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ABSTRACT 

Awareness of the importance of maintaining the balance of the environment is not a new thing for local 

communities in the Moluccas. Their ancestors have had wisdom in the maintenance environment. They have 

been able to create ways and media to utilize and conserve forests and maintain the balance of the 

environment. This study aims to examine the forms of indigenous mountain communities Manusela North 

Seram to be applied in the management and utilization of forest resources and the environment. The benefit of 

this research is to produce a conceptual framework in decision-making on the management of forest resources 

andcommunity-based environments.This study uses descriptive (survey) with participant observation 

approach through open interviews, questionnaires and focus Group Discussion. The research location is 

determined by purposive sampling. The results showed that the forms of local knowledge Manusela mountain 

communities in forest management and environmental applied in the form of: a). Techniques such as land use 

and land use types Dusung very helpful from the ecological aspect (environmental), economic (production), 

socio-cultural, and the management. b). Sasi custom rules in the form of a forest called Seli kaitahu or ana 

poha and sasi gereja for agricultural crops, as well as in the tradition of forest resource use that aims to ensure 

the protection and conservation of forest resources. c). Protection and preservation of certain areas in the form 

of sacred places or taboos.  
Keywords: Local knowledge, management, preservation, forest, environment. 

I. PENDAHULUAN  

Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan 

lokal atau budaya yang didalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-

norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut 

menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan 

berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, 

menjadikan hubungan antara manusia dengan alam lebih selaras dan harmoni. Kondisi 

seperti ini memungkinkan alam  dengan berbagai unsur sumberdayanya dapat terpelihara 

dan terjaga keseimbangannya, dan alam benar-benar berfungsi mendukung kehidupan 

manusia atau masyarakat di sekitarnya.  

Kesadaran akan pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan hidup bukanlah 

suatu hal yang baru bagi masyarakat lokal di daerah Maluku. Nenek moyang mereka  telah 

memiliki kearifan dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan caranya sendiri sesuai 

dengan pola pikir dan tradisi serta budaya yang berlangsung pada zamannya, mereka telah 
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mampu menciptakan cara-cara dan media untuk memanfaatkan dan melestarikan hutan dan 

menjaga keseimbangan lingkungan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adat/lokal yang pada umumnya tinggal 

dan berada didalam maupun disekitar hutan telah melakukan pengelolaan hutan sejak 

ratusan tahun yang lalu hingga saat ini secara turun temurun.  Pengelolaan  hutan tersebut  

dilakukan berdasarkan  kearifan,  aturan  dan mekanisme  kelembagaan yang ada  dan  

mampu serta teruji menciptakan tertib pengelolaan, dan sistem pengelolaan yang berbasis 

masyarakat serta pemanfaatannya yang berdimensi jangka panjang. (Anonim, 2002). 

Masyarakat Maluku memiliki berbagai kearifan lokal (local wisdom) maupun 

pengetahuan lokal (local knowledge) yang mengandung nilai, norma, aturan, tatanan yang 

digunakan, untuk memanfaatkan serta mengelolah sumberdaya alam guna keberlangsungan 

kehidupan. Pengetahuan lokal (local knowledge) adalah pengetahuan yang dikembangkan 

oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad-abad. Pengetahuan lokal dikembangkan 

berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya dalam kurun waktu yang panjang, 

telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis 

dan dapat berubah-ubah. (Silaya, 2004). 

Masyarakat lokal  di wilayah pegunungan Manusela, merupakan bagian dari 

masyarakat asli di Maluku yang bermukim di pulau Seram bagian utara, kehidupan mereka  

cukup terasing atau terisolasi, sehingga kondisi masyarakat hanya hidup dan tergantung 

pada ketersediaan sumberdaya alam (hutan) dan bercocok tanam. Namun dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam (hutan dan lingkungan),  mereka memiliki nilai-nilai etik 

dan moral, kepercayaan, serta  norma yang mengedepankan pelestarian fungsi hutan. Nilai-

nilai tersebut menyatu dalam kehidupan mereka dan menjadi pedoman dalam berperilaku 

dan berinteraksi dengan alam/hutan, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan 

lingkungan hidup, sehingga hubungan mereka dengan alam menjadi lebih seimbang dan 

harmonis. 

