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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

 1. Asal usul Pulau Adonara 

Adonara adalah sebuah pulau kecil yang cukup subur di ujung timur 

Pulau Flores. Orang asli Adonara adalah turunan seorang wanita bernama 

Sedo Lepan.1 Wanita ini adalah manusia primitif paling pertama yang 

menghuni Pulau Adonara. Tubuhnya ditumbuhi bulu lebat. Wanita pertama 

ini muncul bersamaan dengan timulnya gunung Boleng. 

Gambar 1. Peta Kec. Adonara Timur 

 

  Sumber: Kecamatan Adonara dalam angka 2016 

 

                                                           
1Santi Pelu, Asal-Usul Adonara (dikutip 05 April 2017), Tersedia dari 
http://santipeli888.blogspot.co.id/2013/05/asal-usul-adonara.html. 
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Gambar 2. Gunung Boleng 

 

Sumber: Dokementasi Pribadi 

 

Pada suatu saat terjadilah suatu keajaiban yang luar biasa dimana 

tubuh Sedo Lepan ini "pecah" dan keluarlah seorang wanita lagi yang 

kemudian dikenal dengan nama Kewae Sedo Bolen. Saat itu, di Pulau 

Adonara belum ada manusia lain selain wanita ini. Selama bertahun-tahun 

ia hidup sendirian di lereng Ile (gunung) Boleng. Kemudian suatu ketika, 

datanglah seorang laki-laki dari pantai selatan Pulau Lembata yang 

bernama Kelake Ado Pehan. Ia diusir dari Lembata karena dituduh sebagai 

seorang suanggi yang menyebabkan meletusnya Gunung Adowojo. Ia lari 

dengan menggunakan sebuah perahu yang terbuat dari sebatang kelapa dan 

terdampar di selatan pulau Adonara. 

Singkat kisah, Kelake Ado Pehan kemudian bertemu dengan Kewae 

Sedo Bolen di puncak Ile Boleng sehingga keduanya menikah. Dari 

pernikahan kedua manusia pertama di Pulau Adonara itu, kemudian lahirlah 

tujuh putra yakni Lado Ipa Jarang yang (Keturunannya ada di Boleng), 

Mado Paling Tale (Keturunannya ada di Doken), Beda geri Niha 

(Keturunannya ada di Nihaona), Duli Ledan Labi (Keturunannya di 
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Lewoduli, Kia Kara Bau (Keturunannya ada di Wakoblolon-Kiwang Ona), 

Kia Lali Tokan (Keturunannya ada di Lewobelek) dan Sue Buku Toran 

(Keturunannya ada di lewojawa – Lamahala). 

Nama Adonara terdapat dua pengertian. Adonara berasal dari kata 

Ado dan Nara. Ado ini mengingatkan orang Adonara akan pria pertama 

yang hidup di pulau itu yakni Kelake Ado Pehan. Sedangkan Nara artinya 

kampung, bangsa, kaum kerabat. Jadi Adonara artinya Ado punya 

kampung, Ado punya suku bangsa, Ado punya keturunan dan kaum kerabat. 

Adonara juga berasal dari kata Adoknara. Adok yang yang berarti mengadu 

domba dan nara yang artinya kampung, suku bangsa, kaum kerabat, 

golongan atau Puak. Jadi Adoknara artinya mengadu domba warga antar 

kampung, suku bangsa, kaum kerabat. Pengertian ini merujuk pada watak 

khas orang Adonara yang gemar berperang. Jika hendak berperang, maka 

para pihak akan menghubungi nara yakni keluarga, saudara, kaum kerabat 

di kampung lainnya agar memihak kepada mereka dalam perang tanding. 

Adonara juga sering dikaitkan dengan Adu Darah, yakni perang 

tanding yang terjadi di pulau itu. Dulu di Adonara dan Lembata masih 

dikenal dengan istilah perang antara Paji dan Demong. Dimana kelompok 

Demong berasal dari Lewopoti. Lewoleba, Tana Boleng, Horuhura, 

Lewomang, Wollo dan Baipito.Sementara kelompok Paji berasal dari 

Menanga, Lamahala, Lamakera, Lebala dan Watampao. 

Apa pun pengertiannya saat ini masih sering  dengan pertikaian 

berdarah di Adonara. Masalah tanah terutama menjadi pemicu terjadinya 
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perang tanding. Watak menyelesaikan sengketa tanah dengan cara 

kekerasan ini sesuai ceritra rakyat  disebabkan nenek moyang orang 

Adonara ditempa dengan kehidupan yang keras, dimana peristiwa 

pertumpahan darah sudah merupakan hal biasa. 

2. Letak Geografis dan Demografis Pulau Adonara 

Adonara merupakan salah satu pulau yang berada di Kepulauan Nusa 

Tenggara. Tepatnya berada di sebelah timur Pulau Flores. Luas wilayah 

pulau Adonara 509 km², dengan titik tertinggi 1.676 m. Sebelah utara pulau 

ini berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Selat 

Solor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lowotobi. Secara 

administratif pemerintahan, Pulau Adonara termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Flores Timur.  

