 
kecil. Saking banyaknya ikan kala itu, penduduk jarang 
mengkonsumsi ikan-ikan yang berukuran kecil.32 Mereka 
baru memanfaatkannya ketika akan datang musim ombak 

32 Cerita yang sama juga penulis dapatkan di kampung Lolobata 
(Halmahera Timur) yang berada di teluk Kao. Pada saat hasil 
tangkapan perahu bagang sangat banyak, penduduk hanya akan 
mengambil ikan-ikan tertentu untuk dijual dan dibawa pulang. 
Selebihnya ditimbun atau dibiarkan begitu saja di pantai.
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saja. Sementara sepanjang pesisir pantai Ngolopopo dan 
pulau Mor pun sangat kaya dengan berbagai macam biota 
laut. Umumnya yang banyak dikonsumsi adalah kepiting 
kenari, lobster, kerang (biya lola) dan ubur-ubur. Selain 
ubur-ubur,33 biota laut yang lain dengan mudah akan di-
dapatkan pada saat meti berlangsung.34

Di akhir cerita tentang laut, bagi masyarakat Patani, 
sebelum berlayar atau melaut mencari ikan, ritual wolot 
re bottom harus dilaksanakan. Wolot re bottom adalah 
suatu keyakinan akan kesatuan tanah-air (daratan dan 
lautan); “wolot adalah bapak (laki-laki) dan bottom ada-
lah ibu (perempuan)”. Orang Patani meyakini, melaksan-
akan ritual wolot re bottom adalah menghormati seka-
ligus meminta kepada penjaga daratan dan lautan, agar 
mereka dijaga dari segala mara bahaya di lautan ketika 
sedang berlayar, dan diberikan rejeki pada saat melaut 
mengail ikan. Hal yang sama pun sebaliknya dilakukan 
pada saat memulai pekerjaan di tanah dan daratan. Baik 
berkebun atau membangun rumah, tidak hanya ritual 
bottom yang dilaksanakan, tapi sekaligus dengan ritual 
wolot. Bagi penghuni Ngolopopo, wolot dan bottom tidak 
bisa dipisahkan apalagi dihancurkan. Sebab jika hal itu 
terjadi, pertanda dunia akan berakhir.

33 Di Patani, ubur-ubur baru didapat ketika musim selatan bertiup. 
Setiap hari ubur-ubur akan terdampar di pinggir pantai karena 
dihempas ombak dan gelombang. Penduduk kemudian mengo-
lahnya untuk dijadikan tambahan lauk sehari-hari sepanjang 
musim selatan.

34  Meti terjadi ketika air laut sedang surut. Pada saat berlangsung, 
masyarakat akan mencari biota-biota laut tersebut untuk dikon-
sumsi. 
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Orang Patani: Cerita Kemarin Dan Hari Ini

Sejarah Adalah Alat

Adalah “Melacak Akar Sejarah Gamrange dan Budaya 
Fagogoru”, tema seminar yang  dilaksanakan di Weda 
pada tahun 2009 lalu. Beberapa orang ahli sejarah dan 
kebudayaan, khususnya tentang Maluku dihadirkan se-
bagai pembicara. Mereka di antaranya, Prof. A.B Lapian 
(Universitas Indonesia), Dr. Muridan Widjojo (LIPI), 
Prof. Tamrin Amal Tomagola (Universitas Indonesia), 
dan Prof. Gufran Ali Ibrahim (Universitas Khairun). 

Seorang tetua kampung dari Patani beserta beberapa 
orang tetua kampung lain dari Halmahera Tengah juga 
ikut diundang sebagai narasumber lokal. Menurut Bapak 
tetua kampung dari Patani, seminar tersebut mencoba 
membaca ulang sejarah Gamrange dan budaya Fagogoru 
kemarin dan hari ini. 

Pertanyaan yang muncul kemudian, bila sejarah 
Gamrange dan Fagogoru diangkat kembali, tetapi yang 
dibicarakan hanya identitas sosial dan kultural orang 
Maba, Patani dan Weda, bagaimana dan sampai mana 
posisi orang-orang Yeisowo dan Yendeliu serta sebuah 
kampung di utara Ngolopopo yang sama sejarahnya di-
posisikan, dalam arti yang sedalam-dalamnya dan selu-
as-luasnya? Lalu, siapakah orang Yendeliu, Yeisowo dan 
orang-orang di kampung lain itu? Pertanyaan-perta-
nyaan ini cukup penting, sebab selama ini mereka ham-
pir tenggelam dalam cerita Gamrange ataupun sejarah 
sosial wilayah bagian timur Halmahera.

Dalam cerita masyarakat, yang terus menerus 
diulang-ulang, kalau peduduk kampung Yeisowo dan 
Yendeliu bukan “orang asli” Patani. Mereka adalah pen-
duduk keturunan Papua yang sudah sejak lama hidup di 
wilayah Patani. Orang Yeisowo tinggal di sebelah timur 
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wilayah Wailegi, sedangkan orang Yendeliu di bagian 
barat kampung Kipai. Mereka bisa sampai ke Patani hanya 
karena sejarah. Leluhur mereka ditukar dengan sirih 
dan pinang oleh leluhur orang Patani. Lalu dibawa ke 
Patani sebagai pekerja. Mengurus rumah dan menjaga 
kebun orang Patani merupakan kewajiban utama yang 
harus mereka lakukan, khususnya rumah dan kebun 
para petinggi kampung. Cerita inilah (dan sampai saat 
ini) menjadi pandangan sekaligus pegangan masyarakat 
Patani bahwa penduduk Yeisowo dan Yendeliu tetaplah 
“orang lain”, bukan orang Patani. Meskipun telah ratusan 
tahun hidup di pesisir Tanjung Ngolopopo. 

Oleh karena sejarah, “orang-orang berambut keri-
ting”35 ini berada di lapis paling bawah struktur dan 
ruang sosial negeri Patani. Bukan hanya itu, berba-
gai macam stereotype masih terus dilekatkan serta di-
hidup-hidupkan (direproduksi terus menerus) kepada 
penduduk Yeisowo dan Yendeliu. Kondisi ini kemudian 
seolah membentuk semacam sistem kesadaran dan cara 
memandang, baik ke dalam dirinya sendiri maupun dari 
orang Patani terhadap mereka. Yang pada akhirnya ikut 
membentuk sikap-laku serta kepatuhan-kepatuhan yang 
harus dilaksanakan oleh mereka. Misalnya, mereka akan 
melewati jalan lain (biasanya di belakang rumah atau di 
tepi pantai) jika memasuki kampung Wailegi atau Kipai. 
Kalau melewati jalan raya, mereka harus membungkuk 
sewaktu berpapasan atau melihat ada orang Patani yang 
sedang duduk di depan rumahnya. Selain itu, mereka 
juga hanya bisa melantai pada saat dipanggil atau ber-
tamu ke rumah orang Patani.

Dampaknya, pada saat pembagian hutan pala kepa-
da penduduk Patani pada akhir tahun 1960, masyarakat 
Yeisowo dan Yendeliu tidak mendapatkannya. Apakah 

35 Sebutan masyarakat Patani kepada penduduk Yeisowo atau Yendeliu.
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karena alasan bahwa mereka adalah “orang lain” itu? 
Bisa jadi. Sebab, hutan pala hanya akan dibagikan ke-
pada masyarakat berdasarkan gelet-nya masing-masing. 
Penerima hutan pala harus memiliki sejarah dan hubungan 
dengan gelet-gelet yang ada di Patani. Otomatis warga 
Yeisowo dan Yendeliu, yang tak punya syarat sebagai 
warga gelet tertentu, tidak bisa mendapatkan warisan 
alam tersebut.

Maka, seperti diceritakan di atas, meskipun secara 
administratif Yeisowo dan Yendeliu kini statusnya telah 
berubah sebagai desa,36 tetapi menurut masyarakat Pa-
tani, secara adat, kedua kampung tersebut tidak memi-
liki wilayah sendiri. Mereka dari dulu sampai hari ini 
hanya “menumpang” tinggal di atas tanah Patani. Tidak 
lebih. Hal inilah yang membuat penduduk Yeisowo dan 
Yendeliu mengusahakan tanah-tanah kosong yang ada di 
bobane-bobane yang jauh dari kampung untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Atau mengolah dusun warga Pa-
tani yang sudah berisi tanaman sekaligus menjaga dan 
merawat tanaman yang ada di dalamnya.37 

36 Yeisowo kini dibelah menjadi dua desa; Yeisowo dan Baka Jaya.
37 Belakangan ini banyak masalah mulai muncul. Seorang ibu di 

Kipai bercerita, dusun pala milik ayahnya dari hasil pembagian 
hutan pala, diserahkan kepada seorang warga Yeisowo untuk 
dijaga. Maka, sembari menjaga dan merawat dusun, yang ber-
sangkutan juga kemudian mengusahakan tanaman pangan di 
dalamnya. Lambat laun yang bersangkutan dan keluarganya me-
nambah tanaman pala di lahan tersebut. Keluarga si ibu menun-
tut agar dusun pala-nya segera dikembalikan karena selama pu-
luhan tahun ini, mereka tidak menikmati hasilnya sama sekali. 
Setiap kali panen, mereka tidak pernah diberitahu. Namun, pi-
hak keluarga Yeisowo keberatan. Bahwa pala yang mereka panen 
dari dusun tersebut merupakan pala yang mereka tanam sendiri. 
Bukan punya keluarga si ibu. Konflik hampir pecah. Pemerintah 
kecamatan, desa, dan kepolisian lalu dilibatkan untuk menyele-
saikan sengketa. Jalan tengah akhirnya diambil, dusun dibagi ke-
pada kedua belah pihak.
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Dengan alasan itu juga, warga dusun Sif misalnya, 
yang juga merupakan representasi orang asli Patani, 
tidak mau digabungkan ke dalam desa Yendeliu. Awalnya 
penduduk dusun Sif adalah para pekebun dari Kipai. Kini 
warganya semakin bertambah. Para warga dusun ini 
hanya mau menjadi bagian dari kampung Kipai meski-
pun mereka lebih dekat dengan desa Yendeliu. Mereka 
akan berjuang menjadi desa sendiri daripada digabung-
kan dengan Yendeliu.

Padahal bagi warga Yeisowo dan Yendeliu, sampai 
kapan pun, mereka adalah “Orang Halmahera”, dan lebih 
tegas lagi sebagai “Orang Patani”.38 Mereka seakan tidak 
pernah mau didefinisikan, atau mendefinisikan dirinya 
sebagai “orang lain”. Ada cerita bahwa pada suatu saat, 
datang seseorang dari Papua ke Patani untuk membawa 
pulang mereka, tapi orang Yeisowo dan Yendeliu tidak 
mau. Mereka menolak. Sebab sampai kapan pun mereka 
tetaplah sebagai “Orang Patani” bukan “Orang Papua”.

Kini, apa yang akan terjadi dengan pangan dan ke-
bun masyarakat Patani bila tidak ada warga keturunan 
Papua di pesisir Tanjung Ngolopopo? Bahwa masih ada 
warga Patani yang berkebun, memang, tapi karena um-

38 Setelah dibawa ke Halmahera, mereka kemudian bersekolah 
dengan warga Patani. Menurut sebagian masyarakat, belakan-
gan, pemahaman agama dan tradisi keagamaan warga ketu-
runan Papua tersebut jauh lebih baik ketimbang orang Patani 
sendiri. Selain itu, mereka telah banyak menyekolahkan anak-
anaknya sampai ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan 
sebagainya. Walaupun demikian, kesadaran sebagian penduduk 
Yeisowo dan Yendeliu belum sepenuhnya berubah. Seorang war-
ga Patani, pendamping program pedesaan di Yeisowo berkisah, 
orang Yeisowo sangat sulit diajak untuk berkumpul, rapat, dan 
atau menyusun agenda kerja bersama. Hanya ada satu dua orang 
yang hadir setiap kali pertemuan dilaksanakan. Itu pun biasanya 
para aparat desa saja. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak 
mereka. Anak-anak Yeisowo lebih banyak yang memilih pergi ke 
kebun membantu orang tuanya dari pada ke sekolah.
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umnya lahan pertanian mereka telah ditanami dengan 
tanaman umur panjang. Di samping banyak masyarakat 
Patani tidak lagi mau berkebun, hampir seluruh kebu-
tuhan pangan dihasilkan oleh masyarakat Yendeliu dan 
Yeisowo. Dan semua itu dihasilkan oleh penduduk kedua 
kampung, meskipun harus berkebun di lahan-lahan yang 
sempit atau jauh di ujung Tanjung Ngolopopo.

Pembelahan Ikatan “Basudara”

Bukan hanya sesama orang Patani pemutusan ika-
tan-ikatan sosial dan kultural terjadi. Antara orang Patani 
dengan saudaranya yang lain; orang Gamrange, juga se-
dang berlangsung saat ini. Dalam banyak cerita, Otono-
mi Daerah adalah puncak dari keterbelahan masyarakat 
di bagian timur Halmahera. Bermula dari pembentukan 
Provinsi Maluku Utara -lepas dari Provinsi Maluku di 
Ambon- pada tahun 1999, beberapa daerah di provinsi 
yang baru ini menuntut untuk dimekarkan juga menjadi 
kabupaten. Empat tahun kemudian, empat kabupaten 
dan satu kotamadya baru disahkan lewat UU Nomor 1 
Tahun 2003. Kabupaten Halmahera Timur yang beribu-
kota di Maba salah satunya. Sedangkan Tidore, karena 
lewat UU ini ditetapkan sebagai kotamadya, maka sta-
tusnya sebagai ibukota daerah administratif yang lama; 
Halmahera Tengah dipindahkan ke Weda. Dari sinilah 
sebenarnya cerita paling awal pembelahan orang Gam-
range ke dalam bentuk-bentuk identitas sosial dan 
politik yang baru; antara warga Halmahera Tengah dan 
Halmahera Timur, atau sering disingkat dengan istilah 
Halteng dan Haltim.

Cerita panjang tentang tiga negeri, Maba, Patani 
dan Weda yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain 
pelan-pelan mulai buyar. Maba sebagai saudara tertua 
mulai digantikan oleh Halmahera Timur, sedangkan Weda 
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makin kukuh didefenisi sebagai Halmahera Tengah, bu-
kan lagi anak yang ketiga. Sementara Patani, bukan han-
ya tidak ada dalam makna yang baru, tapi sekaligus hi-
lang dari arti yang lama sebagai anak kedua. Patani tidak 
mendapatkan apa-apa. Tetap menjadi kecamatan, serta 
harus berada di bawah pusat administrasi Weda. Sejak 
saat itulah sebenarnya cerita tentang penghancuran 
ikatan orang-orang Tiga Negeri pasca Orde Baru terjadi 
makin masif, dalam dan tajam.

Bukan baru sekarang saja cerita tentang proses 
penghancuran para penghuni dua teluk dan satu tanjung 
ini terjadi dari dalam diri mereka. Tapi telah berlang-
sung ketika Orde Baru mulai berkuasa. Seperti banyak 
kisah dari daerah lain di Indonesia, pemberlakuan UU 
No. 5 Tahun 1979 juga merupakan tonggak awal pelucu-
tan fungsi dan peran-peran sosial, politik dan kultural 
lokal di bagian timur Halmahera. Lalu digantikan den-
gan mekanisme serta proses-proses sosial-politik baru. 
Bukan hanya itu, sistem dan struktur institusi-institusi 
sosial-politik kampung dirubah total ke dalam bentuk 
sistem dan struktur pemerintahan modern yang formal-
istik pun mekanistik.39 Kini apa yang terjadi? Bagaimana 
bentuk serta hubungan setiap gelet di Wailegi maupun 
Kipai semakin kabur dalam ingatan masyarakat. Demiki-
an halnya dengan peran, fungsi sosial-politik Sanga-
dji, Kapita Lao, para Kimalaha, Kadim, dan sebagainya, 
meskipun tetap ada, hanya menjadi simbol, sekaligus 
alat legitimasi Kesultanan Tidore untuk wilayah ini.

Di samping itu, ketika Daerah Tingkat II Kabupaten 
Halmahera Tengah yang beribukota di Tidore dibentuk, 
Maba, Patani dan Weda ikut digabung ke dalamnya men-
jadi kecamatan. Dengan alasan bahwa wilayah Tiga Ne-
geri dalam sejarahnya merupakan bagian dari Kesultanan 

39 Op cit. Roem Topatimasang. (Ed). 
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Tidore. Namun seperti sejarah yang diulang, di satu sisi, 
Tiga Negeri tetap merupakan daerah pinggiran dari 
Tidore. Selama itu pula mereka ditinggalkan, dilupakan, 
bahkan hilang dalam narasi kesejahteraan dan kema-
juan pembangunan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah 
dan apalagi dalam narasi level nasional oleh Orde Baru.

Tetapi di sisi lain, Gamrange (dan juga Gebe) men-
jadi kantong “upeti” baru bagi sumber-sumber kekua-
saan dari pusat sampai ke daerah; Jakarta, Ambon dan 
Tidore. Bukan cerita yang baru bahwa Jakarta, Ambon 
dan Tidore memiliki peran yang sangat kuat bagi masuk 
dan beroperasinya investasi-investasi berskala besar di 
pesisir dan pedalaman wilayah bagian timur Halmahera. 
Menurut cerita, dengan menggunakan tangan-tangan 
aparatus negara yang represif, perusahaan Antam per-
tama kali dibuka di pulau Gebe awal tahun 1970. Di 
tahun-tahun itu juga, perusahaan-perusahaan HPH mu-
lai merayapi punggung hutan hujan tropis pedalaman 
Halmahera. Sedangkan lembah-lembah sagu luas mulai 
dikonversi untuk wilayah transmigrasi sekitar awal tahun 
1980. Di sinilah sebenarnya babak baru berlangsungnya 
penghancuran tanah-air orang Gamrange dan Halmahera 
pasca kolonial.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa Otonomi 
Daerah adalah puncak dari semua pemutusan hubungan 
“basudara” di Kabupaten Halmahera Tengah hari ini. 
Malah kenyataannya kian berlapis-lapis, bertumpuk-
tumpuk dan silang-sengkarut. Seperti ketika pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2007 
dan 2012 lalu. Masyarakat Halmahera Tengah di satu 
sisi, dibelah ke dalam kesadaran identitas sebagai orang 
Weda, Patani, dan Gebe (tanpa mengabaikan orang 
Sawai dan Tobelo). Di sisi lain, mereka diikat dan digiring 
ke dalam kelompok warna politik partai-partai tertentu. 
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Atau dengan kata lain, masyarakat dilihat, diidentifikasi 
dan dikelompokkan berdasarkan warna partai politiknya. 
Warna politik yang dimaksud adalah “Merah” dan “Kuning”, 
dan yang paling dominan saat ini.

Berawal dari kekalahan kelompok kuning pada 
tahun 2007, kemenangan kelompok merah yang kedua 
kalinya dimaknai orang Patani sebagai semakin kuatnya 
hegemoni dan dominasi orang Weda atas orang Patani.40 
Namun, bahwa kemenangan kelompok merah di Patani 
pun kian mengukuhkan kekuasaan elit dan pendukung 
kelompok tersebut di wilayah tersebut. Posisi mereka 
makin superior terhadap simpatisan kelompok kuning. 
Mereka juga karena punya akses terhadap pusat kekuasaan 
di Weda, dan menggunakannya di kampung, dan sebagainya.

Rusaknya ikatan sosial-kultural masyarakat Tanjung 
Ngolopopo pasca proses politik lokal di Halmahera Ten-
gah ditandai dengan hancurnya prinsip dari kebiasaan 
makan yawal.41 Tradisi sosial yang biasanya dihadiri oleh 
semua orang di kampung, sudah tidak lagi. Bila seorang 
pendukung warna kuning melaksanakan makan yawal 

40 Masyarakat Patani yang memilih warna merah sama artinya 
dengan mendukung kekuasaan orang Weda. Hal ini membuat 
seorang pedagang di sebuah kampung di bagian utara Patani, 
yang merupakan pendukung dan sekaligus donatur untuk calon 
Bupati, si “anak kampung dari Patani”, marah besar. Ia  langsung 
menagih hutangnya kepada masyarakat yang berhutang padanya 
di kampung tersebut sehari setelah pencoblosan, karena tidak 
ikut memilih calon kelompok kuning.

41 Tradisi “makan yawal” dilaksanakan ketika ada kematian, 
perkawinan atau khitanan. Misalnya dalam tradisi perkawinan, 
bila ada seorang laki-laki yang akan menikah, meskipun tidak 
memiliki ongkos, ia akan dibantu oleh seluruh keluarganya. Pi-
hak keluarga laki-laki, akan berupaya mengumpulkan biaya ni-
kah yang diminta oleh pihak keluarga perempuan yang mau dini-
kahi. Dengan berkelakar dalam serius, beberapa orang di Patani 
mengatakan, “bila satu orang menikah, semua orang ikut meni-
kah. Bila satu orang meninggal semua orang ikut meninggal”.
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untuk pernikahan, maka sudah pasti warga dari kelom-
pok merah tidak akan ikut terlibat. Meskipun sekam-
pung, tetangga, bahkan keluarga. Begitu juga sebaliknya. 
Selain makan yawal, contoh lain juga terjadi di sebuah 
kampung di utara Patani. Kontraktor-kontraktor dari 
kelompok berkuasa; kelompok merah, dalam pekerjaan 
proyeknya, tidak membayar batu (kubik dalam istilah 
masyarakat) yang diambil dari para pengumpul. Hanya 
karena mereka dilihat sebagai pengikut kelompok kuning. 
Para pengumpul batu tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah 
dan menerima keadaan tersebut42. 

Selain itu, tapal batas43 juga menjadi persoalan pasca 
pemisahan Halmahera Timur dari Kabupaten Halmahera 
Tengah. Masalah yang tak pernah muncul sebelum peme-
karan ini kian meruncing setelah Sultan Tidore menan-
capkan patok tapal batas wilayah Kesangadjian Maba (Ka-
bupaten Halmahera Timur) dengan Patani (Kabupaten 
Halmahera Tengah) di muara sungai Get, di ujung kam-
pung Sakam (wilayah Halmahera Tengah). Proses terse-
but terjadi sehari setelah Sultan Tidore bersama stafnya 
melantik Sangadji Maba dan para bawahannya di Maba44. 

42 Kisah yang lain selain dua cerita di atas dapat ditemukan pada 
program bantuan perumahan rakyat di Patani. Penduduk yang 
tidak mampu dan miskin dalam ukuran pemerintah, tidak dima-
sukkan sebagai penerima bantuan. Sedangkan orang-orang yang 
berkecukupan malah diberikan program tersebut. 

43 Batas yang dimaksud hanyalah sebuah penanda. Sebuah titik 
yang didasarkan pada tanda-tanda alam, berupa batu, sungai, 
tanjung, dan sebagainya. Bukan “garis tegas” seperti yang ada di 
dalam peta-peta administratif pemerintah. Membuat garis, pada 
akhirnya mereduksi imajinasi ruang sekaligus menghancurkan 
kehidupan masyarakat, karena rentan menjadi cara untuk mem-
ecah belah atau  mengadu domba.