Penulisan makalah ini didasarkan pada hasil penelitian tentang nila-nilai 

budaya/kearifan masyarakat lokal pada beberapa negeri  di wilayah pegunungan Manusela. 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah  mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal 

masyarakat di wilayah pegunungan Manusela Seram Utara sehingga dapat diterapkan 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan.  
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II. METODE PENELITIAN  

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  di  desa Kanikeh, Manusela, dan Kaloa, Seram Utara  

Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 

selama dua bulan. 

Bahan atau objek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat di pegunungan 

Manusela serta sumberdaya hutan yang mereka usahakan. Sedangkan  peralatan penunjang 

penelitian ini adalah quisioner atau daftar pertanyaan dan kamera.  

2.2. Metode Dasar  

Dalam penelitian ini metode dasar yang digunakan  adalah  metode penelitian 

deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan status suatu   kelompok   

manusia,  suatu  objek  data,  atau  suatu  kondisi  tertentu.  (Nasir, 1998). Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

(fenomenologis). 

Pendekatan kualitatif mencari pemahaman dengan menggunakan metode 

participant observation, wawancara terbuka, wawancara dengan informan kunci dan 

petugas-petugas dari instansi terkait.     

2.3.  Teknik Pengumpulan dan Analisa Data   

Penentuan lokasi penelitian pada beberapa desa di pegunungan Manusela, 

dilakukan dengan menggunakan metode  purposive sampling (ditentukan terlebih dahulu). 

Lokasi desa sampel  dipilih berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber 

seperti hasil seminar dan  laporan penelitian terdahulu.  

Pengumpulan data diperoleh dengan cara pengamatan terlibat serta wawancara 

terbuka dan mendalam yaitu dengan mengikuti secara langsung bentuk aktifitas masyarakat 

dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Kemudian diikuti dengan metode wawancara 

yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung atau menggunakan 

kuesioner kepada responden untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diberikan.  

Analisis  data  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara 

kualitatif sesuai data yang  dikumpulkan  di lapangan.   
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III. HASIL  DAN  PEMBAHASAN  

Kata arif dalam kearifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka Jakarta, 2001 diartikan sebagai bijaksana atau kebijaksanaan. Sedangkan Laksono 

(1995) menyebutkan kearifan sebagai suatu produk historis masyarakat dalam rangka 

adaptasi dengan lingkungannya, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang punya implikasi 

transendental karena menyangkut soal hidup mati yang tidak pernah terselesaikan, tetapi 

juga bagian yang justru harus berubah-ubah dan aktual sesuai dengan perkembangan situasi 

dan kondisi. 

Kearifan lokal masyarakat di wilayah pegunungan Manusela terbentuk karena 

adanya hubungan antara mereka dengan ekosistem disekitarnya. Mereka memiliki sistem 

kepercayaan, hukum dan pranata adat, pengetahuan dan cara mengelola sumber daya alam 

secara lokal. Sebagai suatu komunitas mereka memiliki ketergantungan dan keyakinan 

rohani tentang ekosistem setempat sehingga pengelolaannya dilakukan dengan            

aturan-aturan yang ketat. Dengan pemahaman masyarakat tradisional yang mendalam 

tentang dimensi ekonomi, budaya dan keyakinan rohani terhadap ekosistem lokal, maka 

mereka mempunyai kepentingan jangka panjang untuk memelihara keberlanjutan sumber 

daya yang ada supaya tetap lestari.  

3.1. Aturan/ Norma dalam Bermasyarakat.  

Masyarakat di wilayah  pegunungan Manusela merupakan komunitas masyarakat 

adat, sehingga dalam melakukan berbagai aktifitas termasuk dalam pengelolaan sumber 

daya hutan, mereka diatur oleh berbagai aturan atau norma  yang berlaku. Aturan atau 

norma  yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan yang ada dapat berupa  

cara, kebiasaan,  adat istiadat atau hukum adat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Lokollo (2005)  bahwa ada tanda-tanda dalam masyarakat adat di wilayah Maluku 

umumnya termasuk juga di pulau Seram, dimana terdapat  penggunaan istilah-istilah yang 

terkait dengan aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat dan pengelolaan 

sumberdaya alam. Istilah-istilah tersebut meliputi cara (usage),  kebiasaan (folkways), tata 

kelakuan (mores), adat istiadat (costum) dan hukum adat (law). Selanjutnya dikatakan pula 

bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian,  kekuatan  dan sanksi yang berbeda-beda 

seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.   Pengertian,  Kekuatan  dan Sanksi dari  Berbagai Norma atau 

Aturan dalam Masyarakat Adat. 