Adonara adalah satu di antara tiga pulau di wilayah kepulauan 

Kabupaten Flores Timur. Dengan letak seperti ini menyebabkan masyarakat 

penghuni pulau ini lebih mudah untuk bepergian ke pulau–pulau 

tetangganya, yaitu Pulau Lembata, Pulau Solor dan Pulau Flores bagian 

timur, dengan menggunakan alat penyeberangan kapal motor yang biasa 

beroperasi dari pagi hingga malam pergi pulang. Ada juga jalur 

penyeberangan yang menggunakan sampan atau perahu motor yang lebih 

kecil jika hendak bepergian ke Pulau Flores bagian timur melalui pelabuhan 

Tobi Lota atau ke Pulau Lembata melalui pelabuhan Desa Boleng.2  

Topografi pulau ini berbukit – bukit dan sebagian kecil daratan rendah. 

Di pulau Adonara hanya terdapat satu gunung berapi yang diberi nama 

                                                           
2 Wawancara langsung dengan Pak Camat Adonara pada tanggal 08-Feb-2017 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Solor
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Solor
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Lowotobi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Flores_Timur
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Boleng. Perumahan penduduk lebih banyak menempati daerah-daerah 

pesisir karena dilalui jalan raya utama, dan juga di daerah-daerah bukit yang 

masih bisa dij angkau oleh akses sarana dan pra sarana. Meski begitu, jika 

ditelusuri secara menyeluruh maka masih banyak lahan kosong yang belum 

ditempati oleh penduduk mengingat keadaan tempat tersebut cukup jauh 

dari sentuhan ketersediaan sumber daya alam dan fasilitas, terutama air, 

listrik, dan jalan. Kesulitan akses jalan menyebabkan masih banyak 

penduduk yang memilih untuk tinggal di daerah-daerah yang memiliki 

ketersediaan fasilitas.  

Untuk transportasi darat, para penduduk biasanya menggunakan 

mikrolet angkutan pedesaan, ojek, truk, dan pick up. Angkutan mikrolet dan 

ojek biasanya digunakan untuk transportasi manusia di daerah-daerah 

pesisir dan bukit, sedangkan untuk pick up dan truk biasanya digunakan 

untuk mengangkut hasil alam seperti kelapa, cokelat, serta hasil kebun, juga 

ikan dari daerah-daerah pesisir. Pada saat ini, alat transportasi tersebut 

sudah tidak sulit lagi didapatkan sebab hampir setiap hari kendaraan 

tersebut tersedia. 3 

Jika dibandingkan dengan keadaan tanah di pulau-pulau tetangganya, 

maka tanah di Pulau Adonara termasuk tanah yang cukup subur. Kesuburan 

tanah ini mengakibatkan banyak komoditi andalan seperti kelapa, kopi, 

kemiri dan lain-lain banyak ditemukan di pulau ini. Di seluruh wilayah 

Adonara, khususnya Adonara Timur akan kita saksikan hamparan kebun 

kelapa yang sangat luas kepunyaan masyarakat. Pemandangan yang 

                                                           
3 Wawancara langsung dengan Ibu Isa (Warga Adonara) dilakukan pada 08 Februari 2017 
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demikian memberikan kesan seolah-olah Pulau Adonara dipenuhi oleh 

“hutan kelapa”. Hasil komoditi andalan seperti itu termasuk cukup 

membantu pembangunan di pulau ini dan daerah-daerah lain di wilayah 

Kabupaten Flores Timur. 

3. Visi – misi Pulau Adonara 

Adapun visi – misi dari Pulau Adonara yaitu : 

Visi  Pulau Adonara : 

”Terwujudnya Adonara yang damai, sejahera, adil dan makmur yang 

mampu mengurus Rumah Tangga nya sendiri dalam semangat budaya 

Lamaholot berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. 

Misi Pulau Adonara : 

1. Membangun semangat kebersamaan dan gotong royong ( Tite Hena) 

yang berasaskan Persatuan ( Puing Taanro Mihna Gahang Taanro 

Kahana ) Berasaskan Kesatuan ( Taan One Tou Kirin Ehaan ) 

Berasaskan Solidaritas ( Taan Toin Liot Wekiket ) Berasaskan 

Subsidiaritas ( Taan Tulun Tali Wekiket ) Berasaskan Toleransi ( 

Taan Pete Dore Titen ) Dan, berasaskan Netralitas ( Tobun Tukan ) 

2. Membangun sumber daya manusia Adonara yang berkualitas ( 

Atadikena), bertanggungjawab, kreatif, dan antisipatif terhadap 

perkembangan global.  

3. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan membangun sentra-

sentra ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat Adonara.  
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4. Mewujudkan Pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa serta 

bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme. 

4. Sistem Pemerintahan Suku di Adonara 

Adonara dahulu merupakan sebuah kerajaan yang didirikan pada tahun 

1650. Secara umum, masyarakat di pulau Adonara bertani karena kondisi 

geografisnya, pertanian di sini adalah pertanian lahan kering. Hasil utama 

dari pertanian ini yaitu jagung, ubi atau singkong serta tanaman perkebunan 

seperti kelapa, tembakau, vanili, coklat dan cengkeh. Pulau Adonara 

merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur dengan ibukota kabupaten 

yaitu Larantuka. Kabupaten Flores Timur sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu 

Flores Daratan (ujung timur pulau Flores), Pulau Adonara dan Pulau Solor. 