44 Sengketa tapal batas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur 
mulai terjadi pasca pemekaran. Bagian ini penulis tambahkan 
dari Koran Malut Post edisi cetak tanggal 11, 12, 13, 15, 18, 19, 
20 dan 21 Mei 2015.
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Masyarakat Patani menolak. Dalam sebuah perte-
muan dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 
di Weda, para tokoh dari Patani menegaskan akan tidak 
menerima keputusan Sultan Tidore bila tapal batas 
wilayah Maba dan Patani ditetapkan di sungai Get. Bagi 
mereka, salah bila Sultan menggunakan catatan Djafar 
Faroek, Tolamo (Sekretaris Kesultanan) di masa peme-
rintahan Sultan Zainal Abidin Syah, Gubernur Irian Barat, 
sebagai sumber utama tanda batas karena sangat bias 
sejarah Kesultanan Tidore. Batas yang sebenarnya antara 
wilayah Kesangadjian Maba dengan Patani terletak di 
Ubli, belakang tanjung Enggalang. Suatu tempat dimana 
hamparan pasir putih dan pasir hitam bertemu. Tanda 
batas ini bukan baru ada pada masa kesultanan Tidore, 
tapi jauh sebelumnya. Bahkan, jauh sebelum Kesultanan 
Tidore dan kesultanan lain di Maluku Utara terbentuk. 
Selain itu, tanda batas tersebut pun merupakan bagian 
dari sejarah leluhur penduduk Tiga Negeri. Sehingga jika 
Sultan Tidore tidak mencabut patok tapal batas tersebut, 
Sangadji Patani yang mendapat dukungan dari Sangadji 
Weda bersama masyarakat Halmahera Tengah akan ke-
luar dari struktur Kesultanan Tidore. Masyarakat Hal-
mahera Tengah juga akan menduduki wilayah mereka.

Menanggapi pertemuan itu, Sangadji Bicoli45 dan 
anak buahnya angkat bicara. Dalam sebuah rapat mendadak 
di Bicoli, Halmahera Timur, mereka mempertegas bahwa 
apa yang dilakukan oleh Sultan Tidore sudah sangat 
benar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sangadji 
Maba, bahwa tapal batas antara Maba dan Patani di sungai 
Get merupakan hasil kesepakatan para Sangadji dengan 
Sultan di Tidore. Tapi menurut beliau, mau dimana pun 

45 Dalam struktur adat Kesultanan Tidore, selain Sangadji Tiga 
Negeri, Sangadji Bicoli juga ada. Tapi secara kewilayahan, Bicoli 
dan Maba satu wilayah.
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tapal batas kedua wilayah yang penting hubungan kakak 
beradik di Tiga Negeri tetap terjaga. Berbeda dengan 
Sangadji Bicoli dan bawahannya yang lebih tegas lagi 
akan membela dan mempertahankan apa yang telah di-
lakukan oleh Sultan Tidore.

Cerita di atas mewakili satu kenyataan tentang 
masalah tapal batas yang semakin hari makin runyam 
di Kabupaten Halmahera Tengah dan Timur beberapa 
tahun terakhir. Dari sengketa antar kabupaten, ke-
camatan sampai antar kampung. Seperti sengketa tapal 
batas antar kecamatan di Patani setelah wilayah tanjung 
Ngolopopo dibelah menjadi beberapa kecamatan. Misalnya 
yang mendera Kecamatan Patani induk dengan Patani 
Barat. Masyarakat kecamatan Patani induk menolak jika 
bobane dan dusun Sif diklaim sebagai wilayah Kecama-
tan Patani Barat. Bahkan menurut masyarakat Patani, 
bobane Woyo Mimeu yang terletak di sebelah barat dusun 
Sif masih merupakan wilayah Patani.

Di tingkat kampung, konflik tapal batas antara 
kampung Patani (Wailegi dan Kipai) jauh lebih tajam. 
Bahkan telah berlangsung kurang lebih lima tahun tera-
khir. Hal yang selama ini tak pernah ada, tiba-tiba saja 
menjadi masalah yang cukup gawat. Batas kedua kam-
pung diperebutkan kembali. Sejarah dan klaim asal-usul 
dibuka lagi. Persoalannya terletak pada apa yang men-
jadi batas antara kedua kampung? Menurut penduduk 
Kipai, sungai kecil Moncele adalah batasnya. Sedangkan 
menurut penduduk Wailegi bahwa “mata jalan” (sebuah 
jalan kecil) yang tak jauh jaraknya dari kali Moncele, me-
manjang dari lao ka dara46, merupakan batas kedua kam-
pung yang sebenarnya. Masalah batas ini berlarut-larut 
tanpa ada penyelesaian sampai hari ini. Ketegangan, 
bahkan konflik fisik hampir terjadi.

46 Lao ka dara berarti dari arah laut menuju gunung.
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Hilangnya Wolot dan Bottom47

Sampai sebelum konflik besar terjadi di Halmahera 
dan Kepulauan Maluku, masih cukup banyak pedagang 
dari luar di Patani48. Tapi pasca rusuh, kini hanya ting-
gal satu keluarga pedagang besar dan merupakan orang 
paling kaya di Patani. Ia bahkan disebut-sebut mengua-
sai ekonomi Patani, serta sebagian wilayah Kabupaten 
Halmahera Tengah49. Selain pedagang besar ini, ada be-
berapa pedagang dari daerah lain juga datang membangun 
hidup di Patani.

Dari para pedagang inilah, hampir semua kebutuhan 
hidup masyarakat diperoleh hari ini. Bila dicermati lebih 
mendalam, nyaris tidak ada lagi penduduk Patani yang 
secara mandiri memproduksi pangannya sendiri. Sung-
guh suatu ironi, ketika masyarakat yang begitu agraris: 
di darat maupun laut, dahulunya, kini harus menggan-
tungkan hidupnya pada orang lain, juga tempat lain? 
Persoalannya, apa masalah yang paling mendasar se-
hingga situasi ini terjadi? 

47 Cerita tentang ini juga butuh studi yang lebih mendalam lagi.
48 Pernah ada seorang pedagang keturunan Tionghoa yang sangat 

ramah dan baik hati kepada seluruh masyarakat. Ia sering mem-
bantu bahan maupun tenaga untuk bergotong royong di Masjid. 
Tapi beliau akhirnya keluar dari Patani karena isu konflik besar 
“tanggal Sembilan, bulan sembilan, tahun sembilan sembilan”.

49 Ada cerita yang mengatakan bahwa pedagang tersebut punya 
banyak kaki di setiap kampung di pesisir Ngolopopo. Selain 
berdagang kelontong, yang bersangkutan juga membeli hasil 
bumi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan karena ia memiliki alat 
transportasi sendiri untuk membawa hasil bumi ke Manado, dan 
membawa barang-barang dagangan ke Patani. Dengan sumber-
daya ekonomi yang dimilikinya itu, seorang anaknya berhasil 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari dae-
rah pemilihan Patani tahun 2014 lalu.
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Pertama, bahwa persoalan utama yang mereka ha-
dapi adalah semakin berkurangnya lahan-lahan subur 
yang bisa dijadikan kebun tanaman pangan. Kebanyakan 
lahan telah diisi dengan tanaman tahunan. Toh kalaupun 
masih mau berkebun, mereka harus berjalan atau berla-
yar jauh ke bobane-bobane yang ada di bagian barat atau 
timur Patani, bahkan sampai tinggal di tempat terse-
but. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Yeisowo di 
bobane Sumu, arah timur Patani.  

Bukan hanya itu, Pulau Mor pun sama situasinya. 
Salah satu wilayah paling subur di Patani, tempat pangan 
dihasilkan oleh penduduk sejak dari dulu, kini juga kian 
berkurang lahan bagi tanaman pangan, setelah dipenuhi 
dengan tanaman kelapa dan pala. Ditambah dengan ja-
raknya yang cukup jauh menyebabkan warga makin ja-
rang ke sana. Maka, kepada warga Yeisowo biasanya pe-
milik kebun di Wailegi meminta agar menjaga, merawat 
serta mengolah kebunnya di pulau tersebut.

Kedua, daratan Tanjung Ngolopopo pun hanya bisa 
ditanami dengan tanaman keras saja saat ini. Tanaman 
pangan tak bisa bertahan lama, sebab populasi babi 
hutan yang tinggi di tanjung yang sempit ini membuat 
kebun cuma bisa beberapa kali ditanami sebelum pagar 
kebun mulai lapuk. Sehingga kebun biasanya langsung 
diisi dengan tanaman keras sesudah tanaman pangan50.

Oleh karena kondisi tersebut, maka untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, sebagian penduduk kini meman-
faatkan pekarangan dan kintal mereka untuk ditanami 
sayur mayur dan bumbu dapur, baik yang ditanam langsung 
maupun menggunakan media tanam polybag. Sementara 

50 Menurut orang kampung, berbeda dengan masyarakat lain di 
Halmahera, wilayah Patani banyak hama babinya karena babi ti-
dak dikonsumsi oleh masyarakat Patani yang umumnya beragama 
Islam. 
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program-program pertanian yang masuk ke Patani be-
berapa tahun terakhir pun, belum kelihatan dapat men-
jawab persoalan pangan masyarakat, apalagi sampai 
tingkat memotong suplay barang dari luar daerah51.

Selain itu, penduduk Patani juga, mau tak mau, 
hanya bergantung dan mengandalkan hasil pengolahan 
kopra, pala dan cengkih di setiap kali panen. Dan dari 
para pedagang di toko, warung-warung serta pasar52 
yang ada di Patani, masyarakat mendapatkan kebutu-
hannya. Barang-barang konsumsi harian seperti beras, 
gula, minyak kelapa, kopi, telur, dan sebagainya, ter-
masuk tepung sagu kemasan, disediakan oleh peda-
gang di toko53 dan warung-warung54. Sedangkan pisang, 
sayur mayur, bumbu dapur; bawang, cabai dan tomat 
(barito)55, serta buah-buahan dibawa dari luar daerah, 
seperti Weda (dari transmigrasi Wairoro dan Subaim) 
dan Ternate56 yang kemudian didagangkan di pasar. 

51 Beberapa program fisik memang kelihatan, seperti sebuah pasar 
kecil dan sumur untuk kebun kelompok.

52 Pasar di Patani tidak bisa dibayangkan seperti umumnya pasar 
di tempat lain yang ramai penuh penjual dan pembeli. 

53 Jika belum panen, sebagian masyarakat biasanya akan berhutang 
kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. 
Kemungkinan mereka juga akan berhutang untuk biaya berobat 
atau pendidikan anak-anaknya.

54 Nampaknya warung-warung kecil di Patani juga mengambil ba-Nampaknya warung-warung kecil di Patani juga mengambil ba-
rang dari toko pedagang besar yang telah disebutkan di atas.

55 Bumbu dapur adalah salah satu yang paling banyak dibutuhkan 
di Patani. Tomat misalnya, sekali beli hanya untuk sekali makan. 

56  Tentang hal ini masih butuh studi yang lebih mendalam. Namun, 
sejak dibuka tahun 1980-an transmigrasi Wairoro, seperti juga 
di dataran subur Wasile di Halmahera Timur dan Goal di Halma-
hera Barat, merupakan sumber pangan utama di Halmahera 
Tengah saat ini. Semenjak saat itu, beras, sayur mayur, tomat, 
cabai, bawang, dan lain-lain mengalir masuk ke seluruh wilayah 
Halmahera Tengah. Beras yang awalnya hanya dikonsumsi setiap 
hari Jum’at saja, mulai bisa dinikmati setiap hari oleh orang Pa-
tani. Sehingga ada cerita bahwa sebelum mengetahui nama cabai 
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Warga Patani pun mendapatkan pangan kebun dan sagu 
dari warga Yeisowo atau Yendeliu yang berkebun dan 
menokok sagu di bobane-bobane yang jauh.

Barang-barang dagangan didatangkan setiap minggu 
menggunakan kapal (penumpang dan barang) dengan rute 
Ternate-Weda-Patani. Sebuah kapal feri juga dengan 
secara rutin singgah di Patani. Bukan hanya itu, setiap 
hari orang-orang Patani yang pulang dari Weda meng-
gunakan speedboat, juga nampak membawa kebutuhan 
dapurnya dari ibukota Kabupaten Halmahera Tengah itu.

Padahal, ibu-ibu di Patani menyadari, umumnya 
pangan yang ada saat ini tak lagi sehat. Berbeda dengan 
dahulu, makanan yang dihasilkan sendiri di kampung 
sangat alami. Kini, berbagai macam bahan kimia telah 
digunakan pada tanaman. Akibatnya, banyak  penyakit 
baru yang mulai diderita masyarakat di kampung. Da-
hulu orang kampung tidak pernah mendengar dan men-
genal penyakit mata, rematik, kanker, serta berbagai 
macam penyakit lainnya. Tapi kini, semua penyakit ada. 
Ibu-ibu yang masih muda saja sudah tidak bisa memas-
ukkan benang ke dalam lubang jarum karena matanya 
tak lagi sehat. Masalahnya, mau tak mau mereka tetap 
membeli pangan-pangan tersebut.

Situasi ini membuat seorang ibu pembuat sagu 
lempeng di Kipai dengan nada miris berkomentar, “dulu 
keadaan susah tapi kitong rasa gampang. Skarang keadaan 
gampang tapi kitong rasa susah”57. Dahulu, walaupun tak 
semudah sekarang, tapi pangan dihasilkan sendiri oleh 
masyarakat, tanpa harus dibeli. Sagu dan hasil kebun 
utamanya. Bahkan umbi-umbian hutan beracun dan 

keriting, masyarakat Patani lebih mengenal nama cabai ini den-
gan sebutan “rica (cabai) Wairoro”.

57 Dahulu keadaan susah tapi kita merasa gampang untuk dapat-Dahulu keadaan susah tapi kita merasa gampang untuk dapat-
kan. Sekarang keadaan gampang malah kita merasa susah.
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buah bakau pun dikonsumsi masyarakat58. Misalnya 
buah bakau, jika diolah dengan benar, enaknya minta 
ampun. 

Kini, masyarakat sudah jarang, bahkan tidak lagi 
berkebun. Segala kebutuhan harus dibeli59. Seperti sagu. 
Walaupun masih ada masyarakat yang memiliki dusun 
sagu, namun mereka tidak lagi mengolahnya sendiri. 
Sama halnya dengan kebun kelapa, dusun sagu juga di-
berikan kepada orang lain untuk diolah. Dalam proses 
pengolahan, bila hasilnya dua karung, yang punya dusun 
dan yang mengolahnya masing-masing mendapatkan 
satu karung. Namun bila dibeli, harganya sangat ma-
hal. Misalnya ketika dibeli dari orang Bicoli (Halmahera 
Timur) yang datang membawanya ke Patani, harga pati 
sagu per karung seratus dua puluh ribu rupiah. Tapi jika 
sudah di tangan pedagang, harganya naik menjadi sera-
tus lima puluh ribu rupiah. Hal yang hampir sama juga 
berlaku pada sagu dari dusun Sif. Apabila diambil lang-
sung di tempat, seratus dua puluh ribu rupiah per karung 
harganya. Sedangkan diantar ke rumah, harganya naik 
menjadi seratus lima puluh ribu rupiah, karena ditam-
bah ongkos kirim (jasa ojeg) tiga puluh ribu rupiah60. 

58 Suatu saat, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK di Patani. 
Dalam kegiatan tersebut penganan-penganan lokal dimasak dan 
disajikan. Apa yang terjadi, para petinggi PKK dari Weda meny-
erbu penganan yang dibuat dari buah bakau. Saking enaknya, 
penganan tersebut tidak hanya dimakan di lokasi acara, malah 
sampai dibawa pulang ke Weda.

59 Seorang ibu di Patani bercerita, pada saat bulan puasa, ia akan 
meminta anaknya yang berada di Ternate untuk mengirimkan 
pisang, kasbi, dan berbagai macam kebutuhan dapur kepadanya. 
Sebab, harga barang di Ternate yang sedikit lebih murah diband-
ingkan di Patani atau Weda. Pesanan kemudian dikirim lewat ka-
pal.

60 Sagu yang dibeli si ibu lalu diolah menjadi sagu lempeng yang ia 
jual dengan harga lima ribu rupiah perikat (seikat berisi enam 
lempeng). Sisanya disimpan untuk kebutuhan keluarga.
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Ironisnya, ketika tidak ada sagu di dapur, masyarakat 
akan membeli tepung sagu kemasan di toko atau warung 
yang ada di Patani untuk dikonsumsi.

Sementara untuk kebutuhan kayu bakar, memang, 
sebagian masyarakat Patani masih mengambilnya di 
hutan. Namun bagi sebagiannya lagi ternyata sudah 
harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan-
nya. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dalam 
acara pernikahan, khitanan, maupun kematian banyak 
pohon yang harus ditebang dari hutan perbukitan Tan-
jung Ngolopopo61. Di sisi lain, hutan Nglopopo yang kian 
tipis, masih juga digunduli oleh sebuah perusahaan kayu 
bulat yang beroperasi di bagian timur Patani. Tumpukan 
besar kayu-kayu besar milik perusahaan ini disusun rapi 
di pesisir bobane Yoman. 

Tidak hanya masalah pangan dan kayu (bakar) 
saja yang dihadapi penduduk pesisir Ngolopopo saat ini, 
air pun nyaris sama situasinya. Apalagi pada saat musim 
kemarau, beberapa sumber air di Patani mulai menger-
ing. Hal ini dapat dilihat dari debit air yang mengalir 
lewat pipa di setiap rumah di Kipai, lambat laun akan 
berkurang sampai kering pada akhirnya62. Sedangkan 
sumber air Wailegi yang bisa diminum mentah, kini mu-

61 Apabila meminta orang untuk memotong pohon untuk kayu ba-
kar di wilayah yang jauh, seperti di dusun Sif, maka ongkos ber-
tambah besar, termasuk untuk sewa mobil pengangkut (truk). 
Semakin jauh jaraknya, semakin besar pula ongkos angkut yang 
harus dikeluarkan. Apalagi jika terima di rumah, ongkos yang ha-
rus dibayarkan jauh lebih mahal.

62 Selain itu, ketika datang musim hujan, aliran air pun sering pu-
tus-putus karena bak penampung utama sumber air Kipai yang be-
rada cukup jauh dari kampung jarang dibersihkan dari daun-daun 
kering yang jatuh ke dalamnya. Sebelumnya, seorang bapak penjaga 
air tersebut selalu membersihkan bak setiap minggu. Setelah be-
liau meninggal, tidak ada lagi warga yang, baik sendiri maupun ber-
sama-sama, membersihkan bak penampung itu sekarang.
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lai dilirik banyak orang. Warga dari dusun Sif, menggu-
nakan galon, mulai datang mengambil air ini setiap hari. 
Warga Wailegi yang berada di Weda, juga sesekali mulai 
membawanya ke sana. Bukan hanya itu, beberapa sungai 
kecil di Patani juga telah diracuni oleh penduduk yang 
mau mencari udang. Tak main-main, bahan-bahan kimia 
seperti desis dan potassium digunakan oleh penduduk 
pada saat mencari udang63.

Namun, tidak hanya di sungai saja, pesisir pantai 
Patani dan pulau Mor pun kini telah diracuni menggu-
nakan bahan kimia yang sama. Penggunaan bahan kimia 
tersebut mengakibatkan berbagai jenis ikan, kepiting 
bakau, dan biota laut lainnya serta terumbu karang mati 
dan hancur. Menurut cerita, penghancuran wilayah pesi-
sir ini sudah berlangsung jauh sebelumnya. Sejak tahun 
1980-an, penangkapan ikan menggunakan bom (rakitan) 
mulai marak dilakukan di pesisir Tanjung Ngolopopo. 
Pengeboman yang terus menerus sepanjang periode 
1980-an sampai 1990-an menyebabkan terumbu ka-
rang dan ekosistem pantai Patani rusak berat. Situasi 
kerusakan ini semakin diperparah dengan sampah yang 
dibuang sembarangan oleh penduduk. Seolah tempat 
pembuangan akhir, warga yang rumahnya dekat pantai, 
setiap pagi dan sore melepas begitu saja berbagai jenis 
sampah ke dalam laut. Jadinya pantai sangat keruh dan 
kotor64.

63 Ada sejenis akar tanaman tertentu yang juga digunakan untuk 
mencari udang. Tapi bagi masyarakat bahan ini tidak merusak. 
Udang dan ikan hanya akan sakit matanya jika getah akar ini 
dicelupkan ke dalam air (sungai maupun laut).

64 Kenyataan ini membuat seorang ibu di Kipai berpendapat, ikan 
sekarang rasanya sudah beda, walaupun masih segar. Tidak se-
sedap dan seenak dahulu.
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Kerusakan pesisir ini mengakibatkan perairan 
dekat pantai tak lagi menjadi tempat hidup berbagai 
jenis ikan dan biota laut seperti dahulu. Saat ini tidak 
kelihatan lagi ada penduduk yang mengail maupun men-
jaring ikan di perairan dekat pantai Patani. Kondisi ini 
sangat berbeda dengan perairan dangkal pada bobane-
bobane di arah barat dan timur Patani, yang masih ke-
lihatan bersih dan banyak ikannya65. Sehingga kalau 
mau mendapatkan ikan, nelayan Kipai-Wailegi harus 
jauh melaut. Namun, bila tidak ada tangkapan atau tidak 
ada orang yang melaut, maka masyarakat Patani akan 
berbondong-bondong pergi membeli ikan dari nelayan 
Yeisowo yang baru pulang melaut. Bahkan ketika tak ada 
ikan sama sekali, ikan kaleng (sarden) akan dikonsumsi 
oleh warga pesisir ini. Selain itu, bibir pantai pun semak-
in lama makin tipis akibat abrasi yang terus menerus 
terjadi. Maka, untuk mengantisipasi datangnya musim 
ombak, talud pun dibangun sepanjang pantai di dalam 
kampung 66. Jika tidak, penduduk Kipai dan Wailegi yang 
rumahnya dekat pantai pasti menerima bencana besar 
setiap kali bergeraknya musim selatan. 

Selain masalah di atas, eksploitasi ikan besar-
besaran juga merupakan persoalan utama yang ter-
jadi di perairan Ngolopopo sampai pulau Mor hari ini. 
Dalam beberapa tahun terakhir, perahu, kapal tangkap 
dan rompon milik nelayan Filipina menjubeli perairan 

65 Di bobane Loman, arah barat Patani, sebuah jembatan men-Di bobane Loman, arah barat Patani, sebuah jembatan men-
jadi tempat orang-orang mengail dan bacigi (alat tangkap yang 
dibuat dari kail, tanpa umpan) setiap hari. 

66 Setelah talud dibangun, nyaris tidak ada lagi tempat menambat-Setelah talud dibangun, nyaris tidak ada lagi tempat menambat-
kan perahu. Para nelayan lalu menambatkan perahunya begitu 
saja di atas talud. Bahkan ada perahu yang diangkat dan ditaruh 
di depan rumah. 
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ini67. Menurut cerita, saking banyaknya, nyala lampu 
kapal dan rompon di lepas pantai bak sebuah kampung 
besar pada malam hari. Tetapi ironisnya, baik nelayan 
dan penduduk, aparat keamanan maupun pemerintah 
(kecamatan dan desa) terkesan masa bodoh saja den-
gan situasi tersebut. Hal ini membuat sebagian warga 
menduga, bahwa telah terjadi kongkalikong antara para 
nelayan Filipina dengan pemerintah, aparat keamanan, 
maupun dengan nelayan-nelayan di Patani.