Aturan/Norma  

yang berjenjang Pengertian Kekuatan Sanksi 

1. Cara  Suatu bentuk perbuatan Sangat Lemah Celaan dari individu 

2. Kebiasaan Perbuatan yang diulang-

ulang dalam bentuk yang 

sama 

Agak Kuat Disalahkan oleh 

 orang banyak 

3.Tata Kelakuan Kebiasaan yang diterima 

sebagai norma atau kaidah 

pengatur 

Kuat Hukuman 

4. Adat istiadat Kebiasaan yang 

terintegrasikan dengan 

kuatnya dalam masyarakat 

Kuat Sekali Dikeluarkan dari 

Masyarakat 

5. Hukum Adat Adat istiadat yang 

mempunyai akibat hukum 

Kuat Sekali Pemulihan keadaan 

dan hukuman 
Sumber : Lokollo (2005) 

Aturan-aturan atau norma diatas merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan 

sebagai pedoman hidup masyarakat  dalam persekutuan hidup bersama maupun dalam 

mengelola hutan dan lingkungannya. Sanksi yang diberikan akibat pelanggaran dari aturan-

aturan tersebut ada yang lemah, agak kuat, kuat dan kuat sekali.  Sanksi yang sifatnya 

lemah dan agak kuat, dalam implementasinya saat ini sudah sangat berkurang atau sudah 

merupakan hal yang biasa dalam masyarakat.  Aturan yang dianggap tidak mengandung 

sanksi adalah cara dan tradisi yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun 

dan telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi di dalam memelihara 

lingkungan alam adalah suatu tata kehidupan/tatakrama masyarakat.  Sedangkan aturan 

yang mengandung sanksi adalah adat istiadat dan hukum adat yaitu kumpulan norma-norma 

yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat dan selalu berkembang serta meliputi 

aturan tingkah laku manusia  dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati  dan 

dihormati (Muslim dkk, 1994) 

Pelanggaran terhadap tradisi atau kebiasaan walaupun tidak ada sanksi namun 

yang melanggar akan dicemooh, karena tradisi itu merupakan pencerminan kepribadian dan 

penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun. Sedangkan setiap  pelanggaran yang 

dilakukan terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi sesuai aturan adat setempat.  

Dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk memisahkan antara tradisi dengan  

hukum adat  dalam  suatu masyarakat, namun bagi yang melaksanakannya dapat langsung 

menghayati dan merasakan sendiri  mana yang termasuk tradisi dan mana yang termasuk 

adat istiadat dan hukum adat. Sehubungan dengan hal ini maka (Simon, 2001) mengatakan 

bahwa mengingat tidak mudah  untuk membedakan antara tradisi dan hukum adat maka 



Volume IX Nomor 1 

68
   

Th. M. Silaya 

 

oleh ilmuwan dan masyarakat modern umumnya menyamakan aturan-aturan berupa tradisi, 

adat-istiadat dan hukum adat  itu sebagai hukum adat. 

Dalam kehidupan masyarakat di wilayah  pegunungan Manusela terdapat sejumlah 

hukum adat  atau tradisi yang mengatur tentang hubungan antara masyarakat satu dengan 

lainnya maupun hubungan antara masyarakat dengan alam lingkungannya. Hukum adat 

atau tradisi ini merupakan wujud dari budaya dan kearifan masyarakat dalam menjaga 

keserasian dan keharmonisan dengan hutan dan alam lingkungannya. Selain itu juga 

merupakan  kepedulian dan tanggung jawab masyarakat untuk membina dan 

mengembangkan nilai-nilai luhur dalam persekutuan hidup antar sesama dan dengan 

lingkungan.  