Pulau Adonara terdiri dari 8 kecamatan, yaitu :1) Kecamatan Adonara, 2) 

Kecamatan Adonara Barat, 3) Kecamatan Adonara Tengah, 4) Kecamatan 

Adonara Timur, 3) Kecamatan Ile Boleng, 4) Kecamatan Kelubagolit, 5) 

Kecamatan Witihama, dan 6) Kecamatan Wotan Ulumado4. 

Selain sistem pemerintahan negara, di Adonara juga terdapat sistem 

pemerintahan berdasarkan suku. Di dalam sebuah suku terdapat seorang 

kepala suku. Selain kepala suku, ada juga sekelompok masyarakat yang 

turut berperan dalam sistem pemerintahan adat yaitu kaum bangsawan atau 

dalam bahasa Lamaholot disebut Ata Kebelen. Kepala suku memegang 

peranan dalam hal upacara adat, menjatuhkan sanksi adat, dan hal-hal lain 

yang lebih bersifat spiritual. Sedangkan para Ata Kebelen biasanya 

                                                           
4Pos Kupang, 12 Maret 2010 (dikutip 05 April 2017) dari http://ansel-
boto.blogspot.co.id/2010/03/adonara-mulai-kondusif-tokoh-adat.html. 

http://id.wikipedia.org/wiki/1650
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memegang tampuk kekuasaan pemerintahan (seperti kepala dusun, kepala 

desa, lurah atau camat). Di antara keduanya terjalin hubungan yang baik dan 

tidak saling melangkahi kewenangan masing-masing5. 

B. Gambaran Konflik Tanah antara Desa Lamahala dan Desa Horowura 

Warga dari kedua desa hingga saat ini saling mengklaim tanah 

konflik di wilayah perbatasan yang kini menjadi kebun dan dikelola oleh 

warga dari dua desa tersebut. Konflik tanah ini menyebabkan aksi saling 

membakar rumah dan perang tanding. Pada tahun 1982 pernah terjadi 

perang tanding antar warga desa tersebut dan menelan korban jiwa. Perang 

tanding merupakan perang antara suatu desa dengan desa lain untuk mencari 

kebenaran dari suatu konflik, dimana pihak yang banyak jatuh korban 

menjadi pihak yang salah. 

Konflik tanah antara Desa Lamahala dan Horowura berlangsung 

selama 2 tahun. Terjadinya konflik pertama pada tahun 2009 dimana Desa 

Horowura dan Lamahala sama–sama memperthanakan tanah sengketa 

tersebut. Desa Lamahala mempertahankan dengan alasan tanah tersebut 

merupakan tanah peninggalan nenek moyang mereka. Dari desa Horowura 

juga mempunyai alasan yang dimana tanah tersebut milik mereka karna 

mereka membuat perkebunan sudah dari sekian tahun lamanya. Awal 

terjadinya perseteruan perang karena karena penggunaan areal lahan 

pertanian di perbatasan kedua desa itu yang selama ini dikelola secara 

bersama-sama kemudian masing-masing saling mengklaim bahwa ini areal 

                                                           
5 Theodorus Eban Ola. 2010. Op. cit, hlm 64 dan Karolus Kopong Medan. 1997. Op. cit, 
hlm 9. 
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pertanian kami. Padahal, dalam penuturan  sejarahnya kedua desa ini 

memiliki cerita bahwa mereka adalah bersaudara. "Lein lau weran rae' yang 

kurang lebih artinya bahwa tanah yang disengketakan itu adalah milik 

bersama. Di tahun 2010-2011 ini tidak adanya penyelesaian dari kedua desa 

tersebut tapi pemerintah tetap berupaya mencari jalan keluar untuk 

menyelesaikan sengketa itu. Pada tahun 2012 terjadi konflik lagi karena 

warga Desa Lamahala mengetahui warga Horowura menggunakan lahan 

tersebut untuk berkebun sedangkan tanah tersebut belum ada pembagian 

yang jelas dari proses hukum maupun dari proses adat tersebut. Warga 

Lamahala awalnya tidak mau berperang namun ada warga dari Horowura 

dan lainnya merusak tanaman warga Lamahala sehingga terjadi perang. 

Pengakuan yang sama juga diakui oleh warga Horowura bahwa kebun 

mereka yang sudah berisi tanaman ditebang oleh warga Lamahala. Perang 

ini banyak memakan korban dari desa Lamahala maupun Desa Horowura. 

1. Sumber konflik  

 Tabel 1.1 Sumber Konflik Desa Lamahala dan Desa Horowura  

No Tanggal Kejadian Hasil 
1. 05-06-2010 Masyarakat Desa Horowura ketahuan berkebun 

melawati batas lahan Desa Lamahala. 
2. 10-06-2010 Masyarakat Desa  Lamahala merusaki tanaman 

masyarakat Desa Horowura. 
3. 11-06-2010 Utusan masyarakat Desa Horowura ke 

Lamahala dengan bermaksud untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, 
masyarakat Horowura di sandera dan dianiaya 
dari jam 16:00 – 24:00. 

4. 14-06-2010 Masyarakat Horowura turun ke tempat lokasi 
konflik dan melihat masyarakat Desa Lamahala 
juga sudah berada di lokasi menyiapkan 
peperangan.  