Bagaimana tidak, menurut masyarakat, hampir tak 
pernah ada tindakan tegas dari aparat keamanan terha-
dap perahu, kapal dan rompon maupun kepada nelayan 
Filipina sendiri yang keluar masuk ke dalam perairan 
Halmahera tanpa prosedur resmi. Sementara pemerin-
tah kecamatan dan desa di seluruh pesisir selatan Tan-
jung Ngolopopo, kelihatan cuek saja tanpa ada keputu-
san yang diambil terkait dengan masalah ini68. Begitu 
juga dengan para nelayan Patani. Mereka, bahkan, men-
datangi rompon-rompon nelayan Filipina untuk menu-
karkan rokok dengan ikan. Hanya dengan beberapa 
bungkus rokok saja, ikan seperahu penuh bisa mereka 
bawa pulang. Tidak itu saja, nelayan Filipina juga akrab 
dengan masyarakat, khususnya di Yeisowo dan Yendeliu. 
Kedekatan ini membuat warga di kedua kampung den-
gan mudah bisa jalan-jalan bersama nelayan Filipina ke 

67 Baru beberapa bulan belakangan ini, kapal tangkap dan rompon 
nelayan Filipina mulai jarang kelihatan di perairan tenggara 
Halmahera. Mereka menghilang sejak ada kebijakan Menteri 
Perikanan Dan Kelautan RI untuk memusnahkan seluruh kapal 
nelayan asing yang tidak memiliki dokumen resmi di perairan 
Nusantara.

68 Sebuah pos yang dibangun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 
Halmahera Tengah di pulau Mor untuk mengawasi perairan 
tenggara Halmahera. Tapi bangunan tersebut dibiarkan kosong 
begitu saja tanpa ada petugasnya.
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negaranya69. Bahkan kemudian, ada yang sampai meni-
kah dan tinggal di Yeisowo saat ini.

Tanjung Ngolopopo Dalam Rencana?

“Batu membuat orang gila”, kata seorang laki-la-
ki kepada istrinya ketika melihat warga Patani secara 
sendiri-sendiri maupun berkelompok mencari batu akik 
di bobane Woyobus, arah timur Patani. Tak lepas dari 
tingginya harga batu akik Maluku Utara, khususnya batu 
Bacan saat ini, membuat warga pun ikut tergiur, dan 
mulai mencari “batu Patani”. Menggunakan linggis dan 
palu, kaki dan punggung perbukitan bobane Woyobus 
dibongkar. Lubang-lubang galian dengan beragam diam-
eter -dari yang kecil sampai dengan yang cukup besar- 
bertebaran dimana-mana. Untuk menemukan batu yang 
bagus, mulai dari jalan raya sampai ke areal penggalian, 
batu-batu berukuran kecil, sedang dan besar diperiksa; 
dibelah maupun dihancurkan. Lalu, bongkahan-bongka-
han batu yang dianggap bagus diisi ke dalam karung lalu 
dibawa pulang dan disimpan di rumah70.

Sementara itu, dari arah timur bobane Woyobus, 
sebuah kamp perusahaan kayu berdiri di sekitar hutan 
bakau Bobane Legli. Sekitar kamp dipenuhi tumpukkan 

69 Ada kecurigaan masyarakat bahwa salah seorang warga Yendeliu 
mulai sakit-sakitan setelah pulang dari Filipina. Ia diduga men-
gidap penyakit HIV/AIDS. Ketika hari terakhir penulis di berada 
Patani, yang bersangkutan dikabarkan telah meninggal dunia.

70 Suatu hari di pertengan bulan Maret 2015 lalu, batu Patani yang 
dianggap cukup bagus ditemukan oleh seorang warga Wailegi di 
bobane Woyobus. Tapi yang bersangkutan tidak mau membagi 
informasi tentang tempat dimana batu tersebut ia temukan ke-
pada orang lain. Suatu hari, ia dibuntuti sewaktu ke lokasi itu. 
Naas, keesokan hari, tempatnya dikerumuni pencari batu. Kon-
flik hampir pecah. Si penemu batu tidak mau orang lain mencari 
batu dilokasi yang ia temukan. Para pencari batu pun tidak mau 
karena lokasi tersebut bukan miliknya pribadi.
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kayu bulat, yang sedang dikelilingi police line. Bukan 
hanya kayunya, alat-alat berat dan truk yang berdeka-
tan dengan kamp -yang tak berpenghuni itu- dan tumpu-
kan kayu juga dililit dengan garis polisi. Beberapa me-
ter ke arah pantai melalui jalan tanah –yang ditimbun 
di atas hutan bakau, sebuah tempat menaruh tangki 
penampung bahan bakar berdiri di atas laut yang juga 
timbun. Perusahaan yang nama, status dan pemiliknya 
tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Patani 
ini, bergerak menghabisi kayu dari pesisir timur Patani 
sampai ke tengah perbukitan, bahkan, menurut dugaan 
masyarakat, telah menembus wilayah kampung Gemia di 
bagian utara Patani. Ketidakjelasan perusahaan ini juga 
sama dengan perusahaan yang pernah beroperasi meng-
gunduli hutan di wilayah dusun Sif pada tahun 1980-an 
atau 1990-an sebelumnya.

Selain dihajar oleh perusahaan kayu, daratan Tan-
jung Ngolopopo sampai pulau Mor pun kini sudah masuk 
dalam rencana investasi perusahaan pertambangan. 
Bahkan dalam peta sebaran Izin Pertambangan Maluku 
Utara berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, 
sudah berstatus eksplorasi, termasuk wilayah Tanjung 
Ngolopopo dan pulau Mor.

Namun terkait hal ini, lagi-lagi masyarakat Patani 
tidak mengetahuinya sama sekali. Yang mereka tahu 
bahwa berapa kali survey kelayakan bahan tambang tel-
ah dilakukan oleh orang-orang asing di Tanjung Ngolo-
popo. Para surveyor ini kerap ditemani oleh pemerintah 
kecamatan dan desa pada saat mangambil sampel. Hal 
ini membuat masyarakat merasa heran dan bertanya-
tanya, “Katanya tambang masih muda, tetapi survey di-
lakukan terus menerus”.
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Seiring dengan itu, “bahasa-bahasa” baru pun ber-
munculan. Tanah dan perbukitan di belakang kampung 
mulai disebut dengan istilah “tanah tambang”, atau pa-
ling jelasnya “tanah asbes”. Maka, bukan tidak mungkin, 
bahasa (berita dan cerita) bisa menjadi pintu masuk 
bagi bekerjanya industri keruk tersebut. Apalagi jika 
yang menuturkannya adalah orang-orang yang pernah 
merasakan nikmatnya hidup di Gebe pada saat perusa-
haan Aneka Tambang (Antam) beroperasi menghancur-
kan pulau kecil di tenggara Halmahera itu71.

Memang bukan yang lain, pulau Gebe adalah kisah 
paling awal bagaimana ruang-hidup orang Halmahera 
disusun ulang untuk dihancurkan lagi di masa pasca ko-
lonial. Begitu “Tete Ato”, istilah orang Halmahera menye-
but Soeharto, dan rezim Orde Baru-nya mulai berkuasa, 
perusahaan Aneka Tambang diizinkan mengawali pen-
jarahan atas pulau Gebe di awal tahun 1970. Lalu hutan 
hujan tropis Halmahera, pulau terbesar di Kepulauan 
Maluku ini, pun dijejali berbagai macam perusahaan 
kayu, dari yang berskala besar (HPH) sampai dengan 
yang kecil, kelas ikan teri. Kemungkinan yang di dusun 
Sif pada tahun 1980-an atau 1990-an, adalah perusa-
haan dengan skala yang terakhir disebutkan. Sementara 
dusun-dusun sagu luas di dalam lembah-lembah paling 
subur Halmahera, dialihfungsikan untuk sawah transmi-
gran sekitar awal tahun 1980 juga. 

71 Sekarang pulau Gebe kesulitan air bersih untuk minum. Tanah 
bekas tambang menganga lebar, tak lagi bisa ditanami. Ribuan 
kepala keluarga meninggalkan pulau ini sejak tahun 2006. Sebe-
lumnya, “bahasa-bahasa” indah tentang pertambangan Gebe ter-
lebih dahulu dioperasikan kepada masyarakat, bahkan sebelum 
perusahaannya sendiri hadir. Modus seperti ini juga yang ber-
langsung ketika tambang mulai memasuki Teluk Buli pada 1997, 
dan menyusul tempat-tempat lainnya di Halmahera. 
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Kurang lebih tiga puluh tahun kemudian, di akhir 
tahun 1990 atau di awal tahun 2000, Antam langsung 
menyerbu teluk Buli pasca Gebe72. Di selatannya, perusa-
haan Weda Bay Nickel (WBN) merayap pelan mengeruk 
tanah merah di dalam teluk Weda -dari pesisir sampai 
pedalamannya- malah telah menembus pedalaman teluk 
Buli. Dengan bahasa, data dan peta yang telah siap, maka 
pelan tapi pasti, operasi industri keruk di teluk Weda 
dan Buli pada satu sisi, serta Gebe pada sisi yang lain 
akan merayap menembus Tanjung Ngolopopo yang be-
rada di tengahnya. Apalagi jika pabrik smelter yang tengah 
dibangun di kedua teluk siap beroperasi, maka sangat 
mungkin akan terjadi.

Namun pergerakan ekonomi ekstraktif selalu jauh 
lebih cepat daripada kemampuan kita memahami cara 
kerjanya. Hal-hal yang jauh berbeda bisa saja terjadi 
dalam situasi yang ada saat ini. Wilayah bagian barat 
Tanjung Ngolopopo, bisa jadi akan lebih duluan dimas-
uki perusahaan perkebunan sawit. Menurut cerita yang 
beredar di kampung, beberapa waktu lalu ada dua orang 
akademisi (beberapa menyebutnya “professor”) dari 
Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditemani oleh se-
orang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Ternate 
melakukan survei kelayakan lahan dan air bagi kepen-
tingan investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit 
di Patani. Di kampung Wailegi dan Kipai bahkan, para 
ahli lahan dan air tersebut memulai survei dengan jarak 
hanya sekitar empat ratus meter dari kampung. 

Masyarakat menduga, kemungkinan kedua orang 
“profesor” tersebut merupakan orang bayaran dari PT. 
Manggala Rimba Semesta (MRS), sebuah perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang saat ini sedang bersiap-siap 

72 Meskipun sudah habis, wilayah pulau Gebe masih dikonsesikan 
kepada beberapa perusahaan tambang. 
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merayapi punggung perbukitan hutan hujan tropis dan 
tanah-tanah subur jazirah tenggara Halmahera. PT. MRS 
telah mengantongi izin konsesi dari Pemerintah Dae-
rah Kabupaten Halmahera tengah seluas 11.870 Ha di 
wilayah sepuluh kampung, antara lain: Banemo, Bobane 
Indah, Bobena Raya, Palo, Pantura Jaya, Damuli, Sakam, 
Nusrifa, Masure, dan Peniti73.

Masyarakat empat kecamatan di Ngolopopo meno-
lak. Mereka tidak mau menerima kehadiran perkebunan 
sawit PT. MRS di dalam wilayah mereka. Sebab hutan di 
wilayah ini merupakan tempat sumber pangan dan hasil 
bumi penduduk. Jika dimasuki perkebunan sawit, maka 
sumber kehidupan masyarakat akan hilang. Namun, baik 
lewat pertemuan maupun aksi demonstrasi, Pemerintah 
Kabupaten Halmahera Tengah tetap bersikeras tidak 
akan membatalkan rencana masuknya perkebunan sawit 
di ujung semenanjung tenggara Halmahera tersebut. 
Bahkan, pemerintah tetap mendukung rencana tersebut 
dengan cara membantu mempercepat proses pelepasan 
kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Di sisi lain, informasi tentang sawit dan manfaatnya 
juga cukup kuat beredar di tengah-tengah masyarakat. 
Satu-dua orang mulai menganggap bahwa sawit itu baik. 
Dapat meningkatkan “Pendapatan Daerah” dan menyerap 
tenaga kerja. Masyarakat pun bisa menabung dari hasil 
panen sawit. Berbeda dengan pala dan cengkih yang, tidak 
hanya waktu panennya lama, hasilnya pun cepat habis di-
pakai. Dan bagi mereka yang punya cerita ini, yang pen-
ting dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan adalah 
memperjelas status tanah yang akan digunakan oleh pe-
rusahaan supaya tidak ada masalah di kemudian hari.
73 Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.632/Menhut-

II/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Lihat Kronologis Kehadiran 
Perusahaan Perkebunan PT Manggala Rimba Sejahtera dan Re-
sume Kasus Sawit. AMAN Maluku Utara. 2014.
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Maka, di tengah situasi penghancuran bumi dan 
manusia Ngolopopo hari ini, baik dari dalam dirinya 
maupun dari luar seperti di atas, apa yang tersisa dari 
cerita tentang penghuni laut dan ujung pulau Halmahera 
ini? Apakah hanya sumber air, pangan, dan energi (kayu 
bakar), serta hasil buminya dirusak? Tidak. Sejarah asal-
usul tentang kesatuan manusia-alam, wolot re bottom, ke-
satuan tanah-air (laki-laki dan perempuan) ikut hilang. 
Hancurnya seluruh mata rantai bumi-manusia Ngolopopo. 
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“Nako O’Popareta Yo Boa ya Goana O’Hongana Mi Modeke,
Nako Yo Boa, De kaya Rusaka O’Hongana Mi Modekua!”1

(Kalau O’Popareta [ditujukan pada orang luar yang 
suka memerintah/mengatur dengan aturan dari 
luar/pemerintah] datang untuk jaga hutan, torang 
mau. Tapi [selama ini hanya] kalau datang untuk 
merusak hutan, torang tidak terima!)

Malam itu, tepatnya di Rai Tukur-tukur2, asap tem-
bakau berlalu-lalang di atas kepala. Isi ruangan 
sesak penuh asap. Saat itu, orang-orangtua dan 

1 �emikian kata orang tua-tua di dusun Rai Tukur-Tukur ketika men-�emikian kata orang tua-tua di dusun Rai Tukur-Tukur ketika men-
dengar bahwa hutan tempat mereka berburu berkebun sudah tidak 
bisa dimasuki oleh mereka. Meskipun mereka sampai sekarang ti-
dak mengetahui bahwa hutan tersebut telah masuk dalam peta hu-
tan lindung.  

2 Anak �usun �esa �odaga, Kecamatan Wasilei Timur, Kabupaten 
Halmahera Timur. Menurut cerita masyarakat “Togutil �odaga” (is-
tilah yang biasa disebut oleh orang luar, “Togutil”, atau dalam pan-
dangan LSM Burung Indonesia (Halmahera jadi salah satu unit ker-
janya) adalah suku “Tobelo �alam”. �alam penyebutan lokal disebut 
O’Hongana Manyawa (orang yang mendiami hutan). Arti dari Rai 
Tukur-tukur adalah; “Rai” berarti “jamur”, dan “Tukur-tukur” berarti 
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anak-anak muda dari Komunitas Togutil �odaga satu-
satu berdatangan, berkumpul dan duduk bersila mem-
bentuk lingkaran. Mereka melinting tembakau, menge-
pulkan asap ke udara di atas kepala.  

Raut wajah mereka kabur seperti asap yang mem-
bumbung dan menghilang itu. Ada yang menatapi tingkah 
asap itu sembari memainkan nafasnya. Ada yang meng-
hirup begitu dalam, menahan, dan baru mengeluarkan-
nya seketika kepala itu terpekur. Ada raut kekhawati-
ran, perasaan yang tidak pasti, ada juga yang sepertinya 
penuh harap. Seolah-olah maksud berkumpul ini akan 
mendapat kepastian tentang hutan tempat mereka ber-
kebun. Apakah masih bisa? �alam pikirnya berangan lepas, 
semoga hutan itu tidak diambil oleh pihak PT Aneka 
Tambang (Antam) yang sedang menanam pohon di sepan-
jang sisinya. 

Antam menyebut apa yang mereka lakukan seba-
gai upaya “Revitalisasi �aerah Aliran Sungai”. Area pro-
gram itu merupakan wilayah kebun-kebun orang Togutil 
�odaga.

Tak hanya orangtua laki-laki, beberapa perempuan 
lansia pun duduk mendampingi di luar lingkaran mere-
ka, mengamati, mendengar topik pembicaran. Nampak 
hal yang sama di raut wajah para ibu-ibu ini, ingin me-
ngetahui hasil perundingan dan berharap bahwa kebun 
mereka tidak jadi diambil perusahaan.

“kayu yang melintang di atas sungai”. Atau, pohon kayu yang ber-
jamur melintang di atas sungai, digunakan sebagai jembatan untuk 
menyeberang. �ulunya, Rai Tukur-tukur adalah jalan menuju satu 
pemukiman yang namanya Puda Manonoa (Puda berarti “timbul”, 
“Manonoa” artinya masuk dalam rakit). Puda Manonoa adalah tem-
pat berkumpul orang Togutil �odaga di dekat sungai.    
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Menjelang sore, saya dan Andri Umamith menda-
tangi para orangtua dan pemuda Rai Tukur-tukur yang 
sedang berkumpul. Mareka mengajak kami berdiskusi 
tentang apa yang terjadi di wilayah kebun mereka. 

Pernyataan pertama yang mereka keluarkan adalah: 
“Dinas Kehutanan kemarin, awal Februari 2015 da-
tang ke masyarakat dan mengatakan bahwa Antam 
akan menanam pohon di belakang kampung Rai 
Tukur-tukur. Dan membentuk kelompok tani agar 
bisa menanam pohon pala, kenari, dan bibit pohon 
besar lainnya”.

Gambar 1. Sebuah Papan plang batas PT. Aneka Tambang di Wasile

Namun menurut para orangtua ini, ada suatu kegan-
jilan. Kenapa tidak? Pihak Kehutanan setempat menga-
takan bahwa setelah proses penanaman yang dilakukan 
Antam di area kebun komunitas Togutil �odaga, mereka 
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tidak dapat lagi masuk ke lokasi itu untuk berkebun. �i 
sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa, masyarakat 
tetap bisa masuk namun tidak untuk berkebun di lokasi 
itu. Alasannya, tempat itu adalah hutan lindung. 

“Dong, orang Kehutanan bilang, kalau torang mala-
wang, nanti torang berhadapan dengan polisi dan 
tentara”. 
(Mereka, orang Kehutanan bilang, kalau kalian melawan, 
nanti kalian berhadapan dengan polisi dan tentara)

Om Arnol melafalkan ulang perkataan seseorang 
dari �inas Kehutanan.

Tidak hanya ancaman, berbagai macam isu beredar 
di warga kampung. Tersiar kabar, nantinya akan masuk 
perusahaan karet di lokasi kebun warga Togutil �odaga, 
di belakang dusun Rai Tukur-tukur. 

Ancaman lain adalah, lokasi tanggul irigasi ke 
sawah-sawah di sekitar Satuan Pemukiman (SP), tempat 
tinggal ribuan transmigran dari Jawa. Lokasi itu, diban-
gun tak jauh di belakang dusun Rai Tukur-tukur yang 
berjarak kurang lebih dua kilometer. Beberapa kali ter-
jadi banjir karena air meluap. Warga Togutil �odaga ber-
pendapat, banjir terjadi karna adanya aktivitas tambang 
pasir dari PT. Bella di lokasi sungai, di arah jalan menuju 
�usun Titipa. 

Setelah diselidiki, lokasi penanaman yang masuk 
di lahan kebun masyarakat adat Togutil �odaga adalah 
area hutan lindung yang selama ini tidak diketahui oleh 
warga Togutil �odaga. Yang mereka tahu, lokasi tersebut 
adalah wilayah jelajah para kakek buyut mereka untuk 
bercocok tanam dan berburu-meramu, tempat berse-
mayam para leluhur, dan sumber penghidupan sampai 
generasi berikutnya. Seorang bapak bernama Tanganiki 
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menyampaikan kekhawatirannya, “Kalau hutan ini habis, 
deng saya so mati, torang pe anak-cucu hidup bagaimana 
lagi?” (Kalau hutan ini habis, dan saya sudah mati, kami 
punya anak-cucu hidupnya bagaimana?). 

Ketidaktahuan akan cara kerja negara beserta ber-
bagai dalilnya dan ancaman yang digunakannya, mem-
buat orang Togutil �odaga hanya mengikuti, mematuhi 
aturan-aturan yang justru mengacam kelangsungan 
hidup dan nilai-nilai adat. Lebih jauh, justru berakibat 
kehilangan ruang hidupnya sendiri.

Awal 2014, warga Togutil �odaga mulai didatangi 
program pendampingan oleh Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara (Malut). AMAN 
pun mulai melakukan pemetaan wilayah adat (Pemetaan 
Partisipasif) bersama komunitas. 

AMAN Malut mencatat, wilayah adat Togutil �odaga 
seluas 26,482,21 hektar. �i dalam wilayah tersebut ada 
satu bagian dari Taman Nasional Aketajawe-Lolobata se-
luas 4.182,181 hektar (blok Lolobata), Hutan Lindung (HL) 
seluas 5951,643 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 
seluas 8134,123 hektar dan, Hutan Produksi yang dapat 
�ikonversi (HPK) seluas 139,697 hektar. 

Selain kawasan hutan dan konservasi, wilayah adat 
Togutil �odaga juga telah menjadi daerah transmigrasi 
yang luasnya sekitar 5.000 hektar. PT. Indo Bumi Nikel juga 
mengkapling wilayah adat Togutil �odaga kurang lebih 11 
hektar, dan PT. Roda Nusantara seluas 695,167 hektar. 

Tak hanya itu, terdapat perkebunan karet milik PT. Hi-
jrah seluas 150 hektar. Kawasan rehabilitasi hutan sekitar 
Bole-bole yang dikerjakan oleh Antam seluas 523,43 hektar. 

Informasi yang didapat, aturan penetapan hutan 
lindung tersebut mulai masuk sejak 2004, bersamaan 
dengan pengesahan Taman Nasional Aketajawe-Lolo-
bata. �an mulai pada tahun 2008, polisi kehutanan (Pol-
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hut) sudah mulai beroperasi di dalam hutan dan mela-
rang ibu-ibu pergi mengambil ubi-ubian dan sayur di 
kebun-kebun yang semuanya berada dalam hutan.

Bentuk sosialisasi hutan lindung terhadap masya-
rakat setempat berlangsung terus melalui berbagai 
paksaan dan ancaman, sejak di lokasi kebun mereka, 
dengan mengeluarkan paksa, mengusir masyarakat saat 
datang di kebun, dan mengancam mereka.

Nenek Kasiang, salah satu warga Togutil �odaga 
mengisahkan pernah mendapat perlakukan tersebut dari 
Polhut yang masuk ke wilayah kebunnya lalu mengata-
kan pada nenek Kasiang, “Nenek buat apa di sini? Tidak 
boleh ambil kayu dan berkebun di sini”. 

Lalu nenek Kasiang juga membalas, “Ngana (anda) 
juga buat apa masuk di kebun saya?” 