3.2. Teknik dan Aturan atau Norma dalam  Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Teknik dan aturan atau norma yang ditemukan dalam kaitan dengan pengelolaan 

sumberdaya hutan khususnya dalam penggunaan hutan dan hasil hutan di wilayah  

pegunungan Manusela sebagai berikut:  

a. Teknik pemanfaatan lahan dalam bentuk Dusung dan tipe penggunaan lahan 

a.1. Dusung 

Dalam pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam, masyarakat lokal di wilayah 

pegunungan Manusela telah memiliki teknik pemanfaatan lahan yang juga di miliki oleh 

masyarakat Maluku pada umumnya yaitu pola dusung.  Pola ini juga dikenal oleh banyak 

masyarakat lokal di Indonesia maupun di manca negara dengan istilah Agroforestri, yaitu   

teknik  pemanfaatan  lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan  

kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama, dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan peran serta 

masyarakat (Prima Okky S, dkk, 2005).  

Pola agroforesrty tradisional dusung sudah lama dipraktekkan di Maluku, 

termasuk oleh masyarakat di wilayah pegunungan Manusela. Manfaat pengelolaan lahan 

dalam bentuk dusung berupa :  

a.1.1.  Aspek Lingkungan  

Lingkungan dusung di wilayah pegunungan Manusela memiliki banyak 

keunggulan dibandingkan dengan sistem penggunaan lain, khususnya sistem monokultur. 

Kontribusi dusung terhadap lingkungan/ekologi yaitu dusung memiliki stabilitas ekologis 

yang relatif tinggi karena: 
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1. Terdiri dari  multi jenis, artinya memiliki keragaman hayati yang lebih banyak atau 

memiliki rantai makanan/ energi yang lebih lengkap.   

2. Terdiri  dari  multi-strata  tajuk yang  menciptakan  iklim  mikro dan konservasi tanah 

dan air yang lebih baik. 

3.  Kesinambungan  vegetasi  sehingga  tidak  pernah  terjadi   keterbukaan lahan yang 

ekstrim yang merusak keseimbangan ekologisnya. 

Areal dusung  ditumbuhi dengan jenis-jenis tanaman umur panjang dan tanaman 

semusim. Tanaman umur panjang  didominasi oleh jenis buah-buahan  sedangkan tanaman 

semusim adalah singkong, ubi jalar, sayur-sayuran  dan lain sebagainya yang umumnya 

merupakan bahan kebutuhan hidup sehari-hari dari pemilik dusung tersebut. 

Struktur dan komposisi jenis tanaman yang terdapat di dalam dusung terdiri dari  

kombinasi antara tanaman keras (pohon-pohonan) dan tanaman  pangan. Dengan  kondisi 

yang demikian ini maka dusung dapat berperan dalam pengendalian erosi dan peningkatan 

produktivitas tanah dan tanaman. Peranan dalam efektivitas pengendalian erosi karena 

seresah dari berbagai tanaman keras yang belum atau sukar melapuk dapat berfungsi 

sebagai mulsa, sehingga tanah terlindung dari air hujan dan pemadatan tanah selama 

kegiatan di lapangan. 

Selain efektif mengendalikan erosi, dusung juga dapat meningkatkan produktivitas 

tanah dan tanaman melalui perbaikan sifat fisik tanah. Perbaikan  sifat fisik ini disebabkan 

karena adanya penambahan residu organik dari hasil seresah tanaman keras di dalam 

dusung. Seresah dari tanaman keras di dalam dusung juga  dapat meningkatkan unsur hara 

di dalam tanah.  

Interaksi yang  mungkin  terjadi  antara  tanaman keras  dan tanaman  pangan/ 

semusim  di dalam dusung yang bersifat menguntungkan atau positif adalah : 

1. Daun pepohonan yang gugur dan hasil pangkasan ( daun dan ranting) merupakan  lapisan 

pelindung sumber bahan organik untuk tanah.     

2. Lapisan serasah menurunkan kehilangan air melalui evaporasi dari permukaan tanah dan 

memperbaiki sistem kelembaban tanah.  

3. Naungan tanaman keras dapat menekan pertumbuhan gulma (misalnya Imperata 

cylindrica), dan mengurangi resiko kebakaran pada musim kemarau.  