5. 15-06-2010  Tidak ada penyelesaian dari kedua belah pihak. 
Dan tidak ada yang bisa melakukan aktifitas 
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berkebun sebagai mana biasanya karna belum 
ada penyelesaian yang jelas. 

6. 02-04-2012 Terjadi konflik lagi karna masyarakat Horowura 
ketahuan melakukan aktifitas berkebun lagi. 
Sedangkan lahan tanah tersebut belum ada 
pembagian dan penyelesaian yang jelas. 

Sumber: Bapak Baron Staff Desa Lamahala 

2. Pendidikan di Pulau Adonara 

Melihat keadaan sekarang, pendidikan di Adonara semakin maju 

dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai 

Perguruan Tinggi. Tapi, secara kualitas memang perlu peningkatan. 

Misalnya kualitas seorang guru atau pendidik. Seorang guru harus belajar 

perbarui diri, mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar pada saat proses 

belajar-mengajar bisa mentransfer ilmunya dengan baik. 

Pendidikan di Adonara dikatakan juga semakin baik dari hari ke hari 

karna semakin banyak guru atau pendidik yang mau membuka diri untuk 

bisa belajar dari orang lain. Mencari pengalaman dari orang lain atau teman-

teman guru di sekitarnya. 

Masalah utama sekarang ini lebih pada rendahnya minat baca anak-

anak siswa dan penguasaan bahasa Indonesia yang masih kurang sehingga 

memberi kendala pada saat menyelesaikan soal-soal ujian atau dalam 

kesehariannya anak-anak tidak  terbiasa berbahasa Indonesia sehingga pada 

saat proses belajar mengajar di kelas kadang siswa tidak bisa memahami 

apa yang disampaikan bapak-ibu guru mereka.6 

3. Pariwisata Pulau Adonara 

                                                           
6 Wawancara langsung dengan salah satu ibu guru Siti Sengaji pada 10-Feb-2017 
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Pesona wisata budaya menjadi andalan dari pulau yang satu ini. 

Adonara masih berpegang teguh pada norma-norma dan adat istiadat. 

Sehingga tidak mengherankan kalau Adonara menjadi daerah tujuan wisata 

dari wisatawan mancanegara dan domestik. Tempat wisata yang sering 

dijadikan sebagai referensi bagi pelancong adalah desa-desa yang 

mempunyai basis budaya seperti rumah-rumah adat. Upacara adat seperti 

upacara pemangilan hujan pada masa menjelang musim tanam upacara Pa’o 

Nuba Nara, dan masih banyak yang lainnya. Selain wisata budaya Adonara 

mempunyai tempat-tempat wisata seperti danau Kota Kaya dan wisata 

pantai.7 Suatu pesona wisata yang masih sangat indah dengan memiliki 

pantai yang sangat eksotis, hamaparan pasir putih sepanjang mata 

memandang dengan deburan ombak yang memicu adrenalin bagi mereka 

yang senang surfing. 

 
    4. Karakter Orang Adonara Dalam Perang Tanding 

Ernest Vatter (dalam Ola, 2010: 56) seorang anthropolog berkebangsaan 

Jerman dalam sebuah catatan perjalanannya menyatakan “Adonara sebagai 

pulau pembunuh”. Adonara yang kecil ini sering membuat sakit kepala 

pemerintah, karena di sana sering terjadi pembunuhan balas dendam, 

dendam keluarga, atau dendam kampung masih merupakan kejadian sehari-

hari di antara penduduk yang keras kepala dan suka berperang ini. 

                                                           
7 Reygina Menjelajahi Kecantikan Pulau Adonara Yang Belum Terjamah (di kutip 05 
April). Tersedia dari http://reyginawisataindonesia.blogspot.com/2016/05/menjelajahi-
kecantikan-pulau-adonara-yang-belum-terjamah.html. 
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Kesaksian Vater ini cukup memberi gambaran tentang karakter kaum pria 

Adonara yang keras, pendendam dan suka membunuh. 

Gambaran tentang Adonara sebagai pulau pembunuh itu perlu disikapi 

secara arif, meskipun oleh banyak kalangan sering mengidentikan Adonara 

dengan pembunuhan. Anggapan demikian itu mengacu pada asal usul nama 

Adonara, yaitu dari kata adok (mengadu domba) dan nara berarti kampung, 

suku bangsa atau kaum kerabat. Jadi, Adonara berarti mengadu domba 

warga antar kampung. Pengertian ini mengacu pada watak khas orang 

Adonara yang gemar berperang. Meskipun Adonara dijuluki sebagai pulau 

pembunuh, namun perlu dipahami bahwa pembunuhan itu tidak hanya 

terjadi di Adonara, melainkan di tempat-tempat lain pun sering terjadi 

pembunuhan. 

Masyarakat Adonara sejak dulu terkenal ramah, baik dalam tutur 

katanya maupun dalam sikap dan perilakunya terhadap sesama. Jika ada 

anggapan atau prasangka buruk tentang orang Adonara yang bersifat keras 

dan selalu ingin membunuh sesama itu sesungguhnya merupakan satu 

anggapan yang keliru. Tindakan membunuh atau tindakan kekejaman 

apapun yang dilakukan oleh orang Adonara sebenarnya tidak ada bedanya 

dengan tindakan pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-

orang lain di luar pulau Adonara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa tindak pembunuhan di Adonara itu hanya semata-mata dipicu oleh 

koda sebagai kebenaran hakiki yang hingga saat ini tetap dijunjung tinggi. 