Menurut orang tua-tua, sudah sejak lama mereka 
terus diusir keluar tanpa penjelasan yang jelas terkait 
penetapan hutan lindung. Tanganiki menjelaskan;

“Jadi, kalau dorang (mereka) bilang, dorang masuk 
untuk ba tanam pohon supaya jaga hutan, saya su 
(sudah) tidak percaya, karna abis itu ada orang lain 
yang masuk tebang pohon lagi. Sebenarnya hutan ini 
siapa yang punya?”. 

Keresahan ini pun mengundang tanda-tanya, saya 
dan Andri memutuskan untuk melihat proyek yang me-
resahkan warga Rai Tukur–tukur. Perjalanan menuju 
tempat proyek penanaman pohon sekitar 3 sampai 4 
km dengan berjalan kaki menelusuri sungai dan hutan. 
Kami diantar oleh Yos Gane, warga Kao yang menikah 
dengan seorang warga Togutil �odaga dan mendiami Rai 
Tukur-tukur. Perjalanan ini dimulai dari pukul 06.00 dan 
sampai di lokasi proyek sekitar pukul 08.00.
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�alam perjalanan, terlihat bekas banjir yang me-
masuki kebun warga, kurang lebih tujuh sampai delapan 
meter tanda banjir dari kali ke lahan kebun. �aun, 
rumput, dan batang pohon berserakan. Selain itu sekilas 
posisi penanaman bibit terlihat aneh, bibit pohon pala, 
kenari ditandai patok menggunakan ranting pohon uku-
ran dua meter yang ditancapkan ke tanah, jarak tanam 
kurang lebih tiga-lima meter. Sepintas terlihat seperti 
patok batas wilayah tersusun memanjang (bukan dita-
nam seperti satu lokasi penanaman).

Selain itu, ada satu pohon yang sudah mati, entah 
secara sengaja dimatikan dengan cara membakar pohon 
tersebut, lalu diberi tanda cat merah sebagai penanda 
batas wilayah hutan lindung. 

Perjalanan berlanjut, menyusuri hutan, sepanjang 
perjalanan patok–patok tetap terlihat di jalan–jalan yang 
dilalui.

Setelah berjalan begitu lama, akhirnya sampai di 
tempat perkemahan atau lokasi induk tempat dimana 
aktivitas kelompok penanaman pohon dimulai, ada be-
berapa tenda yang dibangun cukup besar. Bivak yang 
dibangun layaknya rumah–rumah kebun, yang memakai 
atap pohon woka, persis seperti yang biasa dipakai oleh 
warga Togutil �odaga. Tempat tidur mereka mengguna-
kan karung putih, dibuat seperti tandu pramuka dan ter-
susun rapi di dalam tenda.

Tempat tidur mereka dekat dengan Kali Bole–bole3 
yang tak begitu besar. Aktivitas penanaman pohon sangat 
terasa, dilihat dari karung yang dibuat seperti tas ransel 
dari galon jiregen untuk mengangkut bibit–bibit pohon 

3 Kali atau sungai Bole-bole. Menurut warga Togutil �odaga, Bole-
bole adalah tempat melepas lelah/ beristirahat. Sumber air yang 
jernih untuk diminum mengalir sampai di kampung �odaga. 
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untuk ditanam. Para pekerja memakai sepatu bot hitam 
dan berkumpul di satu tenda untuk mengambil jatah 
rokok dari tempat ketua kelompok yang terletak di atas, 
lebih tinggi di atas bivak para pekerja.

Tak lama memperhatikan tempat tidur dan aktivitas 
para pekerja, saya dan Andri langsung dipanggil oleh 
seorang lelaki  yang menggunakan sarung kotak-kotak. 
Kami diminta datang ke tenda tempat mengambil jatah 
rokok para pekerja itu. Andi yang memegang kamera 
poket  mencoba untuk mengambil gambar sambil ber-
jalan menuju lelaki yang mempersilahkan ke tendanya. 
Tak lama kemudian kami pun langsung saling berkenalan.

Safili namanya, ternyata beliau berada di dalam 
hutan ini karena telah melakukan tender proyek reha-
bilitasi hutan dengan PT. Antam. �ari hasil pertemuan 
dengan Safili, barulah kami ketahui apa yang menjadi 
keresahan masyarakat Rai Tukur-tukur. Safili adalah 
ketua Kelompok Tani Kumo Bukit Karya yang mendapat 
tender dari program Rehabilitasi Hutan dan �aerah Ali-
ran Sungai (�AS).

Kata Safili, pekerja penanaman pohon ini semua-
nya berjumlah 42 orang. �i antaranya 22 orang berasal 
dari orang Jawa yang tinggal di beberapa SP, dan sisanya 
dari masyarakat asli �odaga, dari �usun Titipa dan Rai 
Tukur-tukur. Orang Jawa khusus mengerjakan penanaman. 
Namun masih dalam keterangan Safili, 22 orang Jawa itu 
tidak lagi bisa menanam karena lokasi yang berat mele-
wati tebing-tebing. Alasan lain dari Safili adalah karena 
dari 22 orang Jawa ini kembali ke SP karena sudah me-
masuki musim panen padi.

Program rehabilitasi yang dijalankan oleh Safili 
melalui beberapa tahapan. Saat ini adalah tahap awal, 
penanaman di areal seluas 150 ha, bibit tanaman terdiri 
dari bibit pohon Kenari sebanyak 12500 pohon, Nyato 
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13500 pohon, Bintagur 13000 pohon, Gosale 12500 po-
hon, Matoa 11000 pohon, dan Pala 12500 pohon.

Kekhawatiran warga terkait program rehabilitasi 
hutan ini bukan tidak ada sebabnya, bermula dari sim-
pang-siurnya akan akses ke hutan mereka. �an dalam 
jangka panjang penanaman bibit hingga menjadi po-
hon, nantinya bisa menjadi bisnis penebangan gelap 
oleh oknum-oknum dari luar. Masyarakat lokal kadang 
menjadi tumbal dari kasus penebangan gelap dari pihak 
berwenang. Mereka disuruh mengeluarkan kayu yang 
sudah ditebang dari hutan.

Orang Togutil jelas khawatir dengan penanaman 
pohon yang terjadi, pertanyaan mereka merujuk pada 
bagamana nantinya ketika pohon tersebut kelak di-
panen. Berangkat dari pengalaman sejarah hadirnya pe-
rusahaan kayu pada zaman Orde Baru di daratan Wasile. 
Penanaman pohon jelas diperuntukkan bukan untuk 
orang Togutil.

Beroperasinya perusahaan kayu pada saat itu 
(mulai 1970-an), membuat hutan-hutan hancur diba-
bat habis dalam waktu cepat. Selain penebangan oleh 
perusahaan, juga banyak terjadi penebangan gelap dari 
para pendatang atau penyusup, beberapa bahkan beker-
jasama dengan oknum pemerintahan dan oknum militer. 
Tanganiki menjelaskan;

“Selain kalapa, torang (kami) dulu tanam cengkeh 
deng (dengan) pala di sini. Torang mau cengke deng 
pala ada, tapi kalau hutan ini orang lain so ambel 
(ambil) lagi kaya dulu perusahaan kayu dong tebang 
pohon, nanti bukan torang yang panen”. 
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Kekhawatiran ini lebih memperumit ketika sete-
lah selesai penanaman pohon tahap pertama di sekitar 
Sungai Bole-bole, orang Togutil Rai Tukur-tukur pergi 
ke kebun dan mendapati sejumlah berkas surat terkait 
dengan penebangan pohon kelas dua. Berkas surat itu 
tercecer di bivak milik Safili, di lokasi proyek penana-
man pohon PT. Antam itu.

Menurut Safili, program rehabilitasi hutan oleh 
pihak PT. Antam ini adalah bentuk kewajiban perusahaan 
yang bekerja di daerah hutan karena aktivitas perusa-
haan selalu berdampak pencemaran dan polusi. Menu-
rutnya, soal penempatan wilayah rehabilitasi ditentukan 
oleh Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 
VI yang berkedudukan di Manado, BPKH ini mewakili 
Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi. BPKH juga 
melalui jalur koordinasi dengan Balai Pengelolaan �ae-
rah Aliran Sungai (BP �AS) yang berkedudukan di Kalu-
mata Puncak, Ternate. Pihak �inas Kehutanan sebagai 
penunjuk lokasi dan berdasarkan “surat sakti” Kemente-
rian Kehutanan NOMOR: 4228/MENHUT/-V/RHL/2014 
Tahap I tahun 2015 Luas 150 Ha. 

“Dari BPKH dan BP DAS ini juga mengikuti jalur 
koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk 
program rehabilitasi ini”. 

Sambil bercerita, Safili juga langsung membuka 
peta kawasan hutan yang telah dibagi zonasi-zonasinya. 
Wilayah jelajah Togutil �odaga telah dibagi menjadi 
enam wilayah yang terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hu-
tan Nasional (HN), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan 
Produksi (HP), Areal Pemanfaatan Lain (APL), dan HPK.
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“Jadi, seharusnya masyarakat itu tidak berkebun di 
sini, tapi di areal APL yang sudah ditetapkan peme-
rintah”. 

Safili menjelaskan sambil menunjukkan peta yang 
selama ini tidak diketahui oleh warga Togutil �odaga.

Beliau juga menunjukkan hasil foto-foto di telepon 
selulernya. Sambil menjelaskan, Ia menunjukkan foto 
pohon terbakar yang ditandai cat merah yang berada di 
kebun warga. 

“Kenapa pohon ini saya foto? Ini adalah tanda batas 
wilayah hutan lindung”.

Safili terus menunjukkan dokumentasi foto, ada sisa-
sisa penebangan liar. Bahkan sampai ke lokasi tanggul, ada 
orang yang menambang pasir secara masif. Anehnya, Sa-
fili cenderung menyalahkan masyarakat. Padahal, orang 
Togutil �odaga tidak menebang pohon secara masif 
apalagi menambang pasir. Hal-hal seperti itu justru ber-
tentangan dengan adat mereka. 

Gambar 2. Seorang ibu dari warga �odaga sedang memasak di pon-
dok tempat mereka tinggal
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Obrolan bersama Safili cukup lama. Ia sampai ber-
cerita juga tentang dirinya. Ternyata ia lulusan sarjana 
kehutanan jadi paham betul dengan hutan sampai soal 
teknik pembangunan tanggul. Ia juga mengaku pernah 
dimarahi oleh salah satu warga dari komunitas Togu-
til �odaga terkait program ini, dengan alasan karena 
masuk ke wilayah komunitas Togutil �odaga. Namun Sa-
fili mengatakan merasa tidak sepaham bercerita dengan 
orang yang tidak memiliki spesialisasi pengetahuan for-
mal seperti dirinya.

Safili juga menceritakan, ia mempunyai pengalaman 
sebagai konsultan yang memberikan petunjuk bagaimana 
caranya agar perusahaan sawit bisa masuk dan berin-
vestasi di Maluku Utara. Selain itu, ia sedang mengusaha-
kan untuk bergabung di salah satu persatuan atau lembaga 
yang berbisnis pohon gaharu dari Singapura.

Kasus Penanaman di Sungai Bole-bole

Melihat kejanggalan itu, AMAN Malut yang men-
dampingi warga Togutil �odaga, pada Selasa 12 Mei 
2015, di �usun Rai Tukur-tukur menyelenggarakan 
Lokakarya hak-Hak Masyararakat Adat dengan mengun-
dang �inas Kehutanan Haltim dan Balai Taman Nasional 
Aketajawe Lolobata, guna mendapat titik terang terkait 
masalah yang dihadapi komunitas. 

Hadir dalam dialog tersebut sebagai narasumber 
yakni, Syaiful Madjid (akademisi), Agus (perwakilan dari 
kepala �inas Kehutanan Halmahera Timur/Haltim), Sad-
tata Noor Adirahmanta, S.Hut, MT (Kepala Balai Taman 
Nasional Blok Aketajawe Lolobata), dan Munadi Kilkoda 
(Ketua BPH AMAN Malut). 
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�alam dialog, Syaiful Madjid banyak menyampai-
kan tentang bagaimana hubungan orang Togutil �odaga 
dengan hutan sebagai satu-kesatuan ruang hidup. 

“Pemaknaan hutan bagi orang Togutil Dodaga bu-
kan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari. Hutan lah yang menyusui orang Togutil 
Dodaga, begitulah pemaknaan hidupnya.” 

�i sisi lain, Agus, perwakilan dari Kepala �inas 
Kehutanan Haltim berpendapat dalam dialog itu, bahwa 
masyarakat adat yang tinggal di hutan seharusnya dike-
luarkan. Ia mengatakan; 

“Saya tidak sepakat dengan pandangan AMAN yang 
ingin membiarkan masyarakat ini hidup di hutan. 
Sekarang ini bukan lagi jaman batu. Masyarakat 
harus mendapat hidup yang layak. Saya rasa ibu-ibu 
juga sepakat.”

Sebaliknya, Sadtata Noor mengatakan kalau Taman 
Nasional justru terbantu dengan keberadaan masyarakat 
adat Togutil �odaga yang tinggal berada di lokasi hutan 
maupun Taman Nasional. Menurutnya; 

“
Karena, O’Hongana Manyawa (orang Togutil) punya 
tradisi menjaga hutan. Dan merekalah yang selama 
ini menjaga hutan”.

Sedangkan Munadi lebih menjelaskan soal inti 
dari kegiatan dialog yang dilakukan oleh komunitas 
masyarakat adat Togutil �odaga dan soal mendorong 
pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui perda ber-
dasarkan putusan MK 35 tahun 2012.
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Sesi tanya jawab pun berlangsung. �an saat itu 
sempat ricuh. Tanganiki, lelaki paruh baya Togutil 
�odaga pun menyampaikan keluhannya kepada �inas 
Kehutanan dengan menggunakan bahasa Tobelo lewat 
pengeras suara. 

“Saya sudah tidak percaya kehutanan. Sejak ada ke-
hutanan di sini, torang (kami) so susa (jadi susah) 
cari rusa, susa cari babi, susa masuk hutan! Kalau 
turus-turus (terus-terusan) bagini, kita mati, anak 
cucu so tra (tidak) bisa masuk hutan”. 

Hal yang sama juga disampaikan Tete Kasiang.   
Selain itu, Kepala �esa �odaga Rais Syarif menye-

salkan proyek rehabilitasi hutan yang dijalankan oleh 
Kelompok Tani Kumo Bukit Karya sebagai pemenang 
tender proyek rehabilitasi hutan PT. Antam. Menurutnya, 
ada hal yang aneh dalam program itu. 

“Pertama, rehabilitasi bukan dilakukan di daerah 
kritis, melainkan di kawasan kebun, wilayah nenek 
moyang Togutil Dodaga, dan masuk dalam wilayah 
Administrasi Desa Dodaga. Anehnya lagi, pihak 
Antam dan Kelompok pemenang tender ini masuk le-
wat Desa Akedaga”.

Selain itu, masyarakat pun menyampaikan bahwa, 
sebelum terjadi proyek penanaman, orang kehutanan se-
tempat menyebar ancaman dan tekanan kepada orang-
orang Togutil �odaga. Ada yang mengatakan masyarakat 
tidak bisa masuk lagi ke hutan lokasi penanaman dari PT 
Antam itu. Bahkan beberapa ibu-ibu pernah diusir.
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Agus, pihak �inas Kehutanan Haltim pun menang-
gapi hal tersebut. Bahwa, �inas Kehutanan Haltim tidak 
pernah melarang masyarakat untuk masuk ke lokasi 
tersebut. Menurutnya, proyek penanaman itu mengun-
tungkan warga karena hasilnya untuk warga juga. 

“Selama ini, kami tidak pernah mendengar keluhan 
dan masalah yang terjadi di lapangan, setelah data-
ng di dialog ini, baru kali ini saya dengar”.

Agus berjanji akan menegur pihak PT. Antam 
terkait dengan kesalahan administrasi soal penanaman 
di wilayah �esa �odaga ini. 

Dusun Raja yang Hilang

�usun Raja atau Raki Ma’amoko adalah sebuah ke-
bun besar dengan sumber makanan yang banyak diman-
faatkan oleh warga Togutil �odaga. Meskipun kepemi-
likan lahan kebun milik satu marga, namun peruntukkan 
hasil panen untuk semua orang.

Pada Senin, 9 Maret 2015, dari hasil wawancara 
dengan Om Kasiang di kebun lansa miliknya di �esa 
�odaga mengatakan, dulunya ada dua �usun Raja, yakni 
�usun Raja Lansa dan �usun Raja Sagu. Semenjak masuk-
nya transmigrasi pada tahun 1982, �usun Raja Lansa di-
gusur untuk membangun SP 4. 

Menurut Om Kasiang, daerah transmigran dulu-
nya hutan lebat. �usun Raja Lansa dan �usun Raja Sagu 
adalah sumber kebun makanan yang harus dirawat ber-
sama-sama untuk jaminan hidup sampai anak-cucu. Se-
mua orang bisa datang memanen buah lansa dan sagu 
untuk pemenuhan kebutuhan di rumah. Selalu bergo-
tong-royong menjaga kebersihan �usun Raja tersebut. 
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“Orang dari Maba, Buli bisa datang di �usun Raja 
untuk ambel Sagu dan lansa”.

Pemilik �usun Raja Lansa adalah kakek dari Al-
marhum Lopa-lopa, seorang warga sekitar. Saat penggu-
suran untuk membangun SP 4, pihak perusahaan yang 
mengerjakan proyek tersebut tidak berkoordinasi den-
gan pemilik dusun. 

“Yang kerja bikin SP itu dari perusahaan dong (mere-
ka) pe (punya) nama perusahaan PT. Sandra. Lopa-
lopa datang marah-marah, bawa panah dan parang, 
merontak karena Dusun Raja digusur. Tapi saat itu 
juga pihak perusahaan kasih ganti rugi pake doi 
(uang) jadi suda tidak masalah”. 

Sebagian warga komunitas tidak melakukan peno-
lakan karena lahan tersebut adalah hak milik keluarga al-
marhum Lopa-Lopa. Yang kini tersisa hanyalah �usun Raja 
dengan sumber makanan sagu yang juga berdekatan den-
gan lokasi transmigran SP 4. Beberapa komunitas menjaga 
�usun Raja Sagu tersebut sebagai sumber makanan. 

“Dulu, saya punya kebun juga ada di SP 4, luas 2 hek-
tar, saya tanam ubi, petatas, pisang, dan sayur-sayur. 
Waktu itu orang PT. Sandra datang gusur, saya minta 
ganti rugi 150 ribu, tapi orang PT. Sandra tara (tidak) 
mau, jadi dong kasih 25 ribu dengan beras 50 kg saja. 
Saya tidak melawan karena saya tidak sekolah tinggi 
to, tidak tahu hukum”. 

�engan masuknya transmigrasi, pola konsumsi 
harian Om Kasiang pun jadi beragam, yang dulunya ma-
kan sagu, ubi, petatas, dan padi ladang, kini lebih ber-
gantung dengan padi sawah. Selain itu, untuk kebutuhan 
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minum, Om Kasiang mulai terbiasa membeli air galon 
dengan harga tujuh ribu. Alasannya, karna dia sebagai 
orang Togutil tidak mau meminum air sungai yang sudah 
tercemar dengan kotoran sapi dan pupuk pestisida yang 
masuk ke sungai dari kegiatan petani mencuci tanaman 
di sekitar sungai.

Selain membeli menggunakan uang, sistem bar-
ter juga berjalan antara orang Togutil �odaga dengan 
masyarakat di pemukiman transmigran. Om Kasiang 
menambahkan; 

“Saya pe (punya) maitua (isteri) itu sering ke trans 
bawa pisang, ubi, petatas (ubi jalar) untuk tukar 
dengan beras. Sampai sekarang masih dilakukan”.

Sebelumnya Om Kasiang tinggal berpindah-pindah 
di hutan �odaga. Sampai kedatangan seorang guru pada 
tahun 1959 dari buli. Om kasiang dan beberapa teman 
sempat belajar selama tiga tahun bersama guru itu. Saat 
itu, ia belajar berhitung, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu 
bumi, dan menggambar. 

“Berhitung itu ada namanya remis, 1 remis sama 
dengan 5 sen. Ketip misalnya 1 ketip sama dengan 10 
sen, dan pelajaran kelip. 1 kelip sama dengan 5 sen, 
pelajaran kelip sama dengan pelajaran remis yakni 1 
kelip atau 1 remis sama dengan 5 sen”.

Pada tahun 1963, mulai ada bantuan dari �inas 
Sosial terkait dengan program Resettlement atau “pe-
mukiman kembali”, dan di lapangan berkembang den-
gan istilah “rumah kumuh”  dan-atau perumahan bagi 
“tuna budaya”. Istilah ini sering dipakai oleh pemerin-
tah untuk menunjuk orang Togutil �odaga yang masih 
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hidup di hutan, untuk dirumahkan, sekaligus membuat 
desa �odaga. Saat desa �odaga dibentuk, jumlah warga-
nya berkisar 40 Kepala Keluarga (KK) dari orang Togutil 
�odaga, termasuk Om Kasiang. Semuanya ditarik dari 
hutan untuk menempati “rumah kumuh” yang disedia-
kan. Namun, masih ada 30 KK yang memilih tidak keluar. 
Saat itu juga sekolah mulai menggunakan seragam.

Pada tahun 1967, kembali lagi program peruma-
han diadakan di Rai Tukur-tukur, Om Kasiang juga ter-
masuk yang mendapatkan bantuan rumah tersebut di Rai 
Tukur-tukur yang menjadi anak dusun dari desa �odaga.

Asal Mula Pemukiman Dodaga

Kampung �odaga berada di Kabupaten Halmahera 
Timur, Kecamatan Wasile Timur. Menurut warga �odaga, 
arti dari nama kampung “�odaga” adalah “tongkat”. 

Tongkat bisa menjadi lambang dari suatu keputu-
san bersama. �alam hal ini, �odaga pada waktu dulu-
nya adalah tempat persinggahan untuk beristirahat bagi 
kelompok-kelompok yang menyebar dan melakukan 
perjalanan di dalam hutan, selain itu juga sebagai tem-
pat berkumpul untuk bermusyawarah. Tempat ini akan 
sepi kembali, ketika musyawarah sudah selesai.

Sebelumnya, masyarakat Togutil �odaga lebih 
banyak tinggal di sepanjang bantaran Kali Meja sampai 
menembus kedalaman hutan. Perlahan, oleh pemerintah 
mereka diajak meninggalkan tempat lama dan memban-
gun pemukiman baru di tempat sekarang. Pembentukan 
pemukiman �esa �odaga selalu mengalami berbagai 
kendala dan penyesuaian yang berat. Tidak kurang se-
banyak enam kali upaya orang Togutil �odaga berusaha 
dikeluarkan untuk bermukim, oleh pemerintah setempat.
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Hingga pada tahun 1967, beberapa keluarga kem-
bali menempati pinggiran sungai karena ketergantungan 
yang tinggi pada sungai. Pada tahun itu juga pernah ter-
jadi banjir besar (belum diketahui penyebab banjir) dan 
akhirnya mereka berpindah tempat lagi. �ari perpin-
dahan berikutnya, sampai di suatu tempat yang diberi 
nama “Nguhu Muku” pada tahun 1977. Tak lama kemu-
dian nama Nguhu Muku diganti menjadi nama “�odaga” 
sesuai sejarah yang diceritakan oleh moyang-moyang.