4. System perakaran yang dalam memperbaiki siklus unsur hara melalui pengambilan unsur 

hara pada lapisan tanah yang lebih dalam. 
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5.  Memberikan  iklim   mikro  yang  stabil, dengan   penurunan    kecepatan  angin,  

peningkatan kelembaban, memberikan naungan.     

a.1.2.  Aspek Ekonomi 

Dusung merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi ekonomi keluarga/ 

masyarakat.  Kontribusi dusung dalam bidang ekonomi yakni memberi kesejahteraan yang 

relatif tinggi dan berkesinambungan ini disebabkan karena dusung memiliki : 

1. Jenis-jenis yang ditanam atau dipelihara mempunyai nilai komersial dan sudah laku di 

pasaran, misalnya jenis-jenis tanaman umur panjang, buah-buahan, dll. Keragaman atau 

diversifikasi jenis hasil juga menyebabkan ketahanan terhadap fluktuasi harga dan 

jumlah permintaan pasar.  

2.  Jenis-jenis hasil /output  yang  beragam  dan  berkesinambungan, bahkan dapat diatur 

menjadi lebih merata sepanjang tahun.  

3.  Kebutuhan input,  proses  pengelolaan  sampai jenis  hasil/output dari   dusung 

umumnya sudah sangat dikenal dan biasa dipergunakan oleh  masyarakat setempat. 

Produktivitas dusung memiliki nilai yang tinggi dan menguntungkan. Biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh pemilik dusung relatif kecil dibandingkan dengan 

kontribusi yang diberikan oleh dusung. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan  yang 

bersifat individual dimana tenaga kerja pengelola dusung berasal dari anggota keluarga 

yaitu ayah, ibu dan anak. Disamping itu pula sering menggunakan tenaga kerja tambahan 

dari masyarakat yang tidak memiliki dusung.    

a.1.3.  Aspek Sosial Budaya 

 Kontribusi dusung dalam bidang sosial budaya yaitu kesesuaian (adoptability) yang 

tinggi dengan kondisi pengetahuan, ketrampilan dan sikap budaya masyarakat petani  

karena dusung  memiliki : 

1.  Teknologi  yang   fleksibel,  dapat   dilaksanakan   mulai   dari   sangat  intensif untuk 

kondisi masyarakat  yang sudah maju, sampai kurang intensif  untuk masyarakat yang 

masih tradisional dan subsisten.  

2.  Filosofi budidaya yang efisien, yakni memperoleh hasil yang relatif besar  dengan biaya 

atau pengorbanan yang relatif kecil.   

Nilai sosial budaya lainnya yang dikenal dalam pengelolaan dusung adalah suatu 

bentuk kerjasama masyarakat (gotong-royong) atau biasanya disebut “masohi”.  Dalam 

pengelolaan dusung, masohi biasanya dilakukan  pada saat pembukaan dusung baru, 
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pembersihan dusung dan pemanenan hasil dusung. Dalam sistim masohi ini pemilik dusung 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar mereka yang bekerja saat itu, pemilik 

dusung cukup menyediakan kebutuhan makan-minum untuk mereka yang bekerja. Khusus 

untuk aktivitas pemanenan hasil dusung, biasanya mereka yang membantu kegiatan 

pemanenan tersebut akan diberikan sedikit dari hasil yang dipanen.   

Sistem pengelolaan dusung oleh masyarakat memiliki performansi atau kinerja 

yang berbeda-beda. Ada fenomena menarik bahwa pengelolaan dusung oleh masyarakat 

menunjukan kinerja/performansi yang sangat baik. Performansi yang dimaksud adalah 

produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi.  Performansi ini dipengaruhi oleh 

antara lain  sistem pengelolaan, orientasi usaha, jenis dan keragaman produk. 

Upaya yang dilakukan oleh pemilik dusung untuk mempertahankan dan 

meningkatkan produktivitas dusungnya dengan cara melakukan upaya budi daya  berupa 

kegiatan permudaan dan pemeliharaan. Keberadaan dusung yang telah lama berfungsi 

dalam menopang kehidupan masyarakat yang mengelolanya baik secara sosial-ekonomi 

maupun secara ekologis selalu dipertahankan keberlanjutannya oleh masyarakat pemilik 

dusung tersebut.        