Gambaran di atas menunjukan bahwa orang Adonara berwatak keras 

dan pantang menyerah dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk 
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masalah perang tanding. Namun perang tanding di Adonara tidak 

seharusnya dipahami sebagai sebuah bentuk kekerasan atau tindak 

pembunuhan semata. Perang tanding di Adonara sesungguhnya mempunyai 

dimensi mistis religius menyangkut kebenaran hakiki yang berkaitan 

langsung dengan sang pencipta (Rera Wulan Tana Ekan) dan leluhur. 

Perang tanding di Adonara diyakini sebagai proses budaya yang menuntun 

setiap orang untuk menemukan jati diri dan kehormatannya dalam 

mempertahankan kebenaran dan keadilan. Pandangan ini menjadi dasar 

pijak orang Adonara untuk menjaga eksistensinya sehingga tidak 

melakukan tindak kekerasan atau pembunuhan terhadap sesama makhluk 

ciptaan Tuhan. Bagi orang Adonara, tindakan menghilangkan nyawa orang 

lain berarti mengadakan pemutusan hubungan dengan Sang Pencipta, yang 

dalam bahasa Lamaholot dikenal dengan istilah kenetun dengan Rera Wulan 

Tana Ekan8. 

C. Desa Lamahala 

Lamahala merupakan salah satu desa yang ada di pesisir pantai 

Kecamatan Adonara Timur, Kabupayen Flores Timur, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari 21 desa dan kelurahan yang 

berada di Kecamatan Adonara Timur. Desa ini pada tahun ini memiliki 

penduduk yang berjumlah 845 jiwa yang terdiri dari 467 Laki – laki dan 378 

Perempuan.  

 

 

                                                           
8 Theodorus Eban Ola. 2010. Op. cit, hlm 57 
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Gambar 3. Desa Lamahala 

 

Sumber: Dokumen Pribadi  

Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku 

daerah Flores. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian Nelayan 

dan petani. Hasil nelayan ini sering di bawah dan di jual kembali ke pulau-

pulau seberang. Dan kadang juga hasil nelayan tersebut di jual dengan 

berjalan kaki dari rumah ke rumah. Hasil pertanian utama di desa ini ialah 

kemiri, kopi dan lain-lain. Dan hasil pertanian ini akan di jual juga ke Pulau-

pulau tetangga. 

Desa Lamahala seluas 286,18 Ha, sebelah timur desa ini berbatasan 

dengan langsung dengan Desa Terong, Sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Waiburak, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lite Kenotan, 

Sebeah selatan berbatasan dengan Desa Kiwang On’ang. 

1. Keberadaan/posisi Kepala Adat Desa Lamahala 

Keberadaan Kepala Adat merupakan orang yang paling dihormati 

oleh masyarakat adat Desa Horowura dan dapat menyelesaikan sengketa 

adat karena memahami hukum adatnya. Berdasarkan hal itu diperlukan 
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peran Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah Adat antara Desa 

Lamahala dan Desa Horowura. 

Keadaan masyarakat Desa Horowura yang bersifat komunal yang 

sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala 

Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Kepala Adat sangat penting untuk 

mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai 

dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karna tugas yang dihadapi oleh 

Kepala Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan hukum Adat, 

baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga 

dengan pengetahuan adat dan hukum Adat yang dimilikinya tersebut, 

Kepala Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, 

menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebabkannya. 

Masyarakat Desa Lamahala dalam persekutuan hidup bersama tidak 

mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur 

tangan pihan fungsionaris Hukum Adat, karena itu untuk menyelesaikan 

segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Kepala 

Adat. Hal ini sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaiakan 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat.  

Kenyataan yang dialami oleh masyarakat Desa Lamahala jika 

mereka terlibat konflik tanah dan satu-satunya tempat masyarakat Lamahala 

merasa yakin jika segala masalah atau koflik tanah yang dapat diselesaikan 

oleh Kepala Adat, maka semua  anggota masyarakat akan mentaati dan 

menghormati segala putusan yang telah dibuatnya. Dalam mencari jalan 

penyelesaian mengenai konflik tanah yang terjadi, masyarakat Adonara 
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menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas 

pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam 

konflik tanah tersebut.  