Selain karena banjir, perpindahan yang berulang-
kali itu juga bersebab karakter budaya meramu dan ber-
buru yang masih kuat. Sebagai manusia nomaden, mereka 
berpindah mendatangi daerah yang terdapat banyak bahan 
makanan, maka di situlah mereka menetap, sampai ma-
kanan telah habis dan nantinya berpindah lagi.

Makanan pokok saat itu adalah sagu, belut kali 
atau biasa disebut sugili, ikan kali, kodok dan hasil buru-
an besar seperti babi dan rusa. Sagu juga ada beberapa 
macam, sagu yang dibuat dari pohon seho dalam bahasa 
Tobelo disebut Ketoko Daluku, sagu yang dibuat dari ubi,  
dan sagu pohon yang biasa hidup di daerah yang banyak 
airnya, dalam bahasa Tobelo disebut Peda Madutu art-
inya sagu asli dan sagu yang menggunakan pohon baru 
yang biasa disebut Ketoko Diba. 

Ketoko pada jaman itu menjadi makanan pokok 
komunitas, karena itu ditanam dalam satu wilayah ko-
munal yang disebut Raki Ma’Amoko atau �usun Raja. 
Perkebunan sagu ini berada di daerah kampung tua atau 
Kali Meja.

“Dulu, di Kali Meja torang pe orang suku Tobelo bek-
ing (kawal/jaga) sagu di situ, jadi Raki Ma’Amoko 
orang Dodaga yang punya. Cuma ada yang dari luar 
bisa berdatangan ambil. Suku Tobelo suka berbagi 
makanan dengan orang luar waktu itu”.
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Orang Togutil �odaga adalah pemburu handal, dan 
perpindahan tempat tinggal adalah hal yang biasa. Mo-
tif perpindahan dari Kali Meja ke tempat lain ditentu-
kan dari hasil buruan, kalau satu tempat hewan seperti 
babi dan rusa mulai berkurang, maka mereka mencari 
lagi di tempat yang masih banyak hewan buruan. Kalau 
di tempat tersebut banyak hewan buruan maka di situ 
akan ditempati.

�i Kali Meja, dulunya ada pohon sagu yang sangat 
banyak dan itu menjadi stok makanan masyarakat. Ke-
hidupan yang dekat dengan bahan makanan tetapi masih 
saja ada perpindahan tempat tinggal hingga sekarang 
terbentuk kampung �odaga. Masyarakat �odaga saat ini 
menyebut Kali Meja sebagai “Kampung Tua”, tempat per-
tamakali orang tua–tua mereka membangun kampung.

Setelah terbentuknya �esa �odaga, terbentuk pula 
dua dusun yakni �usun Rai Tukur-tukur dan �usun Tit-
ipa (dulunya disebut Totodoku). Terbentuknya �odaga, 
Rai Tukur-tukur ini berawal dari masuknya program dari 
�epartemen Sosial. Anehnya, program ini diberi nama 
program “Tuna Budaya” dimana warga �odaga hanya 
menjadi objek semata. Mereka dianggap tidak berbu-
daya, maka perlu dibudayakan, sebagai objek. �iajarkan 
cara hidup yang katanya modern atau kehidupan yang 
“layak”. Atau juga, penyebutan“Tuna Budaya” ini seakan 
menganggap mereka cacat budaya.

Sebelum masuknya program resettlement yang 
mengeluarkan orang Togutil dari hutan, pihak �epsos 
mengambil salah satu komunitas yang dituakan atau 
biasa disebut “�imono” untuk menjadi pengarah kepada 
yang lain. 

Pada tahun 1978 warga Togutil �odaga yang ada 
di dalam hutan dikeluarkan, tetapi hanya tujuh kepala 
keluarga (KK) saja dan ditempatkan di lokasi yang sudah 
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disiapkan �epsos. Kemudian di tempat yang sama juga 
dibangun 52 unit rumah, diberi bantuan makanan, sep-
erti kacang hijau, beras, gula, dan mie instan.

Menurut masyarakat �odaga, pada saat itu mereka 
yang baru keluar dari dalam hutan tidak biasa tinggal 
di rumah yang disediakan pemerintah, karena rasa dan 
kenyamanannya jauh berbeda dibanding tempat ting-
gal mereka yang terbuat dari daun woka tanpa dinding. 
Tempat tinggal dari daun woka itu, jauh lebih enak dan 
nyaman.

�i dalam hutan, orang Togutil membangun tem-
pat tinggal sederhana dengan menggunakan atap yang 
dibuat dari daun woka. �aun ini tidak saja menjadi atap 
dari rumah mereka, tetapi juga bisa dibuat menjadi tem-
pat makanan dan berbagai peralatan lainnya. Tempat 
tinggal itu, biasanya tak ada dinding. Jika nanti ada yang 
akan melahirkan, barulah dibuatkan dinding dari daun 
woka.

Madiki seorang tetua kampung mengisahkan; 
awalnya �epsos mengambilnya untuk dijadikan pembi-
na bagi orang Togutil �odaga lainnya. Madiki lalu dibawa 
ke Ambon (dulu ibukota provinsi), untuk dibina. Madiki 
menjadi penting, karena Madiki adalah orang yang dide-
ngar, dituakan (�imono) oleh warga dan lebih fasih ber-
bahasa Tobelo sehingga bisa berkomunikasi dengan banyak 
orang dari luar mereka. Madiki dipersiapkan untuk men-
jadi  pengarah agar orang Togutil dapat keluar dari hutan.

Mulai pada tahun 1978 Madiki menjadi pembina, 
mengarahkan komunitas untuk keluar dari hutan. �ia 
juga digaji serta mendapatkan bantuan satu karung 
beras, 5 kg gula, satu dus mie instan, dan empat bung-
kus kopi pada waktu itu. Bahkan, gelar sebagai “Kepala 
Suku” yang disandang oleh Madiki, diberikan oleh petu-
gas lapang yang menjalankan program dari �epsos.
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“Waktu itu, saya masuk di hutan berbulan–bulan un-
tuk cari pe dorang (Komunitas Togutil Dodaga), saya 
kasih kaluar pe dorang itu juga ada tantangan besar 
karna kalo dorang waktu di hutan tu torang tidak 
bisa masuk sembarangan. Cuma karna, saya dulu 
pe orang tua–tua dulu juga sebagian orang Togutil 
Dodaga, sama deng dorang yang di hutan, saya coba 
bacarita deng dorang deng sebut saya pe orang tua–
tua dulu pe nama”.

Kebiasaan mengingat nama orang dengan silsilah 
turunan sangat kuat di ingatan orang Togutil �odaga 
yang masih tinggal di dalam hutan. Juga tingkat peng-
hargaan antar sesama manusia dan sesama komunitas 
sangat tinggi. Madiki dipercaya oleh komunitas karena 
berdasarkan silsilah keturunan orang dalam Togutil 
�odaga.

“Nama orang tua-tua saja itu jadi modal untuk bisa 
masuk ke dalam, modal bahasa juga, karena saya 
mengerti dan fasih bahasa Tobelo. Tapi ketidakper-
cayaan terhadap orang luar cukup tinggi. Makanya, 
dorang juga sempat menaru curiga terhadap kehad-
iran saya. Jadi saya harus tinggal berbulan-bulan, 
makan sama-sama supaya dapat kepercayaan. Saya 
ajak untuk dorang tinggal di luar, di rumah yang 
disediakan Depsos”.

Madiki memberikan keterangan yang tak jauh 
beda dengan keterangan warga lainnya, bahwa orang 
Togutil �odaga tidak nyaman dengan perumahan yang 
dibangun �epsos. Tapi ada juga keterangan yang ber-
beda yang diceritakan oleh Madiki, yang menyebabkan 
orang Togutil �odaga yang telah tinggal di dalam rumah 
menjadi merasa resah.
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“Dulu waktu dorang tinggal di rumah dorang dapa 
musibah penyakit muntaber, dari penyakit ini dorang 
anggap orang Dodaga yang racong (meracuni) pe 
dorang sampe dorang dapa penyakit muntaber. Pen-
yakit muntaber sampe ada yang maninggal kalo tra 
sala ada tiga orang dong pe nama yang saya ingat 
waktu itu Ngoro-ngoro, yang dua lainnya saya lupa”.

Akibat penyakit yang diderita oleh warga yang kel-
uar hutan dan tinggal di rumah bikinan �epsos ini, men-
imbulkan kecurigaan kepada orang kampung �odaga. 
Mereka merasa terancam, sehingga pada tahun 1979-
1980 banyak yang kembali ke hutan melanjutkan cara 
hidup seperti sebelumnya. Kejadian ini memberikan 
tantangan berat pada Madiki yang waktu itu menjadi 
pembina mereka. Rumah yang telah kosong tak berpen-
ghuni ini langsung saja dihuni oleh warga lainnya yang 
merupakan pendatang dari Kao dan Tobelo. Pelaksan-
aan program resettlement ternyata tidak bisa membuat 
orang Togutil hidup dalam cara-cara baru yang disebut 
modern itu. Hal-hal yang berbau modern malah mem-
buat mereka sulit beraktivitas dengan bebas. 

Tapi �epsos juga belum menyerah untuk membuat 
mereka keluar dari hutan, dan masih bekerja sama den-
gan warga �odaga lainnya mencari cara untuk membu-
juk mereka yang di dalam hutan agar kembali.

�an Madiki juga sebagai pembina awal yang sudah 
mengenal mereka disuruh untuk membujuk mereka ke-
luar dari hutan. Bagaimana caranya, agar mereka kem-
bali ke rumah yang telah disiapkan oleh �epsos. Seperti 
cerita awal saat kepala suku Madiki masuk ke hutan ber-
bulan–bulan, karna merasa sudah mengenal sebagian 
dari mereka maka dengan cepat Madiki langsung bisa 



72

Ayah dan Ibu, Orang Togutil Dodaga

Hutan Adat Dari Leluhur Untuk Anak Cucu

berbaur, tinggal bersama mereka di dalam hutan, makan 
makanan yang mereka makan, tidur di tempat mereka 
tidur seperti awal.

Pada tahun 1994 Madiki kembali berhasil membu-
juk sebagian yang ada di hutan untuk kembali mendiami 
rumah–rumah yang telah disiapkan oleh �epsos. Namun, 
lokasi rumah yang disiapkan sudah berbeda dari sebel-
umnya, karena perumahan sebelumnya sudah didiami 
oleh orang lain yang dekat dengan kampung �odaga. Se-
lain itu, alasannya karna trauma akan kejadian yang lalu, 
maka pemilihan tempat ditunjuk langsung oleh orang-
orang Togutil dan bukan oleh kepala suku Madiki atau-
pun �epsos.

Sebelum Madiki dijadikan kepala suku, pada 
1960 sudah ada kepala suku yang dingkat langsung 
oleh “O’Hongana Manyawa” (sebutan asli bagi orang 
Togutil di seluruh Halmahera), termasuk orang Togutil 
�odaga yakni, Almarhum Haji ishak. Menurut Madiki, 
alm. Haji Ishak sangat berpengaruh dan dihormati oleh 
O’Hongana Manyawa, selain karena mempunyai kebijak-
sanaan dan kekuatan supranatural, Haji Ishak juga be-
rasal dari keturunan O’Hongana Manyawa.

Orang Togutil �odaga yang berhasil dikeluarkan 
kepala suku Madiki waktu itu sebanyak 42 KK dan siap 
menempati wilayah yang telah dipilih oleh mereka sendi-
ri, di sebuah lokasi yang dinamakan Rai Tukur-tukur. 
Kepala suku Madiki juga mendapatkan rumah karna dia 
ditugaskan sebagai pembina. Bantuan selanjutnya juga 
datang dari �epsos, seperti yang dulu pernah dilakukan.

Sebagai pembina, Madiki merasa mendapat tang-
gung-jawab besar, mendapat kepercayaan dari warga 
Togutil �odaga dan �epsos. Sehingga ia menekankan 
pada diri sendiri, bahwa kepercayaan ini harus ia jaga 
baik–baik.
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Setelah berada di kompleks perumahan �epsos, 
berbagai macam program mulai berdatangan masuk ke 
warga. �ari yang terlihat agak serius sampai yang terke-
san sepele. Misalnya saja, mereka sampai diajarkan cara 
buang air di dalam kamar kecil, membersihkan rumah, 
dan mengolah makanan yang diberikan oleh �epsos. 

Seiring waktu, orang Togutil di Rai Tukur-tukur mulai 
berubah pola hidup hariannya. Mereka mulai menggunakan 
pakaian dan meninggalkan cawat atau biasa mereka me-
nyebutnya “sabeba”. Selain karena pembinaan, juga karena 
adanya bantuan pakaian dari �epsos. Mereka mulai mengi-
kuti pola hidup seperti orang di luar pada umumnya. Sebagi-
an ada yang berkebun dan hasil kebun dijadikan barang jua-
lan. Mereka mulai mengenal uang jauh lebih banyak, dalam 
beberapa hal bisa jadi mereka malah sudah tergantung pada 
uang. Seperti pada umumnya juga masyarakat yang katanya 
“layak” atau “modern”, adalah masyarakat yang bergantung 
hidup pada keberadaan uang. Lebih dalam lagi, orang dusun 
Rai Tukur-tukur misalnya, sudah mulai melepaskan agama 
nenek moyang dan sekarang beralih ke agama lain. 

Meskipun demikian, kepercayaan tentang adanya 
penghuni hutan yang gaib juga masih bertahan. Begitu 
juga, berbagai tata krama untuk menghormati alam dan 
isinya saat membongkar lahan untuk berkebun dengan 
menggunakan upacara–upacara yang pernah diajarkan 
oleh nenek moyang mereka. 

�i pemukiman Togutil �odaga, mulai banyak warg-
anya melangsungkan pernikahan dengan orang dari kam-
pung lain, dan bahkan ada juga dari luar Halmahera Timur, 
seperti pendatang dari Morotai, Sanger dan Kao. Mereka 
menikah dan hidup bersama, sebagian tinggal di dusun Rai 
Tukur–tukur. Anak-anak mereka juga sudah disekolahkan, 
dan sekarang juga ada sekolah S� yang dibangun oleh 
pemerintah.
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Tetapi hutan tetap tidak bisa mereka tinggalkan, 
walaupun mereka sudah hidup menetap di perumahan 
buatan �epsos. Sampai sekarang, berburu dan menang-
kap ikan di kali, masih berlangsung. Mereka masih meng-
hormati sepenuhnya tempat-tempat sakral yang terse-
bar di dalam hutan. Petuah dan wasiat nenek moyang 
agar menghormati hutan adalah wasiat yang tidak satu 
orang pun dari mereka berani membantahnya. Wasiat 
ini seperti menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup se-
lanjutnya, mereka akan pegang kuat-kuat.

Begitu pula, sebagian cara hidup seperti di hu-
tan, misalnya membuat atap rumah menggunakan daun 
woka, kini dilakukan di kebun-kebun. Ada juga yang 
menggunakan daun sagu untuk atap rumah, juga membuat 
peralatan kebun seperti saloi yang terbuat dari pohon sagu.

Berburu kodok dan membakarnya sebagai ma-
kan malam juga masih berlangsung sampai sekarang. 
Tombak-tombak berburu juga masih banyak terlihat di 
dalam rumah begitu juga alat untuk memanah ikan atau 
jubi-jubi. Bedanya dulu bila hasil buruan mereka telah 
habis di wilayah tersebut, maka mereka berpindah un-
tuk mencari ke wilayah lain yang masih banyak hewan 
buruannya. Tetapi sekarang cara berburu mereka sudah 
tak berpindah-pindah lagi seperti yang dilakukan waktu 
saat masih di hutan. Hal ini semenjak terjadi pemba-
gian zonasi-zonasi hutan lindung dan taman nasional. 
Mereka seperti dipaksa untuk terkekang, dan menerima 
keadaan. 
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Dusun Titipa

�ari keberhasilan membentuk dusun Rai Tukur–
tukur, �epsos melanjutkan program resettlement kemba-
li, dan strategi selanjutnya masih bekerja sama dengan 
masyarakat Togutil �odaga dan kepala suku Madiki. Tugas 
Madiki masih seperti sebelumnya, menjadi pembina 
yang masuk ke hutan dan membujuk masyarakat Togutil 
untuk keluar dari hutan, dan menempati lokasi baru se-
lanjutnya di Totudoku. Pada tahun 2006 dusun ini baru 
ditempati oleh masyarakat suku Togutil. Kepala suku 
Madiki menjelaskan;

“Dulu dorang yang mau kaluar dari hutan samua dia 
pe jumlah 38 KK deng dorang pe rumah yang diban-
gun Depsos sebanyak 48 rumah. Saya me (juga) da-
pat rumah dinas lagi soalnya saya juga jadi pembina 
di kampung Titipa, tapi dulu Totudoku. Cuma saya 
tara (tidak) lama jadi pembina di situ saya dapa 
ganti deng laki-laki yang nama Yelkon di tahun 2008. 
Terpaksa saya harus pindah dari rumah dinas dan 
saya langsung bale (balik) tinggal di Dodaga”.

Program resettlement atau juga program “Tuna Budaya” 
yang dijalankan berhasil. Tapi hanya beberapa tahun 
saja, selebihnya bantuan mulai berkurang. Pembagian 
lahan untuk berkebun tidak dijalankan sampai sekarang, 
sehingga hutan yang ada di belakang kampung Titipa su-
dah dimasuki oleh aparat pemerintah yang melaksana-
kan program penanaman di Hutan Lindung. Program 
penanaman ini di bawah kendali �inas Kehutanan. Seba-
gian masyarakat Togutil juga diangkat menjadi pekerja, 
untuk menanam pohon yang sudah disediakan bibitnya. 
Pohon yang ditanam seperti pala dan kenari. Para pekerja 
juga digaji dan makanan mereka juga ditanggung. 
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Pembina yang sekarang bernama Yelkon juga ikut 
dalam penanaman yang dibuat oleh �inas Kehutanan. 
Saat Yelkon menggantikan kepala suku Madiki, ada be-
berapa bantuan yang diberikan dari �epsos, seperti televisi 
dan mesin diesel.

Tetapi pembagian lahan perkebunan seperti di dusun 
Rai Tukur-tukur tidak dilakukan di dusun Titipa. Yelkon 
sendiri sampai saat ini (2015) masih mengikuti program 
penanaman di daerah hutan lindung di belakang  dusun 
Rai Tukur-tukur. Selain Yelkon, kerja ini juga diikuti 
masyarakat dusun Titipa dan dusun Rai Tukur-tukur.

Anehnya, dalam program “Tuna Budaya” ini, peme-
rintah mengambil alih lahan warga Togutil �odaga yang 
meninggalkan hutan, dan lalu dikapling-kapling untuk 
dibagi per kepala keluarga lagi. 

�i belakang kampung Rai Tukur-tukur, masyarakat 
diberikan tanah yang ukurannya, menurut kepala suku 
Madiki sekitar seperempat hektar per keluarga dan itu 
pun ada “campur tangan” tertentu dari pihak �epsos. 
Pembagian lahan yang ada di dusun Tukur-tukur, tak di-
rasakan oleh masyarakat yang ada di dusun Titipa. �e-
mikian dijelaskan kepala suku Madiki.

“Waktu saya masih jadi pembina di Titipa (Totu-
doku) saya su susun samua pembagian tanah buat 
masyarakat suku Tobelo yang ada di Titipa. Cuma 
saya dapat ganti tahun 2008 jadi skarang yang saya 
dengar dorang di Titipa belum dapa pembagian 
tanah. Skarang di dorang pe balakang kampung 
su masuk penanaman pohon sampai su dekat deng 
kampung, dorang juga me iko baku bantu batanam 
pohon di dorang pe balakang kampung. Setelah proses 
penanaman, masyarakat so tara bisa masuk hutan itu”.
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Program “Tuna Budaya” sampai sekarang tidak 
melakukan pembagian tanah di dusun Titipa. Sehingga 
penanaman yang dilakukan di belakang kampung Titipa 
sudah mulai mendekati kampung. Program lanjutan juga 
tidak ada, tapi kebiasaan masyarakat Titipa yang kurang 
berinteraksi dengan orang luar sudah berubah. Sekolah 
juga sudah ada tetapi bangunannya masih menggunakan 
kantor balai desa. 

Pola Kekerabatan dan Ekonomi Gotong-Royong 

Sebelum masuknya warga transmigran di daerah 
Wasile, masyarakat asli memiliki kebiasaan saling me-
ngantar makanan ke kampung sebelah dengan berjalan 
kaki. Makanan yang biasa diantar seperti daging dan 
makanan yang lainnya. Ada kebiasaan saling bantu satu 
sama yang lainnya. Berkat ikatan persaudaraan yang telah 
ada sejak dulu, dan hubungan sosial yang terbentuk dari 
prinsip dan cara gotong-royong. Begitu setiap keputusan, 
selalu merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan 
bersama.

Kebersamaan ini juga bukan hanya terjadi saat 
mengantarkan makanan saja. Saat memanen kelapa 
juga terbentuk kerja sama yang sangat baik. Saat mem-
buat kopra, masyarakat asli biasanya saling membantu, 
dan pola kerja sama seperti ini saling berulang–ulang. 
Misalkan, kalau bulan ini ada yang panen kelapa untuk 
dibuatkan kopra, maka masyarakat yang ada di kam-
pung datang ikut membantu dan seterusnya seperti itu. 
Lain kali, semua masyarakat berkumpul di panen kelapa 
lainnya lagi. Kalau ada yang tidak membantu seakan ada 
rasa malu atau perasaan tidak enak kepada yang lainnya.

Ikatan sosial juga terbangun dari proses pernika-
han yang terjadi antar kampung-kampung yang ada di ke-
camatan Wasile. �alam proses pernikahan, masyarakat 
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setempat juga saling membantu satu dengan yang lain-
nya, seperti membantu mempersiapkan proses pernika-
han, membawa hasil-hasil kebun untuk disumbangkan 
dan dikumpul tiap-tiap keluarga, dan sebagian kerabat 
dekat datang untuk membantu membuat makanan. 

Ada rasa persaudaraan kesukuan yang kuat, dan 
sekaligus saling mengenal satu sama lain. Misalnya, bila 
kita bertanya kepada orang �odaga tentang orang yang 
tinggal di Bula Papo atau di Tukur-tukur dan Titipa, maka 
orang �odaga dengan cepat menjawab mereka mengenal 
orang itu. Begitu juga di kalangan etnis Tobelo misalnya, 
hampir di tiap kampung-kampung ada suku Tobelo dan 
saling kenal satu sama lainnya. Semua ini sudah ada jauh 
sebelum kampung �odaga terbentuk, kebersamaan yang 
kuat seperti ini juga membentuk pola ekonomi bersama 
yang sangat sederhana namun bisa mencukupi untuk 
hidup.

Seorang anak muda bernama Yustus Porang di 
kampung �odaga, masih kelas 3 SMA tetapi sudah punya 
kebun kelapa. Hasil dari pembagian kebun oleh ayahnya. 
Panen kelapa setiap empat bulan sekali. Setiap panen ia 
menyewa orang lain dari kerabat dekatnya terlebih dulu, 
untuk mengambil (memanjat) kelapa. Satu anak muda 
bisa memanjat setidaknya 30 pohon kelapa dalam sehari.