Berkaitan dengan efisiensi penggunaan biaya, waktu dan tenaga maka pengaturan 

waktu penanaman  di dalam dusung umumnya disesuaikan dengan kondisi iklim, yaitu pada 

awal musim hujan sehingga menghasilkan pertumbuhan awal tanaman yang baik. Dalam 

upaya meningkatkan kesuburan tanah, digunakan pupuk organik berupa pupuk kandang dan 

kompos yang berasal dari sekitar dusung tersebut. Sedangkan pupuk anorganik tidak pernah 

digunakan, alasan untuk tidak menggunakan pupuk anorganik adalah penghematan  biaya.   

a.1.4. Aspek Manejemen Dusung 

Pengelolaan dusung di wilayah pegunungan Manusela telah dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan dalam merumuskan manajemen/ pengelolaan 

dusung  yaitu: 

1.  Dusung secara umum  bertujuan untuk  memelihara dan meningkatkan keunggulan-

keunggulannya, serta mengurangi atau meniadakan kelemahan-kelemahannya 

sehingga dapat mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

2.  Rumusan manajemen dusung adalah beragam (lebih dari satu pilihan), tetapi tetap 

memenuhi kriteria : (a) campuran jenis tanaman tahunan/pohon-pohonan (kehutanan) 

dan  tanaman  semusim/ pangan (pertanian),  (b) lebih  dari  satu  strata  tajuk,   (c) 
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mempunyai produktivitas yang cukup tinggi dan memberi pendapatan yang  berarti 

bagi masyarakat, (d) terjaga kelestarian ekosistemnya  yakni adanya kesinambungan 

vegetasi, dan (e) dapat diadopsi dan dilaksanakan oleh masyarakat.      

3.  Perlu dikembangkan jaringan kerjasama antara masyarakat/petani pemilik dusung, 

dalam upaya mengatasi masalah pada unsur-unsur manajemen yang kritis namun 

sangat strategis, dimana bila dikerjakan atau diatur bersama-sama akan lebih produktif  

dan efisien.  

a.2. Tata guna lahan. 

Tataguna lahan telah dipraktekan dengan baik oleh  masyarakat di wilayah 

pegunungan Manusela, hal ini terlihat dari tipe-tipe penggunaan lahan yang ada di wilayah 

ini sebagai berikut :  

1) Amania ; yaitu  Lahan pemukiman masyarakat termasuk pekarangan  rumah yang 

juga dimanfaatkan untuk menanam, kelapa, sirih, pinang, dan berbagai tumbuhan 

berupa bumbu-bumbu masak (sereh, kunyit, jahe, dll.) 

2) Lela ; yaitu  lahan yang dikelola secara “intensif” ( ada aktifitas pemeliharan dan 

pembersihan secara rutin), lahan ini  berupa kebun tmpat melakukan aktifitas 

bercocok tanam yang tanaman utamanya adalah  talas, singkong, ubi jalar, sayuran, 

tembakau, tebu, dan lain-lain. 

3)  Lawa ;  yaitu  lahan  yang dikelola tidak secara  intensif, lahan ini ditanami dengan 

jenis tanaman pisang sebagai tanaman  yang dominan, dan talas, serta juga terdapat 

tanaman perkebunan (coklat). 

4) Lawa Aihua ; yaitu lahan yang didalamnya terdapat campuran tanaman umur 

panjang (cengkih, pala, durian, cempedak, langsa, dll) dan sedikit tanaman tahunan 

(tanaman pangan)  serta pohon-pohon hutan. 

5) Soma ; yaitu lahan yang terdapat jenis tumbuhan sagu (Metroxylon spp) yang 

mengandung  pati sagu dan merupakan jenis makanan pokok bagi masyarakat 

setempat.  

6) Lukapi ; yaitu lahan bekas kebun (lela dan juga lawa) yang telah ditinggalkan 

beberapa tahun (masa bera) yang siap diolah. Lukapi ini terbagi atas  Lukapi holu 

yaitu Lukapi yang masih relatif muda dan Lukapi mutuani yaitu Lukapi yang sudah 

tua ( pohon-pohon yang ada  relatif besar yang tidak dapat dipotong dengan 

menggunakan parang). 
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7) Awa Harie ;  yaitu hutan bambu yang cukup luas terdiri dari beberapa spesies 

bambu dan digunakan sebagai bahan kerajinan, ramuan rumah, pagar, kayu bakar, 

dll. 