2. Struktur Pemerintahan Desa Lamahala 

Pemerintah Desa Lamahala dan Badan Permusyawaratan Desa 

nantinya akan bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan 

masyarakatnya yang berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Lamahala 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bapak Baron Aparat Desa Lamahala 

PENGUASA  
Terdiri dari tiga Bella suku Tello yaitu : 

Kabinet (MENTERI) 
 Suku Selolong (kepala

Pemerintahan) 
 Suku Malakalu (Kepala Perang)
 Suku Atapukan (Kepala Adat)

KABINET 
Kabinet (MENTERI) terdiri dari 10 Kapitan dan 5 
Pagawe Agama 
Kapitan Pulo : 

1. Kapitan Belang dipegang Oleh Suku Gorang
2. Kapitan Urang dipegang oleh Suku Lamuran
3. Kapitan Buang dipegang oleh Suku

Lambuang
4. Kapitan Bungalolong dipegang Oleh Suku

Bunganlolong
5. Kapitan Raja dipegang oleh Suku Belang
6. Kapitan Parak dipegang Oleh Suku Parak

Ona
7. Kapitan Laut dipegag oleh Suku Ata MUA
8. Kapitan Lango Biri dipegang oleh suku

Atapukan
9. Kapitan Namang dipegang Oleh Suku

Lamuda
10. Kapitan Suku  Wutun dipegang Oleh Suku

Wutung

Pagawe Lema (Urusan Agama) 
1. Pagawe Imam dipegang

Oleh Suku Serabf dan
Suku Wadda

2. Pagawe Khotib dipegang
Oleh Suku Lamuda

3. Pagawe Kadli dipegang
Oleh Suku Ata MUA

4. Pagawe Bilal dipegang
Oleh Suku Wutung

5. Pagawe Pemakaman di
pegang oleh 4 suku di atas
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Sejarah Lamahala mencatat bahwa ke 3 suku terdahulu sepakat 

menyerahkan kekuasaan pada suku pendatang, maka terjadilah seleksi 

terhadap semua suku pendatang dengan sisteim menempatkan semua 

sejarah suku-suku pendatang dari negri asalnya, dan meiliki potensi apa saja 

yang dibawah dari negeri asalnya. Penduduk yang berasal dari Kamolu 

kemudian membentuntuk 3 suku yang terdiri dari Suku Ata Pukang, Suku 

Malakalu, dan Suku Selolon, menenpatkan sejarahnya bahwa mereka dari 

negrti asalnya memiliki potensi sebagai penguasa. Penduduk Ambon Lodo 

yang terdiri dari Pati Pito dan memiliki suku Atamua menempatkan 

sejarahnya bahwa mereka dinegeri asalnya sebagai penguasa dan memliki 

pengetehuan-pengetahuan tentang Agama Islam, sehingga penduduk yang 

berasal dari Kamolu diputuskan menjadi penguasa sedangkan bagi suku Ata 

Mua memiliki dua jabatan yaitu sebagai Kapitan Laut menduduki struktur 

Sepuluh Kapitan dan Imam Kadli (Penasehat hukum-hukum Islam) pada 

struktur Pegawe Lema.  

3. Kepercayaan Desa Lamahala 

Pijakan awal masyarakat Lamahala tempo dulu justru dengan 

kepercayaan terhadap adat setempatnya dan sampai hari ini pun larena tetap 

melekat, hingga segala bentuk peninggalannya masih tetap terjaga dan 

terawat dengan baik. Namun tidak berarti mengenyampingkan Kepercayaan 

atas adanya Agama tetapi baik Adat maupun Agama merupakan bagian 

yang tak dapat dipisahkan yang dijadikan pilar penyannga berdirinya Lewo-

tanah dengan sistim Pemerintahannya. 
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Oleh sebab itu kesimpulannya adalah Kepercayaan Masyarakat setempat 

yakni, Adat dan Islam sebagai Agama warisan berikut Sistim 

Pemerintahannya yang saling berkaitan sebagai pijakan yaitu : Adat – Islam 

dan Pemerintah, yang terangkul satu dalam Kepercayaan Agama Islam 

dengan falsafat : Adat bersedikan Syara, Syara bersedikan pada Agama, dan 

Agama bersedikan pada Kitabullah. 

4. Peninggalan Sejarah dan Budaya 

a. Peninggalan Sejarah 

Peninggalan sejarah bermacam-macam jenisnya dengan jumlah di 

bawah kepemilikan Suku-Ekan dan Lewo Tanah. Hal ini dapat diketahui 

sebagaimana penuturan dibawah ini. Adapun Desa Lamahala yang kita 

kenal hari ini, sebelumnya merupakan sebuah Desa Kerajaan yang didirikan 

dan dibentuk melalui gabungan dari suku-suku pendatang dan Pribuminya, 

sekitar pertengahan Abad ke-13 yang lewat. Dengan demikian maka proses 

awal berdirinya merupakan bagian peninggalan sejarah yang diantaranya 

berupa: 

1. Nuba Nara  : Tempat yang dikeramatkan, dan menjadi kesaksian 

bisu adanya Lewo Tanah. 

2. Kokar Bale : Tempat musyawarah umum, baik untuk urusan 

Adat, Agama maupun urusan Pemerintah. 

3. Masikit : Masjid tempat beribadah ( Melakukan Sembayang ). 

4. Nobo Naman : Sombol kedudukan yang berada di halaman umum 

Lewo – Tanah bagi setiap kepala suku yang terdiri dari; Bella Suku 
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Tello, Kapitan Pulo dan Pegawe Lema dengan julah sebanyak delapan 

belas batu ( Nobo) 

5. Uli’ Beliwo : Uli’ Beliwo ( Rumah Adat ) milik umum bagi 

masyarakat di Desa semua yang tersebut diatas, berada di Suku 

Atapukan. Sedangkan Rumah Adat milik umum lainnya di Suku 

Malakalu ( Kepala Perang ) da satu lagi diselolong ( Rumah Adat 

Kerajaan ) selain itu, disetiap suku pun masih terdapat adanya Rumah 

Adat.9 

b. Peninggalan Budaya Desa Lamahala 

 Peninggalan Budaya bagi masyarakat Desa Lamahala diantaranya :10 

1. Budaya Adat di Bidang Pemerintahan: 

Sistem pemerintahan, terstruktur menurut ketentuan adat yaitu, kekuasaan 

tertinggi berada pada Bella Suku Tello di bantu oleh Kapitan Pulo selaku 

penghubung masyarakat disetiap Suku dalam urusan Desa ( Lewo Tanah). 