Anak muda yang ada di kampung �odaga rata-rata 
sudah menikah pada usia antara 17 sampai 20. Namun 
soal mata pencarian setelah menikah sepertinya tidak 
ada masalah, karena orang tua pada umumnya sudah 
membagi kebun kelapa untuk anak-anaknya, dan ter-
masuk untuk keluarga anaknya. 

Anak muda khususnya laki-laki di kampung �oda-
ga, dusun Rai Tukur-tukur dan Titipa sangat ulet me-
manjat pohon kelapa. Kebanyakan yang menikah di usia 
muda mengandalkan pendapatan uang dari hasil panen 
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kelapa milik mereka dan juga hasil berburuh ke kebun 
lain, memanjat pohon kelapa kerabat mereka, atau isti-
lahnya “sewa tenaga”.

Kebun kelapa yang ditanam juga sangat banyak, 
paling sedikit 100 pohon, dan ada yang sampai 3000 pohon 
kelapa. �engan jumlah itu, membutuhkan orang untuk 
membantu memanjat pohon kelapa. Selain kebun ke-
lapa, ada juga yang menanam pisang, ubi-ubian, jagung, 
dan sayur-sayuran. Pengelolaan tanaman pendek ini 
biasanya dilakukan oleh perempuan. Mereka biasanya 
kalau ke kebun membawa saloi (keranjang dari rotan) 
untuk mengambil kayu bakar dan juga hasil lainnya dari 
kebun. Ada juga hasil kebun yang dijual di pasar seperti 
ubi, dan diolah menjadi sagu bakar. Sayur-sayuran juga 
dijual di pasar minggu yang berlokasi di daerah trans SP 
4 sekarang.

Selain kelapa, ada kebun lansa (langsat). �ulunya 
masyarakat di kampung �odaga dikenal sebagai peng-
hasil lansa yang cukup besar. Bila harinya sudah datang, 
lansa sudah bisa dipanen, maka kampung akan sangat 
ramai dengan pendatang; dari Subaim, Bula Papo, dan 
Lolobata, datang untuk membeli buah lansa.

Tradisi-budaya di sekitar lansa pernah berkembang 
marak. �ulu, tradisi saat panen lansa, pendatang dari 
kampung lain akan datang untuk menukar lansa dengan 
kue. Biasanya dengan menggunakan kue waji yang ter-
buat dari campuran gula aren dan beras pulut. Ada juga 
tradisi saling lempar buah lansa, sebagai kegembiraan 
karna saking banyaknya lansa pada waktu itu. Sekarang 
pohon lansa makin berkurang karna masyarakat sudah 
banyak menanam kelapa, dan pengalihan lahan menjadi 
kawasan pemukiman transmigran (SP). 
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Ruang hidup dan wilayah jelajah masyarakat setem-
pat berubah saat pemerintah mendatangkan masyarakat 
transmigran dari Jawa. Pada tahun 1982, pembangunan 
infrastruktur untuk masyarakat transmigran sangat 
diperhatikan oleh pihak pemerintahan setempat, sejak 
pemberian tanah, rumah dan pekarangan, pemberian 
pupuk, bantuan bibit, dan sebagainya.

Sejak ada transmigran, kerapkali terjadi perselisi-
han antar warga setempat dengan transmigran penda-
tang. Biasanya disebabkan karena perbedaan persepsi 
atas tanah dan kebun. Bagi orang Tobelo pada umumnya 
(termasuk orang Togutil), masalah kebun sudah merupa-
kan adat tradisi sejak leluhur. Kebun dalam adat mereka, 
adalah tanda bahwa tanah itu ada dalam penguasaan 
mereka. �an keberadaan kebun sudah sejak lama, ditu-
runkan terus-menerus dari nenek moyang. Biasanya di 
mana kebun dibangun, di situ terdapat bivak sederhana 
untuk berisitirahat. Penguasaan kebun menjadi cara 
orang Tobelo mendeteksi asal muasal nenek moyang 
mereka satu sama lain.

Misalnya, seperti dusun sagu yang ada di Kali Meja, 
dulu nenek moyang mereka pernah tinggal di situ dan 
membuka kebun. Ada juga yang di gunung-gunung dan 
tempat lainnya. �usun sagu di Kali Meja itu sendiri se-
bagai gudang makanan buat seluruh masyarakat tanpa 
terkecuali. Tetapi sekarang dusun sagu sebagian sudah di-
gusur untuk kepentingan pembangunan transmigran SP-4.

Saat penggusuran dusun sagu, konflik terjadi anta-
ra orang Togutil �odaga dengan pekerja setempat. Kon-
flik dan ketegangan terus berlanjut. Pernah ada seorang 
ibu dari warga dusun Rai Tukur-tukur pergi ke kebun 
mengambil sayur ganemo dan ubi-ubian. Saat memetik 
sayur ada suara yang datang dari arah belakang, ternya-
ta bukan dari anggota sesama suku, tetapi masyarakat 
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transmigran lokal. Ia datang lalu mengatakan jangan 
ambil sayur di tanah atau di kebun mereka. Si ibu yang 
mengambil sayur mengatakan ini tempat kebun orang 
tua, nenek moyang dulu yang punya tempat rumah di sini.

Ada tradisi masyarakat suku Tobelo kalau yang 
masih tinggal di hutan, biasanya setelah pindah tem-
pat sering diikuti dengan mencari makanan yang ada 
di dalam hutan. Saat berpindah, mereka akan menan-
am tanaman seperti pinang dan biji-bijian nanas. Cara 
mereka seperti ini menunjukkan sebuah tanda dulu per-
nah ada bekas rumah mereka di tempat itu. Tanda yang 
ditandai dengan tanaman, maka di kemudian hari anak 
cucu menganggap bahwa di situ bekas rumah nenek 
moyang mereka. Jadi tempat itu juga milik mereka seka-
ligus tanaman yang hidup di tempat itu.

Selain beda persepsi soal penguasaan tanah, juga 
ada dua budaya atau tradisi menanam yang berbeda. 
Masyarakat transmigran dengan tradisi menanam padi 
sawah basah, sedangkan masyarakat Togutil �odaga, 
Rai Tukur-tukur sampai di Titipa hanya berkebun tradi-
sional. Teknik cara menanam dan sistem pengerjaan 
berbeda. Masyarakat transmigran sering mengunakan 
pupuk yang ada di toko–toko dan sudah menjadi ket-
ergantungan terhadap pupuk. Sedangkan masyarakat 
Togutil �odaga atau orang Tobelo lainnya, sama sekali 
tidak menggunakan pupuk saat menanam.

Pupuk menciptakan ketergantungan terhadap petani 
transmigran, yang berharap dapat memanen lebih cepat 
dengan hasil terjamin. Awalnya, ketergantungan pada 
pupuk justru bersebab adanya pupuk bantuan dari �i-
nas Pertanian, yang alasannya saat itu untuk menda-
pat kualitas padi yang bagus jadi harus manggunakan 
pupuk. Menurut �inas Pertanian, kalau tanaman yang 
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menggunakan pupuk dengan teratur akan mendapatkan 
hasil yang kualitasnya juga bagus atau kualitasnya no-
mor satu.

Alasan yang cukup sederhana bagi �inas Pertanian 
untuk mengiming-imingi masyarakat, dan alasan itu kini 
dilanjutkan juga oleh toko-toko yang menjual pupuk atau 
obat bagi tanaman lainnya seperti cabe keriting, tomat, 
dan lain-lain. Kertergantungan masyarakat transmigran 
ini bisa jadi membuat masyarakat lokal atau orang To-
belo juga mengikuti untuk menggunakan pupuk untuk 
tanaman pada kebun mereka. Rata-rata orang suku To-
belo menanam kasbi atau singkong, pisang, sayur, buah-
buahan, kelapa, dan jagung, tanpa menggunakan pupuk 
dan masih menggunakan cara lama.

Beberapa orang ibu-ibu di Tukur-tukur menye-
butkan pengalaman mereka, pernah mereka menanam 
dengan menggunakan pupuk. Setelah panen, tanah yang 
diberi pupuk justru mulai mengeras dan semakin tidak 
subur. Akibatnya pupuk mesti diberi kembali, dan bisa 
jadi lebih banyak. Alhasil, pupuk menciptakan keter-
gantungan. Ibu-ibu ini pun membedakan kualitas panen 
dari kualitas rasa dari hasil panen. Biasanya, hasil panen 
dengan menggunakan pupuk, rasanya tidak seenak has-
il panen yang tidak menggunakan pupuk. Jadinya para 
ibu-ibu ini meninggalkan cara bertani memakai pupuk. 
Konsistensi mempertahankan tradisi menanam dari 
nenek moyang masih tetap diberlakukan oleh anak-cucu 
orang Togutil sampai sekarang ini karna faktor cita rasa 
makanan.
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Sungai Dodaga 

Orang Togutil �odaga sangat bergantung hidup-
nya pada keberadaan sungai. Sungai selain sebagai untuk 
pemenuhan kebutuhan air minum, juga untuk sumber 
pangan lainnya. Kini sungai utama yang jadi sandaran 
hidup, yakni Sungai �odaga sudah tercemar, dan orang 
Togutil �odaga tidak bisa lagi mencari hidup dari sungai ini. 

Pencemaran sungai pertama kali berlangsung ka-
rena pola kegiatan transmigran. Transmigran yang biasa 
beternak sapi, terkadang suka membuang kotoran he-
wan ke dalam sungai. Atau kalau tidak, membuang sisa 
potongan daging sapi ke dalam sungai. Begitu juga keg-
iatan menanam padi sawah basah menggunakan pupuk 
atau obat kimia untuk melindungi padi dari hama, dan 
nantinya aliran air sawah yang mengandung zat-zat kimia 
itu kembali masuk ke sungai. Begitu juga ketika trans-
migran suka mencuci tanaman berbahan kimia (seperti 
pestisida) di sungai.

Hal-hal tersebut membuat masyarakat �odaga 
yang hidupnya mengandalkan sungai merasa resah akan 
ulah masyarakat transmigran. Karena sungai dimanfaat-
kan untuk air minum dan mencari ikan. Seorang warga 
Togutil �odaga pernah mengatakan;

“Dulu torang dapa udang basar-basar. Tapi sekarang 
udang yang basar bagitu torang su tra liat. Itu kar-
na dorang buang sisa–sisa pupuk di kali kong ikang 
deng udang tong su tra dapa lia. Dorang juga bara-
cong ikan pake racong yang dong bali di toko, kong 
skarang orang-orang Dodaga me iko lagi. Padahal 
kalo mo baracong ada tong pe orang tua-tua per-
nah kasi ajar pe torang dulu tapi pake akar pohon 
yang hanya bisa kasi pusing ikan deng udang, tapi 
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air torang bisa minum karna racong akar tu tara ada 
efek samping buat manusia“.

(Dulu kami dapat udang besar-besar. Tapi sekarang 
udang yang besar begitu kami sudah tidak pernah li-
hat. Mereka juga meracun ikan menggunakan racun 
yang mereka beli di toko, dan sekarang orang-orang 
Dodaga juga ikutan seperti itu. Padahal kalau mau 
meracun ikan, kita punya orang tua-tua dulu pernah 
mengajarkan  pakai akar pohon yang hanya mem-
buat ikan menjadi pusing, tapi airnya tetap bisa kita 
minum karena akar itu tidak ada efek sampingnya 
buat manusia).

Mereka memanfaatkan kali sebagai sumber air 
minum mereka, dan itu tidak bisa dipisahkan sebagai ke-
satuan ruang hidup mereka. �inas Pertanian seharusnya 
melarang aktivitas masyarakat yang sering membuang 
limbah hasil potongan sapi dan sisa-sisa pupuk di Sungai 
�odaga, agar menjaga kelangsungan hidup masyarakat 
suku Togutil �odaga.

�alam kepercayaan orang Togutil �odaga, sungai 
itu ibarat ibu, dan hutan ibarat ayah. Sungai memberi air 
kehidupan. Tradisi menjaga sungai oleh orang Togutil 
banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat luar. Orang 
Togutil �odaga pun tidak buang hajat di sungai. Hal ini 
bagi mereka dianggap mengkotori sungai, dan tindakan 
yang sangat tidak sopan. 

Pernah di tahun 1987 terjadi banjir besar yang me-
nyebabkan seorang warga �odaga yang tinggal di samp-
ing sungai terbawa banjir hingga tewas. Penyebab banjir 
yang terjadi di tahun 1987 ini menurut warga karena 
pengerukan sungai untuk berbagai keperluan. �i tempat 
lokasi banjir besar itu sudah dibuat bendungan untuk 
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jalur air bagi petani-petani transmigran yang menanam 
padi sawah, mereka membutuhkan air yang banyak. 
�an bukan hanya pembangunan irigasi dan bendungan, 
tetapi pasir yang ada di kali juga digunakan untuk mem-
bangun rumah dan kerikilnya digunakan untuk proyek 
pengaspalan jalan. Ada juga perusahaan bernama PT. 
Bela (Beni Laos), juga mendapatkan ijin lokasi galian C 
di Sungai �odaga. 

Warga Togutil �odaga percaya kalau Sungai �odaga 
memiliki “tuan” tertentu dan tidak bisa diperlakukan 
sembarangan. Tuannya atau pemilik Sungai �odaga ini 
bernama Batakana dan anaknya bernama Haruku. �ulu, 
Batakana itu seorang perempuan yang masih hidup di 
hutan dan tempatnya dekat dengan kali. Suatu saat itu 
di sungai terjadi banjir besar dan Batakana menjadi kor-
ban dari banjir tersebut. Batakana-pun tewas diseret 
oleh banjir. Kejadian itu langsung diketahui oleh keluar-
ga Batakana, dan setelah banjir selesai keluarga Bataka-
na mencari jasadnya tetapi tidak ketemu sampai selama 
satu minggu. Sampai pada suatu hari Batakana kembali 
ke keluarganya dengan keadaan yang sudah berbeda; 
Batakana sekarang sudah menjadi makhluk gaib dan 
juga menjadi tuan dari kali yang pernah menyeretnya. 
Batakana juga membawa anaknya yang bernama Haruku 
hasil pernikahannya dengan makluk gaib juga.

Suatu kali, seorang pekerja proyek pembangunan 
bendungan di belakang kampung Rai Tukur-tukur per-
nah bermimpi bertemu penunggu Sungai �odaga. �i 
dalam mimpi, penunggu itu menyuruhnya untuk men-
gangkat anak dari si “tuan” sungai yang ada di dalam 
lokasi proyek irigasi itu. Setelah bangun dari tidurnya, 
ia pernah ingat kalau orang tuanya pernah mencerita-
kan bahwa sungai ini ada “tuan”nya seorang perempuan 
yang bernama Batakana dan anaknya bernama Haruku. 
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Setelah itu dia pun sadar apa yang dimaksud mimpi itu. 
�ari mimpinya itu, si pekerja ini memberitahukan kepa-
da kerabat dekatnya untuk melihat petunjuk yang ada. 
Setelah yakin dengan berbagai masukan, secepatnya ia 
memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab 
atas proyek irigasi tersebut. Ternyata, apa yang dimak-
sud dalam mimpinya itu adalah sebuah batu berwajah 
manusia dan sepertinya itulah yang dimaksud sebagai 
simbol dari sosok Haruku. Setelah batu itu dipindahkan, 
proyek pembangunan irigasi berjalan dengan cepat dan 
selesai dalam waktu 6 bulan. Sebelumnya, proyek irigasi 
ini selalu terhambat. 

Namun kesakralan cerita Batakana dan anakn-
ya Haruku saat ini ternodai oleh kegiatan mengkotori 
sungai oleh masyarakat sekitar, terlebih oleh transmi-
gran. Sungai �odaga kini sudah berbeda drastis. Walau 
masyarakat transmigran membuang sisa potongan sapi 
dan pupuk ke dalam sungai, tidak ada yang diganggu 
atau diingatkan oleh Batakana. Apakah karena Bata-
kana memang sudah tidak dipercayai lagi justru oleh 
masyarakat asli sendiri. 

Sekarang masyarakat Togutil �odaga pun sudah 
tidak lagi meminum air dari Sungai �odaga. Tapi mem-
inum air galon yang dibeli seharga tujuh ribu per galon. 
Sebagian besar warga Togutil �odaga juga sudah banyak 
menggunakan sumur yang digali di samping dan bela-
kang rumah mereka. Sumur juga tak begitu dalam, hanya 
sekitar tiga meter sudah mendapat air. Air sumur digu-
nakan untuk mencuci pakaian, dan juga dipakai untuk 
minum. Sebagian masih mencuci dan mandi di Sungai 
�odaga.
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Penutup

Kesadaran dan kearifan lokal semakin hilang de-
ngan datangnya berbagai tekanan dan pengaruh dari 
luar mereka; dari pemerintah, masyarakat sekitar, dan 
program-program pembinaan lainnya. Berbagai peruba-
han dan pengaruh dari luar itu, seringkali menggunakan 
cara-cara yang halus untuk merubah dan menyingkirkan 
orang Togutil �odaga dari ruang hidup aslinya sendiri, 
yakni hutan dan sungai. Memisahkan mereka dari “ayah” 
dan “ibu”nya sendiri. Hal ini jelas suatu kekerasan yang 
keterlaluan, dalam berbagai cara yang semakin halus. 
Cara pandang mereka atas hutan dan sungai dipen-
garuhi, dan kemudian, cara hidupnya pun berubah. 

Pintu pembuka perubahan paling besar berlang-
sung dari tiga jalur, yakni program-program pemerintah, 
peng-agamaan, dan datangnya masyarakat pendatang 
yang cukup besar, yakni transmigran di daerah Wasile. 
Pada orang Togutil �odaga yang telah beragama, seba-
gian mereka pelan-pelan meninggalkan kepercayaan 
nenek moyang mereka sendiri. �alam kepercayaan asli 
mereka, hutan adalah ayah dan sungai adalah ibu, pada 
keduanya ada penghuni ataupun tuan gaib sebagai pen-
jaga. Pandangan seperti ini ditolak oleh agama baru itu, 
sehingga hubungan mereka dengan hutan dan sungai 
seperti juga sedang dirubah. Perlahan tapi pasti, sejarah 
mereka dengan hutan dan sungai diputus, dan ketika 
itulah mereka akan kehilangan ruang hidupnya sendiri. 
Ancaman ini sudah di depan mata! Catatan ini semacam 
laporan lapangan, semoga ada gunanya untuk menyetop 
ancaman itu. Terima kasih.
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Cerita Orang-orang Kecil
dari Tanah Smenget1

Ubaidi Abdul Halim

Cerita berikut ini dihasilkan dari catatan lapang saya 
selama berkeliling di perkampungan orang Sawai. 
Perkampungan itu terdiri dari desa Lokulamo, Le-

lilef Sawai, Lelilef Woebulan, dan pemukiman SP trans-
migran. Dalam perjalanan, saya bertemu dan berbincang 
dengan orang-orang kampung, terlebih mereka yang 
hidupnya paling terpuruk dalam berbagai perubahan. Di 
berbagai kampung itu, pemburukan hidup berlangsung 
justru oleh masuknya uang ke dalam kampung melalui 
investasi. Di sisi lain, investasi itu bisa masuk juga karena 
menggunakan kekerasan, memanfaatkan aparat negara 
dan militer. 

Dalam perjalanan ini, puluhan kilo yang harus 
ditempuh, dengan kondisi jalan berlubang rusak parah. 
Tidak ada aspal, hanya kerikil batu rijang berhamburan 
di jalan raya. Siapa bilang ada pembangunan di daratan 

1  “Smenget” berarti tanah peninggalan leluhur. 
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Halmahera? Sama sekali bukan pembangunan yang se-
dang berlangsung, justru pengerukan dan penghancuran 
pulau kecil ini oleh perusahaan-perusahaan tambang.

Untuk catatan lapang ini, saya harus berterima 
kasih kepada orang-orang kampung yang merawat saya 
selama perjalanan, dan terlebih, karena kepada mereka 
saya mendapat banyak pelajaran berharga. Beberapa 
catatan ini semoga bisa berguna sebagai bahan pelajaran 
bersama, sebagai bahan perbandingan untuk orang-orang 
kampung di seluruh Halmahera. Berikut ini. 

Gugurok Koke: “… Banyak pembohong di tengah kita”

Rumahnya berdinding dan berlantai papan, atapnya 
terbuat dari daun sagu. Tempat tinggalnya berada di 
dalam kawasan transmigrasi. Dia dan keluarga kecilnya 
hidup dan mencari makan di sekitar wilayah ini. Mereka 
adalah penduduk asal Kulo dan keluarganya tidak masuk 
dalam daftar penerima program transmigrasi Kobe. 
Hidupnya serba kekurangan. Tanah untuk membangun 
rumahnya, dibeli ke penduduk trans dengan harga dua 
setengah juta. Untuk orang sekelas Jati Koke, uang besar 
itu sangat sulit dicari. Apalagi semenjak harga kopra turun 
dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan. 

“Sudah hampir satu tahun gambar uang belum dil-
ihat. Ini kan parah, hehehe”. 

Jati Koke meredakan keluh kesahnya sendiri. Ia 
melanjutkan;

“Torang ini adalah orang pedalaman Kolu yang sejak 
dulu orang tua dan moyang kami hidup dan bergan-
tung di sini. Tapi sekarang tara (tidak) sama dengan 
dulu, sekarang kebanyakan orang luar yang mencari 
hidup di sekitar sini.Wilayah transmigrasi ini adalah 
wilayah berburu dan tempat mencari makan orang 



91Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Maluku

Ubaidi Abdul  Halim 

tua kami. Kami dan keluarga tersingkir di wilayah ini. 
Tanah dan hutan kami torang bilang tanah negara, 
seng (tidak) ada sertifikat to. Tong ini, so (sudah) tara 
dapat apa-apa, lahan so sempit bakobong (berkebun) 
saja so jauh dari sini”. 

Jati Koke sempat mengira saya polisi. Memang, di 
tempat ini beberapa hari yang lalu, polisi menangkap 
dua orang Togutil, bernama Bokum dan Nuhu, yang di-
duga membunuh warga desa Waci. Saya lalu menyakin-
kan bahwa saya bukan polisi atau intelijen. 

Saya kemudian menyampaikan pada Jati Koke, 
bahwa maksud kedatangan saya untuk menuliskan situ-
asi yang ada di kampung dengan berbagai perubahan-
nya. Tujuannya, semoga tulisan saya itu bisa menjadi ba-
han belajar bagi orang-orang kampung.

Jati Koke dalam sakitnya kemudian mengarahkan 
saya untuk menemui seseorang bernama Gugurok Koke, 
yang adalah kakaknya sendiri. Jati Koke khawatir dirinya 
yang sedang sakit tidak bisa melayani pertanyaan saya 
dengan baik. Sekaligus, karena kakaknya bisa jadi lebih 
banyak tahu soal kampung. 