8)  Kahupe Harie ; yaitu kawasan hutan yang didominasi oleh jenis damar  (Agathis 

damara). Damar ini dimanfaatkan oleh  masyarakat setempat untuk di ambil 

resinnya (kopal). 

9) Kaitahu ; yaitu hutan primer dan juga hutan sekunder yang sudah tua, kawasan ini  

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berburu dan memasang jerat untuk binatang 

liar.  

b).  Aturan adat dan Tradisi dalam Pemanfaatan  Sumberdaya Hutan 

b.1. Aturan Adat 

Masyarakat lokal di wilayah pegunungan Manusela memiliki aturan adat dalam 

pemanfaatan sumberdaya hutan, salah satunya  adalah  sasi. Di wilayah ini terdapat 

beberapa jenis sasi yaitu : 

b.1.1.  Seli kaitahu atau ana poha;  sasi hutan tempat mencari ( berburu dan meramu), 

yaitu hukum adat berupa larangan berburu satwa liar pada suatu jangka waktu 

tertentu, untuk menghindari agar jangan sampai jumlah satwa buruan di hutan 

menjadi berkurang. Dengan seli kaitahu/ ana poha, masyarakat setempat  memohon 

kepada kekuatan roh nenek moyang agar mereka  memulihkan kembali populasi 

satwa buruan yang ada pada lokasi tersebut. Pada saat itulah masyarakat setempat 

dilarang memburu satwa hingga pemberlakuan seli kaitahu atau ana poha  

ditutup/dicabut. Ketika aturan adat itu dicabut, diyakini arwah para nenek moyang 

telah memulihkan kembali populasi satwa  buruan. Tak ada hukuman tertentu yang 

membuat seli kaitahu/ ana poha dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hanya 

saja, mereka percaya, pelanggaran terhadap hukum adat itu akan membuat para 

arwah nenek moyang marah, dan kemarahan   itu akan membawa bala atau karma 

bagi siapa saja yang melanggar.  

b.1.2.   Sasi Gereja;  masyarakat di wilayah pegunungan Manusela juga memberlakukan 

sistem sasi gereja untuk melindungi tanaman pertanian mereka, seperti kelapa, 

sagu, pinang, dan tanaman pangan lainnya. Sasi adalah sistem adat dalam mengelola 

sumber daya alam yang dianut masyarakat lokal. Sasi juga merupakan seperangkat 

larangan yang mencakup ruang dan waktu tertentu untuk memanen tanaman, 
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menebang kayu, dan mengambil hasil-hasil hutan, area pantai, atau hasil laut. Sasi 

greja adalah salah satu bentuk sasi ketika gereja turut berperan penting dalam 

menerapkan larangan. Dalam sasi greja, pendeta memainkan peran mendoakan dan 

mengumumkan pembukaan dan penutupan suatu sasi atau larangan yang berlaku di 

wilayah tertentu.  

b.2. Tradisi atau Kebiasaan 

Beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat  di wilayah  

pegunungan Manusela dalam kaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan, adalah : 

1. Adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan peremajaan tanaman/pohon di 

dalam hutan terutama pohondalam lokasi petuanan yang menjadi miliknya. 

2. Adanya aturan tentang pengambilan daun dan pelepah sagu (gaba-gaba) untuk 

pembuatan rumah, yaitu dari  pohon sagu hanya boleh diambil 3 pelepah daun. 

3. Kebiasaan masyarakat untuk tidak membakar hutan sembarangan di musim 

kemarau. 

4. Kebiasaan untuk mengambil kayu bakar hanya dari pohon-pohon yang telah 

kering/mati. 

5. Aktifitas masyarakat untuk berburu hewan di hutan hanya pada waktu-waktu 

tertentu. 