Sedangkan urusan Agama dibawah pelayanan Pegawe Lema yang terdiri 

dari Suku ( Seran – Wadan ) terdiri dari Suku Wutun, Herin Guhir, 

Lamuda, dan Atamua. Kondisi ini terus melekat hingga hari ini dan tak 

bisa diubah gantikan terhadap suku – suku lain. 

2. Budaya Perkawinan 

Hubungan perkawinan, diikat menurut ketentuan Adat sebagai berikut, 

pihak laki – laki harus menkah dengan perempuan anak dari keturunan 

pamannya. Baik dari hubungan darah langsung atau hubungan antar suku. 

                                                           
9 Investarisasi Seni dan Budaya Masyarakat Desa Lamahala Jaya. Hlm. 15. 
10 Ibid  Halaman 16. 
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Selain itu dalam hubungan ini dikenal pula dengan Welin Elan, Inang 

Uman, dan juga umum Liman ( Opu Lake ). Welin Elan dalam hal ini 

yakni elis bagi perempuan, berupa sebatang gading dengan ukuran yang 

disepakati dengan dibayar langsung ataupun terhutangm dan atau bisa 

terjadi tukar ganti ( Gelu Gekat ) dengan pihak-pihak terkait. Inang Uman 

( Air Susu Ibu ) juga sesuai kesepakat dan Uman Liman (Opu Lake) atau 

bagian dari pamannya si perempuan. Itupun sesuai denga kesepakatan.11 

3. Budaya Adat di Bidang Urusan Agama. 

Adapun urusan agama datang dari Pegawe Lema dari sukunya masing – 

masing dengan urusannya : 

a.  Yang membidangi jabatan Imam dan Pembantu Imam utusan 

datang dari Suku Seran dan Suku Wadan. 

b. Bertindak selaku Dewan Khatib dari Suku Lamuda. 

c. Sebagai Bilal dan juga Moding dari Suku Wutun dan Herin Guhir. 

d. Urusan mandi Jenazah hingga kedalam liang laahat oleh Suku 

Wutun, Herin Guhir, Atamua, Wadan dan Suku Bel’an. Hal ini 

pun terwarisi hingga kini.12 

4. Agama Desa Lamahala 

Lamahala merupakan salah satu desa yang ada di pulau Adonara 

Kab Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk asli di 

Lamahala beragama Islam. Masuknya agama Islam pada abad ke-14, baik 

sebagai akibat dari adanya mubalig islam yang menyebar agama islam 

                                                           
11 Ibid 
12 Ibid  
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bagi bangsa Indonesia umumya dan desa Lamahala Flores Timur 

khususnya. 

Sejak abad ke-14 agama Islam masuk di Lamahala dibawah oleh 

pedagang Islam dari semenanjung Malaka, Pulau Andalas (Pulau 

Sumatera) dan pulau Jawa dan Cina, Penyebaran ini disebut EXPEDISI 

SINA JAWA.13 

D. Desa Horowura 

1. Asal Usul Desa Horowura 

Nama Horowura diambil dari sebuah nama tempat yang dahulunya sebagai 

asal mula dusun ini. Konon katanya dahulu kala mereka tinggal di sebuah 

tempat yang diberi nama niwak eba.14 cerita rakyat yang sampai saat ini masih 

teringat dan akan terus diingat dari generasi ke generasi  dan inilah ceritanya, 

pada suatu ketika di niwak eba ini diadakan pesta rakyat dimana mereka akan 

bertandak. Tandak adalah sebuah  tarian daerah yang masih dikenal sampai 

saat ini. Menurut ceritanya, pada saat itu di niwak eba ini ada seorang 

perempuan yang tengah mengandung. Oleh karenanya ia dilarang untuk ikut 

bertandak, namun wanita ini tak menghiraukan larangan ini dan tetap ikut 

bertandak. Maka dari itu terjadilah sebuah musibah yaitu air naik dan 

menggenangi daerah niwak eba yang dikenal dengan bahasa daerahnya 

belebo lebo. Maka dari itu sebagian masyrakat berpindah ke sebuah tempat 

yang diberi nama lewo bele, dan dilewobele ini biasanya masyarakat dusun 

                                                           
13 Inventarisasi Seni dan Budaya Mayarakat Desa Lamahala Jaya. Hlm. 22 
14 Alexander Lemak Sira Niwak (dikutip pada tanggal 06 April 2017) langsung dari 
http://niwak.blogspot.co.id/2013/11/niwak.html 
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niwak melakukan upacara adat, dan sebagian lainnya berpindah ke adonara 

bagian timur yaitu Horowura Riang Baka. Masyarakat Desa Horowura 100% 

memeluk agama Katolik. 