Saya lalu minta pamit untuk langsung menuju tem-
pat Gugurok Koke. Waktu sudah menunjukkan pukul 
16.00 WIT. Berjalan menyusuri trans Kobe Kulo, memi-
liki kesan tersendiri. Menghampiri hutan-hutan sepi me-
nelusur jalan yang rusak, berlubang, dan penuh genangan 
air dan lumpur. Hutan di samping jalan kelihatan masih 
perawan, tapi kita tidak begitu tahu apakah di pertenga-
han hutan, gunung dan tanjung bisa saja sedang berlang-
sung kerja-kerja pembongkaran. Di sekitar tempat ini, 
bercokol sebuah perusahaan raksasa, PT. Weda Bay Ni-
kel. Saya hanya menerka dan bertanya-tanya dalam hati 
sambil menancapkan gas motor.
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Gugurok Koke berasal dari suku Sawai dan ting-
gal di desa Kobe. Usianya sudah 65 tahun, tapi fisiknya 
masih kuat untuk bekerja. Dia  berkebun di wilayah Lelilef 
Desa Woe Kob. Sementara rumahnya berada di pinggiran 
areal transmigrasi. Lebih tepatnya, rumah Gugurok bera-
da dalam areal kebunnya sendiri.

Dalam rumahnya hanya ada dua ruangan, satu ru-
angan besar dan satunya lagi dipetak untuk tempat me-
masak atau dapur. Saya perhatikan satu-persatu barang-
barang yang diletakkan di lantai, ataupun digantung di 
dinding. Ada jerigen, sensor, tombak, saloi, ada kuali 
yang digantung, ember, kardus. Sementara pakaian-pa-
kaian tergantung-gantung berjejeran di sela-sela papan 
dinding rumah, termasuk sebuah beha yang dijemur di 
atas panah tombak! 

Gugurok Koke, ia salah satu petani gurem yang 
hidup di kampung ini. Sepenuhnya bergantung pada ke-
bun dan hutan. Tanah berhubungan langsung dengan 
kelangsungan kehidupan keluarga sehari-hari. Ia meng-
hormati hutan, dan meyakini setiap tempat di dalam hu-
tan mesti ada penjaganya. Untuk itu, setiap orang yang 
mengambil makanan dari dalam hutan, sebaiknya me-
minta izin terlebih dulu. Begitu juga Gugurok, ia selalu 
meminta izin, sebagai hormat dan etika berhubungan 
dengan alam sekitar. 

Pernah suatu kali, isterinya lupa meminta izin de-
mikian. Isterinya sampai ditimpa penyakit aneh, dan 
tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Akhirnya, si is-
teri baru sembuh setelah dibawa kembali ke dalam hu-
tan, di tempat di mana ia mengambil tumbuhan. Di situ 
Gugurok berdoa memohon petunjuk pada Tuhan, dan 
meminta maaf pada penjaga hutan. Setelah itu, isterinya 
langsung sembuh kembali. 
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Walau miskin, nyatanya Gugurok sudah memperistri 
tiga orang perempuan. Dia dianugerahi sebelas orang 
anak dari ketiga istrinya, dan semua anaknya dihidupi 
hanya dari hasil kebun dan hutan. Tak satupun dari seb-
elas orang anaknya yang bersekolah formal karena tidak 
ada uang untuk membiayai. Mereka “bersekolah” lang-
sung pada kebun dan hutan. Memang, orang-orang kam-
pung kini sudah mulai berubah juga, lebih menghargai 
orang-orang bersekolah formal. Seakan-akan orang yang 
tidak sekolah tidak punya martabat. Gugurok memahami 
hal ini, tapi dalam kemiskinannya jelas tidak layak untuk 
terlalu pusing dengan gengsi atas pendidikan itu. 

Selain berkebun, sesekali Gugurok mendapat pesan-
an memotong kayu ( basensor). Dan ibadah tiap minggu 
rutin ia lakukan. 

“Saya cuma kerja kobong (kebun) deng (dan) baseng-
sor (membelah kayu), setiap hari  tinggal di kobong. 
Keluar di kampung itu setiap hari minggu karena mo 
ibadah. Hidup ini musti ibadah. Kalau bikin kobong 
tanpa tong (kita) tara kase (kasih) iko (ikut) deng 
(dengan) berdoa akan tarada (tiada) hasil, hahaha”. 

Dalam usia tuanya, Gugurok sudah mewasiatkan 
semua kebunnya untuk sebelas orang anaknya. Dan ia 
kemudian berpesan pada anak-anaknya:

“Kalau tara bikin kobong hidup kita pasti susa, dan 
torang akan menjadi pencuri. Torang harus bekerja 
keras, rajin menanam untuk anak-anak atau cucu. 
Tanpa kobong hidup macam tarada arti. Kalao orang 
kantor kan enak to, dong (mereka) hanya tarima doi 
(duit) setiap bulan. Kalau tong pe (punya) doi itu ada 
di kobong sini. Hidup di kampung lebih baik hidup di 
kobong, karena di sini serba ada. Kalau di kampung 
itu, banyak masalah”. 
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Pada tahun 1999, Gugurok pernah ditawari bekerja 
di perusahaan penebagangan kayu, sebagai penunjuk ja-
lan ke dalam hutan. Tapi Gugurok tidak mau menerimanya. 
Ia tidak mau kayu ditebang sembarangan, seperti yang 
diinginkan perusahaan. 

“Waktu itu saya tara perna lia uang. Setahu saya itu 
uang saya lia bergambar burung kakatua”

Namun di belakang hari, malah perusahan tam-
bang seperti PT. Tekindo kemudian masuk dengan leluasa 
di sekitar wilayahnya. Sejak perusahaan ini masuk di 
tahun 2009, air mulai tercemar. Sejak itu pula Gugurok 
tidak lagi mengkonsumsi air dari sungai. Ia mengambil 
air lebih ke hulu, di Woebulan.

“Saya hanya mengharapkan supaya negara ini bisa 
perhatikan tong pe hidup. Saya  tara mau hidup di 
pesisir karena kalah bersaing dengan orang-orang 
pesisir lebih baik saya dan keluaga hidup di dalam 
hutan. Hidup ini, saya tara mau berbeda pendapat 
deng orang lain lantaran masalah sapele. Maka saya 
tara mau hidup di desa. Deng tong ini orang susa pasti 
kalah bersaing dengan orang-orang di kampung. Bukan 
tidak mau bergaul dengan sahabat-sahabat tapi me-
mang saya pe hidup di sini”. 

Bagi Gugurok, kehidupan di hutan atau kebun, 
jauh lebih baik dan lebih sejahtera ketimbang di pesisir. 
Ia membawa semua anak-anaknya ikut tinggal di dalam 
hutan. 

Pernah suatu saat terjadi masalah antara Gugurok 
dengan petugas transmigrasi. Menurut Gugurok, petu-
gas telah mengambil alih tanah yang telah dikerjakan 
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Gugurok sebelumnya. Saat itu untuk keperluan lahan 
transmigrasi. Gugurok lalu protes kepada camat Weda 
waktu itu, namanya bapak Selideng. Saat menghadap 
camat, Gugurok malah sempat bertemu dengan benda-
hara kecamatan, dan malah memukul bendahara itu. Ka-
rena bendahara itulah yang menjadi biang sebab tanah 
Gugurok dimasukkan sebagai areal transmigran. Aki-
batnya Gugurok berurusan diamankan oleh tentara. Na-
mun kesempatan bertemu camat pun bisa berlangsung 
di tengah kawalan tentara. Pada camat ia laporkan:

“Tara bisa kita pe tanah. Bagaimana kong bisa masuk 
di wilayah transmigrasi. Pa camatkan pernah bilang 
par saya harus bakobong yang basar to? (lalu sambil 
tangannya membentuk bulat). Kenapa pa camat larang 
pe torang ulang? baru tanah ini saya so tabang ini”. 

(Tidak bisa, kita yang punya tanah. Bagaimana kok 
bisa masuk wilayah transmigrasi. Pak camat kan per-
nah bilang pada saya harus berkebun yang besar toh? 
Kenapa pak camat larang kami kembali? Padahal tan-
ah ini sudah saya olah). 

Saat itu si camat tidak bisa berkilah. Dia langsung 
menyilahkan Gugurok untuk meneruskan kebunnya. 
Gugurok langsung senang, mengucapkan terima kasih 
dan meninggalkan si camat, tentara, dan orang-orang 
lain yang memperhatikan. Kebun itu ia buat di tahun 
1982. Gugurok merintisnya (membangun kebun) ber-
sama dengan istri pertama. 

Sejak harga kopra jatuh dan tak menentu, uang 
demikian sulit didapat. Sementara semua harga kebu-
tuhan pokok tetap saja naik tak terkendali. Uang jarang 
ada di kampung. Perdagangan kampung tidak berkem-
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bang. Hasil pertanian pun sering tidak laku dijual. Anta-
ra petani setempat dengan pendatang, biasanya penda-
tang jauh lebih terampil dalam berdagang. Pendapatan 
uang orang-orang kampung tidak menentu. Bahkan, bagi 
Gugurok sendiri, hampir-hampir tidak pernah lagi me-
megang uang sejak dua tahun belakangan. Untung saja 
hasil-hasil kebun masih baik dan cukup untuk bahan 
makan sekeluarga. 

“Saya ini susa bukan tara dapa makanan tapi susa dan 
miskin tarada dapa doi. Saya bekerja cuma untuk di-
makan, kenapa karena harga kopra sangat menurun 
sementara harga gula, vetsin, deng daun teh naiknya 
so tara kendali. Di desa Kulo itu, hidupnya sengsara. 
Mo bili beras saja setengah mati apa lagi minum teh. 
Sabun saja kadang kami tidak punya. Di kebun ini ban-
yak makanan, ada pisang, ubi, tomat, pepaya dan lain-
lain. Airnya juga enak”. 

Air Woebulan mengelilingi kebun Gugurok, seh-
ingga ia dan keluarga tidak kesulitan untuk mengakses 
air bersih untuk keperluan sehari-hari. Tapi lain halnya 
ketika hujan, air menjadi keruh. Gugurok dan keluarga 
di waktu hujan terpaksa mengkonsumsi air yang keruh. 
Kerusakan daur air di musim hujan ini akibat pembong-
karan hutan oleh pertambangan PT. Tekindo. Tanah yang 
terbongkar tidak lagi mampu menyerap dan menyimpan 
air. Dan di waktu hujan, air yang tidak terserap itu me-
luap ke mana-mana membawa tanah dan pasir. Sejak pe-
rusahaan tambang beroperasi, situasi kampung malah 
semakin kesulitan. Begitu juga di kawasan transmigrasi, 
banyak tanaman mati karena terkena pencemaran. Banyak 
petani yang mengeluh, dan tak mampu menahan laju 
pertambangan yang merusak. Gugurok menyebutkan:
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“Saya juga heran kenapa harus bagini. Hutan ini mau 
dijual pemerintah ke perusahaan untuk kepentingan 
orang-orang yang bos-bos. Padahal perusahaan ini 
yang bikin sampai hutan ini habis dan cukur rata. 
Hasil dari perusahaan akan dibawa keluar dari desa 
ini, siapa bilang akan sampai di masyarakat. Banyak 
pembohong di tengah kita”.

Om Dulla; Hancurnya Ikatan Sosial

Nampak penyesalan di wajah bapak Haji Muhammad 
dan anaknya ketika kelapa yang dikelola dan dimanfaat-
kan selama ini, dalam hitungan dua jam kebun dan isinya 
hilang tertimbun tanah. Lahan kebun ini berubah jadi lahan 
tandus tanpa tanaman. 

“Mengerikan! tong pigi suda, saya tara kuat liat kondisi 
bagini”. 

Haji Muhammad mengajak anaknya meninggalkan 
lokasi penggusuran. Om Dulla ikut menyasikan sendiri 
ketika bouldoser dan eskavator masuk di lahan warga 
yang sudah dilepas untuk kepentingan investasi. Banyak 
tanaman tahunan seperti kelapa, sagu, cengkeh dilibas 
dan digusur sampai ke akar-akarnya. Bouldoser dan es-
kavator mendorong dan merobohkan sagu dan kelapa. 
Sungguh peristiwa yang sangat mengerikan. Kejadian ini 
akan menciptakan masalah baru di kemudian hari. Pada 
saat yang bersamaan, ada beberapa keluarga pemilik la-
han di tempat itu, turut menyaksikan penggusuran oleh 
perusahaan tambang.

Om Dulla adalah warga Lelilef Woebulan, usianya 
58 tahun dan bekerja sebagai nelayan. Ia melanjutkan 
cerita. Tanah orang Sawai rata-rata sudah dijual ke peru-
sahaan. Yang dijual itu pun rata-rata adalah tanah-tanah 
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produktif. Terjual untuk kepentingan smelter Tekindo. 
Tersisa tanah-tanah tidak produktif, dan masyarakat 
sekarang bingung apa yang bisa ditanam di sisa tanah 
itu. Sambil menjahit jala Om Dulla menjelaskan: 

“Uang dong terima so habis digunakan. Yang lain dong 
masih ukur atau hitung berapa luas lahan perorang- 
biasanya dong bayar satu meter lima ribu rupiah. 
Saya heran tanah itu kong jual itu padahal tanah ini 
tara bisa jual terkecuali tong kase (kasih) itu masih 
bisa masuk akal. Kalaupun dijual hanya untuk kepen-
tingan kobong saja. Sekarang dong masih jual-jual 
tanah, tara apa-apa (tidak apa-apa) jika kalau tanah 
itu tidak bisa lagi ditanam, gersang dan tandus. Tapi 
tanah yang terbilang produktif itu sebenarnya menu-
rut pikiran bodoh ini tara bisa jual karena torang 
akan miskin”.

Pembangunan smelter mengorbankan wilayah 
produktif masyarakat Lelilef Sawai dan Woebulan selu-
as 770 Ha tanah. Kelapa di dalamnya akan digusur dan 
dikonversikan untuk kepentingan investasi. Masyarakat 
hanya bergantung ke hutan dan laut untuk bisa bertahan 
hidup, tidak ada cara lain selain pada alam sekitar. Sebe-
narnya juga, masyarakat menolak pembangunan smelter, 
tapi ada ancaman-ancaman yang terus berkembang me-
nekan masyarakat. 

“Tong sebenarnya menolak untuk pembangunan 
smelter di sini karena kami akan kesulitan di masa yang 
akan datang dan akan terjadi kemiskinan. Sementara 
perusahaan tetap menolak itu, tong mempertahankan 
tanah dianggap anti pembangunan sama polisi”.

Ketika masyarakat protes pada kebijakan investasi, 
mereka dituduh melawan pemerintah dan membangkang. 
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Pada akhirnya polisi sering “digunakan” pada saat kon-
flik lahan masyarakat dengan perusahaan tambang. Jika 
mereka menggunakan aparat maka masyarakat akan me-
ngalah, tidak lagi melakukan protes karena takut masuk 
penjara dituduh melakukan tindakan kriminal. Walau-
pun lahan yang akan dibebaskan oleh PT. Tekindo Energi 
adalah satu-satunya lahan tersisa milik masyarakat yang 
masih produktif, karena berada di dekat sungai. 

Konflik tanah mulai muncul dimana-mana ketika 
perusahaan tambang datang berinvestasi. Sebelumnya 
tak ada sengketa antar penduduk atau individu  men-
genai persoalan tanah maupun hutan. Hubungan sosial 
yang dipertahankan dan dijaga selama ini rusak oleh aki-
bat investasi masuk kampung. Tanah-tanah yang dulu-
nya dipertahankan untuk kelangsungan hidup bersama 
kini hanya menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri. 
Masyarakat terpecah belah, dan nilai-nilai etika hancur 
gara-gara uang dan ancaman. Segala dinamika hidup 
saat ini menjadi instan, semuanya ingin serba cepat, dan 
yang demikian dianggap modern atau maju. 

Penghormatan pada alam semakin tidak dihirau-
kan karena semuanya berbau uang. Kehancuran basis 
moral di kampung sangat mengerikan. Satu ketika di 
tanggal 15 Maret 2015, malam hari pukul 08.00, di se-
buah rumah di Lelilef Sawai, satu keluarga berteng-
kar besar karena berebut uang penjualan tanah. Anak 
berkelahi dengan orang tua, dan sesama anak kakak-
beradik juga berkelahi kembali; semuanya sama-sama 
berebut uang. 

Sementara ada keluarga lain yang mempersoalkan 
sampai ke pengadilan, soal berebut tanah dan uang hasil 
menjual tanah. Di pengadilan, satu keluarga ini saling 
mengangkat sumpah di antara mereka untuk tidak lagi 
saling menganggap saudara kandung.
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Selain konflik dalam satu keluarga, juga banyak 
sekali terjadi konflik klaim tanah antar keluarga. Perso-
alan seperti ini diperkarakan dan disidangkan di dalam 
kampung serta dibawa sampai ke kantor kepolisian. 
Konflik itu terus membesar antar beberapa keluarga di 
desa Lelilef Woebulan dan Lelilef Sawai. Kampung jadi 
ladang subur tumbuhnya masalah. Mulai dari keluarga 
dengan keluarga, perusahaan dengan masyarakat dan 
seterusnya.

Semua pemburukan sosial ini berkembang sejak 
adanya perusahaan masuk kampung, membeli tanah-
tanah masyarakat dengan berbagai cara, ancaman dan 
paksaan. Masyarakat seperti kehilangan pegangan, antar 
sesama mereka seperti saling dipecah belah melalui uang 
ganti rugi. Dan siapapun yang berani menolak, akan di-
ancam sebagai pembangkang negara dan layak dikrimi-
nalisasi. Inilah yang ditakutkan masyarakat, kehilangan 
pegangan dan akhirnya kocar-kacir menyelamatkan diri 
masing-masing. Menerima ganti rugi walau akhirnya 
mereka terpecah-belah karena uang.

Masuknya uang ke kampung merangsang kenaikan 
harga-harga. Di Lelilef harga barang harian sangat mengeri-
kan dan mencekik warga. Sembilan bahan pokoknya 
naiknya tak terkendali, para pedagang seperti menaruh 
harga sesuka hati. Tapi masyarakat Lelilef Sawai dan Le-
lilef Woebulan anggap harga barang biasa saja, karena 
dikira masih ada sisa uang dari pembayaran lahan. Om 
Dulla memperkirakan: 

“Nanti tong perhatikan tiga ampa (empat) tahun ke 
depan dorang akan gigit jari. Kobong so jual artinya 
kebutuhan siang hari dan malam hari ini tanggungan 
siapa? Perusahaan atau orang lain? Tarada cara lain 
selain pancuri di orang lain. Dorang so terbuai dengan 
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informasi katanya perusahaan mo ukur lahan, lang-
sung dong respon tanpa bafikir untuk dong pe masa 
depan anak mereka”. 

Sementara menurut orang tua-tua yang lebih me-
miliki wawasan kampung lebih mendalam, mereka se-
benarnya memahami tanah sebagai media yang penuh 
sanksi. Jika dijual uangnya sangat “panas” dalam arti 
tidak berkah. Biasanya, uang hasil jual tanah tanpa sa-
dar akan habis dengan sendirinya tanpa ada manfaat 
yang jelas. Hal itu disebabkan karena lahan yang dijual 
bukan rintisannya sendiri, atau diusahakan sendiri, tapi 
lahan atau kebun dari warisan leluhur. Orang tua-tua 
bisa menyebutnya dengan istilah “takomoria difnasa e, 
tapi siniri kaya re angan sia”, yang artinya “bukan mereka 
yang menginjak duri dan tangannya melepuh, tapi le-
luhurnya”.

Politik Lokal Jadi Biang Kehancuran Kampung

Perebutan kekuasaan di desa memecah persatuan 
dan kesatuan. Pemerintahan terseret ke dalam kepen-
tingan sepihak. Pelantikan kepala desa Lelilef Woebulan 
pernah tidak dilakukan dengan alasan kepala desa sering 
melawan tambang. Sebagian rakyat tidak setuju dengan 
kebijakan pemerintah ketika salah satu calon kepala 
desa terpilih yang tidak jadi dilantik oleh pemerintah 
daerah.

Struktur sosial di masyarakat dipecah belah akibat 
pemimpin yang berpihak sekaligus gagal melayani rakyat. 
Kesejahteraan hanya sebatas pidato yang keluar dari 
mulut elit politik lokal pada saat-saat masa kampanye. 
Masyarakat yang dilayani hanya orang tertentu saja. Se-
mentara rakyat yang berbeda haluan dituduh subversif dan 
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melawan pemerintah. Dinamika politik di rentang tahun 
2007-2012 adalah cerita tentang perpecahaan masyarakat, 
perpecahan hubungan keluarga dan seterusnya.

Dalam pemilihan umum beberapa tahun belaka-
ngan, kekuatan Partai Golkar dan Partai Demokrasi In-
donesia Perjuangan menjadi dua kekuatan dominan 
yang saling bersaing cukup ketat. Pilkada dalam beberapa 
waktu ini hanya melahirkan dua calon kandidat yang 
berhadap-hadapan. Rakyat Halmahera Tengah terbagi 
menjadi dua kubu, yaitu kubu merah dan kubu kuning. 
Kekisruhan politik bukan hanya berlangsung di tingkat 
elit politik tapi juga di tingkat rakyat. Hampir semua 
desa dikondisikan dan diarahkan mengikuti hasrat dari 
kepentingan partai politik dengan penguasa tertentu 
yang dilindunginya. Para pegawai negeri yang dicuri-
gai tidak mengikuti arahan bupati dimutasi di berbagai 
tempat dengan alasan penyegaran aparatur birokrasi. 
Jabatan-jabatan struktural dan fungsional diacak bah-
kan dinonaktifkan jika bertentangan dengan keinginan 
penguasa. Pada akhirnya berpengaruh pada proses pe-
layanan kepada rakyat. Yang paling memprihatinkan di 
dunia pendidikan, guru-guru yang kritis bisa dimutasi 
justru pada saat siswa menghadapi Ujian Nasional. Se-
hingga membuat guru-guru bingung bagaimana caranya 
memberikan penilaian kepada siswa. Begitu juga siswa-
siswa yang orang tuanya tidak sejalan dengan keinginan 
pemerintah, diancam tidak akan diluluskan.

Akhinya politik dirubah hanya untuk tawar-mena-
war jabatan di birokrasi. Semua rakyat ketakutan tapi 
ada saja yang berani melawan pemerintah karena diang-
gap melakukan kezaliman dan keserakahan. Kekuasaan 
menjadi lahan bisnis birokrasi dan nepotisme. Anak, is-
tri dan kerabat para pejabat pemerintah dilindungi dan 
difasilitasi untuk menjarah harta rakyat. Pejabat ekse-
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kutif hanya diisi oleh keluarga penguasa. Nepotisme se-
dang berlangsung begitu parahnya di pemerintahan.

Bangunan sosial di masyarakat hancur berantakan 
dan sulit untuk dibenahi. Gara-gara perbedaan pilihan 
partai politik, adik dan kakak kandung pun bersumpah 
memutuskan hubungan keluarga. Kebersamaan selama 
ini dibangun dengan susah payah, seketika hancur ka-
rena dampak dari orientasi politik golongan. 

Rakyat diadu-domba dengan mengikuti selera re-
zim penguasa. Nilai-nilai kutural hanya sebatas cerita 
dan nostalgia masa lalu. Tidak lagi menjadi alas nilai un-
tuk membenahi persoalan dan masalah sosial yang se-
dang dihadapi oleh masyarakat. Budaya Fagogoru hanya 
menjadi bahan serimonial yang dipraktekkan dan dice-
ritakan atau dituturkan orang tua di kampung-kampung 
yang bisa dikata; kehilangan makna.