6. Kebiasaan untuk tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. 

Berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat di atas dikategorikan sebagai 

kebiasaan atau tradisi karena bagi mereka yang tidak melakukan aktifitas atau kebiasaan 

tersebut tidak dikenakan sanksi apapun juga.  

c). Perlindungan dan Pelestarian terhadap Kawasan Tertentu  

Masyarakat lokal di wilayah pegunungan Manusela memiliki semacam 

kepercayaan bahwa pada lokasi-lokasi tertentu dalam wilayah petuanan adat mereka 

berdiam roh-roh leluhur mereka yang memiliki kekuatan supranatural. Oleh sebab itu 

lokasi-lokasi tersebut tidak boleh diganggu (tidak boleh melakukan aktifitas apapun), 

sehingga lokasi-lokasi ini merupakan tempat keramat atau pamali.    

Tempat keramat/pamali di wilayah pegunungan  Manusela didasarkan atas marga,  

artinya marga tertentu saja yang bisa ke lokasi itu, namun harus terlebih dahulu membuat 

upacara adat (sirih-pinang). Beberapa tempat keramat di wilayah pegunungan Manusela 

antara lain “Amalia,  Tomosiae,  Sikanala” (di negeri Manusela).  Di negeri Kanikeh 
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terdapat gunung keramat atau  gunung pamali. Gunung ini  hanya boleh dimasuki oleh laki-

laki,  sedangkan  wanita, terutama wanita  yang sedang “mendapat  haid”  tidak boleh ke 

lokasi itu  karena dianggap tidak suci/sedang kotor. Sejak  leluhur mereka tempat itu 

dianggap suci, karena merupakan tempat peribadatan para  leluhur mereka. Nama dari 

gunung keramat  itu tidak boleh disebutkan. Tempat/lokasi yang juga dianggap keramat 

oleh masyarakat  negeri Kanikeh adalah Gunung Murkele. Sedangkan di negeri   Kaloa, 

khususnya di Dusun Elemata  terdapat beberapa tempat keramat/ pamali yaitu Patolo, 

Hatukina, dan Toma makahala. 

Dengan adanya tempat-tempat keramat ini maka masyarakat setempat tidak akan 

melakukan aktifitas apapun terutama pembukaan lahan di lokasi tersebut, karena jika 

mereka melanggarnya, maka mereka akan mengalami musibah seperti kerasukan, sakit, 

mendapat bencana, bahkan ada yang meninggal dunia. Bagi mereka yang kerasukan atau 

sakit  dapat meminta tetua adat dari marga yang punya petuanan di lokasi keramat itu untuk 

menyembuhkan mereka. 

  Akibat dari tidak adanya aktifitas masyarakat di lokasi tempat keramat 

menyebabkan lokasi tersebut terhindar dari kegiatan penebangan, kebakaran dan kerusakan 

lainnya.  Jenis-jenis vegetasi (flora ) dan fauna yang ada di lokasi tersebut tetap terpelihara, 

bahkan jenis-jenis satwa dapat berkembang biak tanpa gangguan manusia,  sehingga 

perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam tetap terjamin. 

   

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  

Kearifan  lokal  masyarakat  di wilayah pegunungan Manusela dalam  pengelolaan 

dan pemanfaatan sumberdaya hutan  dan lingkungan diaplikasikan  dalam bentuk :  

a).  Teknik pemanfaatan lahan berupa  Dusung dan tipe penggunaan lahan yang sangat 

bermanfaat dari aspek ekologi (lingkungan), ekonomi (produksi), sosial budaya, dan 

manejemen. 

b).  Aturan adat berupa sasi hutan (tempat mencari) yang disebut  seli kaitahu atau ana 

poha dan  sasi gereja untuk tanaman pertanian/perkebunan, serta tradisi dalam 

pemanfaatan  sumberdaya hutan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan 

pelestarian sumberdaya hutan.   

c). Perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan tertentu berupa tempat-tempat keramat 

atau pamali. 
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4.2.  S a r a n 

a). Bentuk-bentuk kearifan lokal pada masyarakat lokal di wilayah pegunungan Manusela 

yang merupakan warisan budaya masa lampau, perlu mendapat perhatian pemerintah 

dan masyarakat untuk tetap dipelihara dan dikembangkan dalam pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan. 

b).  Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui  

berbagai  penyuluhan  dalam  rangka mempertahankan dan  meningkatkan bentuk-

bentuk kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu, sehingga tidak musnah karena 

dipengaruhi  oleh modernisasi yang membawa   perubahan   pada   berbagai aspek 

dewasa ini.  
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