Gambar 5. Satu-satunya gereja di Desa Horowura 

15 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

2. Geografis Desa Horowura 

Desa Horowura merupakan salah satu desa yag ada di dataran tinggi di 

Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten lores Timur, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari 12 desa dan kelurahan yang 

berada di Kecamatan Adonara Tengah. Desa ini memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 751 jiwa.  

Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Flores. 

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Sama halnya 

                                                           
15 Turun lapang pada tanggal 23-02-2017 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Flores&action=edit&redlink=1
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dengan Desa Lamahala hasil pertanian utama di desa ini ialah kemiri, kopi 

dan lain-lain. Dan hasil pertanian ini akan di jual juga ke Pulau-pulau 

tetangga. 

Desa Horowura ini berada di atas bukit daerah pegunungan berbatasan 

langsung dengan Desa Lite Kenotan, Sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Lewonara, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Belle, Sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Waiburak. 

Gambar 6. Dari jauh Desa Horowura 

16 

 Sumber: Dokumen Pribadi 

 

3. Keberadaan/posisi Kepala Adat Desa Horowura 

 Dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah di 

Desa Horowura biasanya akan mengambil langkah-langkah untuk 

melakukan perundingan. Dalam perundingan ini di ambil langkah-langkah 

penyelesaian yang dilakukan oleh Desa Horowura dengan pihak konflik. 

                                                           
16 Turun lapang pada tanggal 24-Feb-2017 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
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Hal ini disebabkan keidupan mereka yang terikat dalam persekutuan yang 

berdasarkan keturunan daerah. Keadaan masyarakat adat Desa Horowura 

komunal sangat mementingkan peranan seorang Kepala Adat untuk 

mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan 

hukum. Sehingga bisa artikan hukum adat yang dimiliki oleh Kepala Adat 

Desa Horowura akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan 

adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. Masyarakat adat 

Desa Horowura dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para 

fungsionaris adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat Desa 

Horowura menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat 

diselesaikan oleh masyarakat adat Desa Horowura. Jika mereka terlibat 

dalam konflik tanah maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan 

yan telah dipegangnya. Apabila ada konflik tanah yang sudah diserahkan 

penyelesaian lewat Kepala Adat maka sudah menjadi kasus sengketa yang 

besar. 
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4. Struktur pemerintahan Desa Horowura 

Gambar 7: Struktur Pmerintahan Desa Horowura 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Sumber: Kepala Desa Horowura 

 Pada umumnya, masyarakat Desa Horowura sangat memegang 

teguh tradisi adat-istiadat. Meraka sangat patuh dan taat kepada tradisi adat, 

hingga pranata sosial warisan nenek moyang sejak dahulu kala, dan masih 

dipertahankan dan berlaku hingga saat ini, terutama saat masyarakat 

setempat menghadapi masalah tanah. 

Struktur pemerintahan tradisional Desa Horowura dikenal sebagai 

Asa atau Kemuha. Struktur ini disebut Kapitan Pulo Pegawe Lema, 

diwariskan secara turun temurun dimulai dengan Lewo Alap (masyarakat 

PENGUASA  

Kepala Adat 

Lebe Behe : Pembangunan kampung 

 

Reket Leu : Mempersiapkan 
senjata untuk berperang 

Malang Pati Daeng Beda : 

Dukun mengobati luka/sakit 

 

Kdang Knere : 
Menjembatani hubungan 

manusia dengan alam 
bawa tanah 

Ana Koda : Dukun yang melakukan ritual 
adat 
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asli kampung) yang bertugas menjalankan pemerintahan kampung, dibantu 

Kenewang bertugas menjalankan roda perekonomian (penentu musim 

bertani), Leba Beahe bertugas menjalankan pembangunan kampung, Reket 

Leu bertugas mempersiapkan senjata untuk berperang, Molang Pati Daeng 

Beda, Dukun mengobati luka dan sakit, Kdang Knere bertugas 

menjembatani hubungan manusia dengan alam bawah tanah dan alam 

nirwana. 

5. Pendidikan Desa Horowura 

Pendidikan di Desa Horowura masih bisa dikatakan masi kurang 

berkembang karna masih banyak masyarakat Desa setempat belum terlalu 

menyadari betapa pentingnya Pendidikan. Yang dimana masih saja banyak 

kendala yang membuat  masyarakat setempat untuk tidak bersekolah. Faktor 

pertmanya Karna sarana prasara yang kurang memadai. Jarak antar 

permukiman warga dengan sekolah-sekolah cukup jauh sehingga 

diharuskan untuk menempuh jalan yang lumayan jauh.17  

Pendidikan di Desa Horowura bisa  dikatakan semakin baik jika semakin banyak 
guru atau pendidik yang mau membuka diri untuk bisa belajar dari orang lain. 
Mencari pengalaman dari orang lain atau teman-teman guru di sekitarnya. Proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien, bertambahnya tenaga pendidik, dan juga 
akses informasi dan komunikasi. Yang diharapkan dari hari kehari ada upaya 
perbaikan dan peningkatan kualitas dari setiap komponen itu untuk membawa 
pendidikan di Desa Horowura lebih baik dan berkualitas ke depannya. 

                                                           
17 Turun lapang pada tanggal 24-Feb-2017 