Ibu Nurlaila; Rusaknya Sumber Air 

Waktu itu sudah pukul dua siang, hari Sabtu 14 
maret 2015. Di bawah halte mobil desa Lelilef Woebulan 
yang dibangun perusahaan tambang PT. Weda Bay Ni-
kel, di depan rumah ibu Nurlaila Harun. Saya melihat 
sekelompok pemuda yang menceritakan bagaimana me-
miliki uang yang banyak, apa saja bisa dilakukan. 

“Tong pe doi banya ini sanang, perusahaan PT. Tekin-
do Energi ini sangat bagus karena so bayar tong pe 
lahan. Masyarakat pasti sejahtera”

Mata saya lalu menoleh ke kanan ternyata ada mobil 
perusahaan lalu-lalang di jalan. Jalan itu rusak parah, abu 
bertebaran ke sana-kemari. Ada seorang kekek kira-kira 
usianya 60-an tahun mengangkut air dengan gerobak. 
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Bathin saya terusik, kenapa kampung yang begitu kaya 
air ini masih saja ada yang harus membawa air dari jauh 
seperti itu? Apakah ini ada kaitannya dengan pengelo-
laan sumberdaya alam, apakah fenomena ini akan terus 
berlangsung, apakah sumber-sumber air bersih dulu 
yang kaya sudah ditimbun oleh perusahaan tambang 
atas nama pembangunan? 

Di samping halte ada sebuah tangki air berwarna 
biru berkapasitas 2000 liter air. Saya langsung memerik-
sanya. Ternyata di dalam tangki tidak berisi air. Ketika 
saya menghampiri ibu Nurlaila, ia mengatakan: 

“Mobil tangki so tara lewat so hampir dua minggu. 
Dulu air bagus pada tahun 2009, tapi sekarang suda 
berjalan perusahaan (PT. Tekindo Energi) ampa tahun 
torang krisis air bersih. Setiap oto perusahaan lewat 
baru tong dapa air kalau so tara lewat tong so tara 
dapa air. Sumber air di hutan sana so dialihkan ke 
tempat lain sehingga di sini air so tara bajalan”.
 
Rusaknya sumber-sumber air akibat aktivitas pe-

rusahaan PT. Tekindo Energi berdampak besar pada 
warga. Selain hilangnya sumber air minum, kegiatan ha-
rian juga terhambat. Cuci piring, gelas, dan pakaian san-
gat susah, apalagi untuk mandi setengah mati sulitnya. 
Ibu Nurlaila sendiri, aktifitasnya hanya merawat suami 
dan menjaga ketiga orang anaknya. Suaminya adalah 
karyawan lepas atau karyawan harian di perusahaan 
tambang PT. Weda Bay Nikel. Satu minggu lima hari kerja 
dengan honor per hari 116 ribu rupiah.  

Suaminya biasa ditugaskan ke hutan untuk melaku-
kan pengeboran dan memasang patok, serta pengambilan 
sampel dan selanjutnya dilaporkan ke perusahaan untuk 
diteliti di laboratorium. 
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Setelah pemberlakukan Undang-Undang Minerba 
No. 4 Tahun 2009 yang memerintahkan kepada suluruh 
perusahaan tambang di Indonesia untuk pembangunan 
smelter maka saat itu juga terjadi PHK besar-besaran. 

Waktu menunjukkan hampir pukul tiga sore. Saya 
masih bersama ibu Nurlaila berbincang macam-macam 
situasi. Lantas ada empat orang bapak lewat di jalan 
dengan menggunakan mobil perusahaan tambang. Son-
tak saya bertanya kepada ibu Nurlaila dan beliau men-
jawab orang-orang itu, barusan dari Lelilef Sawai yang 
dibayar lahanya oleh perusahan PT. Tekindo Energi. 
Tidak terlalu lama, kemudian ada mobil PT. Tekindo En-
ergi berhenti di depan kami, seorang warga turun dari 
mobil. Ibu Nurlailai bertanya orang itu, “Oooeee, so ba-
yar lahan? Belom nanti besok ka apa? Dong itu lagi so 
ukur dong pe lahan”.

Hampir separuh warga dari dua desa Lelilef  Woe-
bulan dan Lelilef Sawai sudah menjual lahan kepada peru-
sahaan. Ketika investasi masuk, mereka tidak diberikan 
kesempatan untuk melakukan negosiasi apakah menolak 
atau menerima semua proyek atau investasi yang ber-
dampak buruk pada wilayah mereka. Masyarakat dibuat 
atau dikondisikan saling berkonflik atau ada kesan kalau 
berbagai rencana untuk memecah belah hubungan ke-
luarga sudah berlangsung begitu rupa. Dengan kondisi 
itulah, walau sumber-sumber air minum sudah rusak, 
ternyata warga masih terpancing untuk terpecah belah.
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Gambar 1. Daftar nama perusahaan pemegang IUP di Halmahera Tengah
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Ibu Sabaria; Krisis Pangan 

Ketika itu, tidak jauh dari pemukiman warga Leli-
lef Woebulan, saya berjalan menyusur kampung. Di satu 
pojokan, saya menatap arah kanan dan melihat satu kel-
uarga, ibu dan anak sedang memeras sagu. Saya berhenti 
dan memarkirkan motor. Pakaian lusuh dan kepala yang 
ditutup jilbab berwarna hitam. Si ibu menyelupkan kedua 
tangannya ke kotak penyaring sagu lalu memerasnya. 
Hal itu ia lakukan berulang-ulang kali.

Ia bernama Sabaria Rabo, wanita kelahiran Lolo-
bata, berusia kira-kira 46 tahun. Ia menikah dengan Ar-
sad Sanin orang asal desa Lelilef Woebulan. Pekerjaan 
mereka sehari-hari mengolah sagu di pinggiran jalan itu. 

Tempat pengolahan sagu dibuat dari rumah yang 
dibalut dengan atap terpal berwarna biru. Atap itupun 
sudah robek dan bocor. Rumah ini dibuat hanya mengan-
dalkan tiang pohon kayu kofasa sebagai penyangga, di 
samping kanan ada tempat duduk terbuat dari bambu 
cina. Ketika sudah letih mereka beristirahat di tempat 
ini. Saya memperkenalkan diri sebagai anak kampung 
juga, lantas bertanya “Mama, boleh coba kah?”. 

Ibu Sabaria mempersilahkan, “Oh iya kamari suda! 
Ngana (anda) bisa bikin kong, nanti ngana pe pakaian 
kotor”.

Saya lalu menjawab tidak apa-apa. Saya lalu men-
coba memeras sagu. Sementara sagu yang sudah dipa-
rut dengan menggunakan mesin parut diambil dengan 
baskom lalu ditumpahkan di dalam alat penyaring. Lalu 
menimba air dari dalam sungai dan menyiramnya ke 
dalam sagu yang sudah diparut. Saya lalu memasukkan 
tangan ke dalam ampas sagu yang sudah bercampur dengan 
air, selanjutnya mengaduk air sagunya berulang-ulang 
kali. Air menetes jatuh ke dalam tampungan sagu. Air 
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yang ditimba disiram ke dalam penyaring dalam kisaran 
50 liter. Kemudian ampasnya diangkat jika diperkirakan 
sudah tak lagi berisi, untuk dibuang. Tahapan ini dilaku-
kan berulang-ulang kali hingga sagu yang diparut habis. 
Menunggu sampai satu kali dua puluh empat jam, kemu-
dian saripati sagu dipastikan terpisah dengan air. Airnya 
kemudian dialirkan keluar supaya menjaga agar saripati 
sagu tidak ikut mengalir bersama air. Setelah yang ter-
sisa hanya saripati sagunya, lalu diangkat dengan tangan 
atau menggunakan alat sejenis skup, untuk disimpan di 
dalam karung. Sagu itu kini sudah siap untuk dipasar-
kan. Ibu Sabaria menjelaskan:

“Sagu tong langsung pasarkan atau jual di desa Loku-
lamo, desa Lelilef Woebulan, desa Gemaf, Lelilef dan 
sampai di Sagea. Dong kamari sandiri yang beli, bu-
kan tong pigi jual pa dorang. Tong jual dengan harga 
murah untuk satu karung yang beratnya 25 kg jual 
seratus ribu, yang penting bisa laku”. 
 
Mestinya, satu karung sagu seberat 25 kg bisa di-

jual 150 ribu. Tapi para pembuat sagu ini tidak berkutik, 
ketika ditawar. Daripada sagu itu tidak laku, atau kalau 
tidak karena mereka sedang sangat membutuhkan uang. 
Dan di tempat ini, ketersediaan sagu mulai menipis. Ibu 
Sabaria sendiri mengambil bahan dari suatu tempat ber-
jarak satu kilometer lebih. 

Tiba-tiba ada seorang yang menuju ke arah kami, 
dengan menggunakan topi koboi bercorak loreng Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) dan celana olah raga bermerk 
SMK Pertambangan Lelilef. Ia datang sambil mendorong 
gerobaknya. Sesekali ia berhenti dan mengeringkan ker-
ingatnya sambil menatap ke arah kami. Saya menduga, 
mungkin inilah suaminya ibu Sabaria. Menunggu lima 
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menit, bapak ini tiba dan langsung disambut oleh ibu Sa-
baria, “Bapa ngana lama sampe, tong baku tunggu dari 
tadi, sagu yang diparut so abis”. 

Si bapak membalas, “Oo bagitu kah. Kalau bagitu 
tunggu sadiki lah saya parut dulu”.

Sepasang suami-isteri saling bantu mengolah sagu. 
Mereka memiliki empat orang anak. Dua di antaranya 
sudah menikah, dan satu lagi sedang berkuliah. Satu 
yang paling kecil, bersekolah di kampung sembari ikut 
membantu mengolah sagu. Keluarga ini hidup hanya 
dari mengolah sagu, menyekolahkan anak sampai meni-
kahkan, semuanya berkat sagu. Keluarga ini adalah satu-
satunya yang mengelola sagu di desa Lelilef. Di pinggiran 
jalan raya antara PT. Tekindo dan PT. Weda Bay Nikel.

Sebelumnya bapak Arsad juga menjual tanahnya 
kepada perusahaan karena kebutuhan keluarga. Sebe-
narnya ia tidak mau menjualnya. Tapi karena Tekindo 
begitu menginginkan tanah itu untuk lokasi perkan-
toran, terpaksalah ia lepas juga. Luas tanahnya hampir 
satu hektar, dengan harga sekitar 50 Juta. Uang hasil 
menjual tanah, ia gunakan untuk membeli motor dan 
televisi, dan sisanya untuk makan dan menambah biaya 
sekolah anak-anak. Dia merasa kesulitan justru setelah 
menjual tanah. Kesulitan untuk mendapatkan kelapa, 
membuat minyak, atau juga untuk mendapatkan pisang 
dan sayuran. Barang-barang seperti itu akhirnya harus 
dibeli ke warga desa Lokulamo.

Arsad mengatakan kalau hidup di kampungnya 
menjadi keras sejak ada perusahaan. Ekspresi wajahnya 
seakan-akan ada penyesalan. 

“Dorang pe tanah di balakang rumah so habis. Banyak 
masyarakat di sini yang menjual tanah atau jual 
kobong di perusahaan tambang. Dong so tara bako-
bong saat perusahaan tambang masuk, me bakobong 
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bagaimana dong samua so tarima doi di perusahan 
tambang. Apalagi mo bikin sagu. Dong pe doi banyak 
buang di Ternate dan Manado. Ada saya pe tamang 
(teman) yang terima sampai 500 juta, ada sampai 
1 Milyar. Dong hidup so berubah, so ada mobil, ru-
mah pasang keramik. Dong minum susu setiap hari, 
pokoknya dong so kaya!”. 

Kini semua bahan pangan adalah barang-barang 
mahal. Ikan, sagu dan sayuran, semuanya menjadi su-
lit didapatkan. Minyak goreng kini bergantung pada 
minyak pabrikan, seperti bimoli, yang harganya tidak 
karuan. Mencari bahan mengolah sagu alangkah susahn-
ya. Semua kebun sudah terjual, dan dusun-dusun sagu 
sudah berubah fungsi. Selain sumber air sudah banyak 
yang rusak. Untung saja sungai Juanga masih mengalir-
kan air, bahkan walupun musim kemarau. 

“Saya deng saya pe bini hanya di sini mengerjakan 
sagu. Karena tong ada sungai ini, biar musim kemarau 
sungai ini tara kering. Sungai ini diberi nama sungai 
“Juanga””. 

Sungai Juanga dulunya adalah tempat para pem-
impin perang sering mengambil air untuk kebutuhan di 
tengah peperangan. Setiap kapita yang datang di Lelilef, 
akan beristirahat di sungai ini sambil memenuhi per-
bekalan.
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Yulius Burnama; “.. saya calon orang yang akan kelaparan”

“Saat buldoser menggusur tempat sejarah kami, rasa-
nya ingin menangis dan daging saya terasa tercabik-
cabik. Sekarang ini, para orang tua tidak memperdu-
likan dan cuek dengan keadaan yang terjadi tanpa 
berbuat atau melakukan sesuatu untuk mencegah 
agar ini tak akan terjadi lagi. Tanjung Uli itu tempat 
aktifitas PT. Weda Bay Nikel, itu tempat sakral kami, di 
sana tidak boleh digusur!” 

Ungkapan di atas diutarakan seorang petani seka-
ligus pengajar bahasa Sawai di sebuah sekolah SMK Per-
tambangan desa Lelilef. Setiap hari Sabtu bapak Yulius 
Burnama warga desa Lelilef Sawai, mengajar dan men-
didik anak-anak untuk memahami sejarah asal-usul 
orang Sawai, baik itu hukum adat, tradisi, wilayahnya 
dan sejarah penyebaran suku Sawai di Pulau Halmahera. 
Orangnya sudah berusia sekitar 60 tahun, giginya sudah 
banyak yang rontok, rambutnya putih, dan malah mem-
buat tampilannya kharismatik. Beliau sangat berseman-
gat ketika ditanya tentang suku Sawai. 

Menurut sejarah, kata “Lelilef” dalam bahasa Sawai 
itu artinya, kipas-kipas. Kipas yang terbuat dari daun 
oka. Wilayah adat desa Lelilef berbatasan dengan desa 
Sagea, dan saat itu belum ada desa Gemaf. Sementara 
kampung Gemaf adalah perpindahan orang Lelilef asli 
yang sering mencari makan keluar kampung, dan mem-
buat kampung baru di tempat mencari makan itu. Lelilef 
sebelum menjadi desa disebut dengan Akedoma. Dulun-
ya, ada sekelompok keluarga yang hidup di air Akedoma. 
Hidup dalam kekafiran; jika ada yang meninggal mereka 
membuat para-para dan membuat api serta memberi-
kan asap pada mayat. 
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Hidup seperti pada zaman batu. Orang Sawai dan 
semua desa-desa mereka, sejak dulu kala sampai sekarang 
hidupnya bergantung sepenuhnya pada hutan. Dalam se-
jarahnya, ada nilai dan etika adat yang diyakini bersama 
di tempat-tempat ini. Misalnya, ketika membawa parang 
atau pisau di jalan, tidak boleh memegang seperti sedang 
berada di hutan. Tingkah laku seperti itu sama saja de-
ngan pamer kehebatan pada orang lain, dan menurut 
adat hal itu tidak sopan dan melanggar hukum adat. 

Pada zaman penjajahan hukum adat masih kuat 
dan sangat ditaati oleh orang Sawai yang manapun. Adat 
saat itu masih memiliki sanksi hukum bagi yang melang-
gar, dan sangat ketat. Misalnya saja, jika kakak ipar pu-
nya cucian yang sedang dijemur, kita tidak bisa langsung 
mengambil untuk dimasukkan ke dalam rumah meskipun 
saat itu sedang terjadi hujan. Hal seperti itu dianggap 
tidak sopan dan lancang, karena itu akan kena denda. 
Ketika mau bertamu ke rumah orang lain, sebelum mas-
uk harus memanggil orang rumah, tidak boleh langsung 
masuk di dalam rumah karena itu juga tidak sopan. Be-
gitu juga cara orang tua makan buah pinang dan daun 
sirih, kedua makanan ini adalah satu tata cara makan 
adat. Acara makan pinang dan sirih ini, sampai sekarang 
masih ada. 

Nilai dan etika adat juga berlangsung dalam cara 
berhubungan dengan alam lingkungan sekitar. Misalnya 
ketika membuka lahan untuk berkebun, biasanya orang 
Sawai membuat ritual untuk mengusir makhluk dan roh 
jahat dengan cara berkomunikasi dengan mereka. Jika 
ritual tidak dilakukan, maka anak dan keluarga akan 
mengalami hal-hal aneh dan menyeramkan. 
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“Pohon biringin dan pohon yang besar tidak potong 
sabarang (sembarangan), harus ada ritual. Yang me-
nebang pohon harus berkomunikasi dengan mereka. 
Seperti ini ungkapannya, saya mohon ngone deng 
ngone pe ana bapinda dulu e.. Saya mo pake tanah 
kong untuk bakobong  (saya bermohon ke kalian dan 
anak-anak kalian pindah dulu dari sini. Saya ingin 
menggunakan tanah ini untuk berkebun).” 

Tentu ungkapan itu diikuti juga dengan bacaan-
bacaan lainnya. Suatu saat pernah terjadi, pada saat 
pembongkaran pakai Robinson (sejenis traktor) pegawai 
Tekindo mengalami kecelakaan. Ini karena tidak mel-
akukan ritual atau meminta restu pada alam karena se-
mua tempat ada makhluk penjaganya.

Saat sultan dan penjajah berkolaborasi, pemerin-
tahan adat diganti dengan sistem administrasi baru, dan 
sekarang terus menjadi desa sejak Indonesia merdeka. 
Hukum adat sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah 
di kampung kini telah berakhir akibat masuknya pera-
turan negara. Kewenangan kepala adat dikurangi atau 
dihilangkan, dan hukum nasional kini menjadi beban 
di kampung-kampung. Pembentukan pemerintah desa 
yang seragam di kampung-kampung adalah kekerasan 
bagi mereka. Kebijakan ini terpaksa diterima, karena jika 
tidak maka dianggap melawan negara dan akhirnya bisa 
mendapat perlakuan keras oleh aparat. Dan perlakukan 
keras dari aparat negara selama ini sering terjadi. 

Pada tahun 1918 agama mulai masuk mempe-
ngaruhi kepercayaan masyarakat adat di Lelilef sehingga 
kampung terbagi menjadi dua kampung, yaitu Lelilef 
Sarani dan Lelilef Islam. Agama juga ikut memberikan 
konstribusi besar terhadap hilangnya kepercayaan asli 
masyarakat Lelilef. Namun tidak ada ketegangan antar 
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kedua kampung ini, malah hidup harmonis sejak dulu. 
Orang nasrani bisa tinggal di kampung islam, begitu juga 
sebaliknya. Semua ini dapat terjadi karena mereka adalah 
satu turunan atau satu nenek moyang. 

Sebelum ada agama masuk dan dipeluk orang Leli-
lef, orang di sini sudah percaya pada Tuhan. Agama data-
ng hanya untuk menyempurnakan paham orang tentang 
bagaimana bisa hidup yang baik. 

“Dulu moyang kami cari Tuhan dalam air, lobang, 
dan tanah. Dan sampai sekarang menjadi tempat itu 
ditetapkan mejadi tempat keramat. Gunung Myem Boy, 
orang kafir dong sambayang disitu. Saya mau usul ke 
perusahaan untuk hentikan penggusuran karena tem-
pat yang digusur itu tempat keramat dan bersejarah. 
Jangan sampai budaya hilang dan tenggelam.  

Perusahan kase uang berapa, 500 ribu untuk kase 
bikin doa. Gunung tempat sejarah, bukan untuk doi. 
Jangan sampai budaya dan kesenian tenggelam. Mem-
buat ritual bukan untuk perusahaan tambang! Kita 
akan dikutuk leluhur jika kita main-main dengan 
adat ini. Fungsi ritual itu untuk mengatur masyarakat 
dalam kampung ini bukan yang lainnya. Tanjung Uli 
di sana tidak bisa gusur, tapi perusahaan bisa gusur. 
Penggusuran itu kan sampai ada orang yang mening-
gal dunia. Selama ini,  masalah adat semakin hari se-
makin tengelam!”.

Yulius Burnama memercikkan raut wajah kecewa. 
Ia sudah berusaha dengan berbagai cara yang ia mampu, 
untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang baik dalam 
adat orang Sawai. Sebagai guru budaya, ia berkesempatan 
mengajar bahasa daerah, adat dan budayanya. Menurut 
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beliau bahasa daerah sebagai instrumen pemersatu. Di 
sekolah juga, Burnama mengajarkan kembali tarian-tari-
an asli seperti cakalele. Hampir semua siswa bisa melaku-
kan tarian cakalele. Menurut Burnama, itu karena budaya 
dan adat itu masih melekat pada generasi Sawai. Hanya 
saja, bagaimana hal demikian bisa dipertahankan terus.

Yulius Burnama memiliki empat orang anak. Keluarga 
mereka pada awalnya bergantung hidup pada sebidang 
kebun kelapa. Kebun kelapa itu dipanen setiap tiga bu-
lan sekali, hasilnya rata-rata dua ton. Burnama memiliki 
hubungan yang baik dengan para pembeli kopra dulu-
nya. Misalnya ketika ia datang ke para pembeli kopra, 
langsung ditawari macam-macam, apa Burnama mau 
ambil gula, kopi, beras, sabun mandi, rinso, garam, tera-
si, fetsin dan lain-lain. Tanpa kopra itu, Burnama merasa 
tidak mungkin bisa dipercaya oleh para pedagang. Na-
mun, semua ini cerita lama. Kini kebun itu sudah dibeli 
perusahaan, Burnama tidak bisa menolak keinginan pe-
rusahaan karena bisa dituduh anti pembangunan. 

Saya tercenung mendengar cerita Burnama sejak 
awal. Di ujung obrolan, ia kembali menohok perasaan saya.

“Saya terkesima ketika ade masuk untuk bertanya ten-
tang budaya dan sejarah orang Sawai. Selama ini han-
ya orang lain yang datang untuk ingin tahu asal-usul 
leluhur. Saya sangat berterima kasih. Jika penggalian 
sejarah ini tidak dikerjakan, maka kita akan hilang 
sejarahnya. Sekarang siapa yang akan membantu? 
Orang tua-tua desa Lelilef pikir sadiki me tarada 
(orang-orang yang dituakan di kampung jarang me-
mikirkan kondisi ini). 

Sekarang lahan ini, perusahaan so ambil, terus 
bagaimana deng tong pe hidup? Bukan saya mo jual 
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tapi saya dipaksa untuk menjual lahan. Maka ke 
depan saya dan keluarga akan menjadi orang yang 
kehilangan jejak dan tanda tangan di situ, sebab lahan 
kami direbut oleh perusahan tambang PT. Tekindo Energi. 
Kami kehilangan Jejak karena lahan direbut, saya mo 
bangun baru? Saya so usia 60 tahun. Saya orang miskin 
dan calon orang yang akan kelaparan!”.
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