
TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH PADA MASA MOYANG MARGA 
“SWABRA” SECARA ADAT ISTIADAT DI PADWA 

 

Setiap bangsa, suku bangsa bahkan kelompok marga  memiliki adat istiadat dan 
kebudayaan yang berbeda antara bangsa, suku bangsa dan marga lain. Kebudayaan ini 
melekat sebagai tradisi dan ciri khas dari komunitas bersangkutan yang tercermin dalam 
kehidupannya masing-masing, salah satunya seperti dalam tata cara upacara adat yang 
mereka adakan. Benarlah bunyi peribahasa : “Lain padang, lain belalangnya, lain lubuk lain 
ikannya”. 

Maka di sini kami akan menjelaskan beberapa hal berkaiatan dengan tata cara upacara 
adat kematian dari Marga  “SWABRA” khususnya mengenai tata cara pemakaman jenazah 
secara tradisional pada masa moyang Marga Swabra secara adat. Swabra merupakan salah 
satu kelompok marga atau klan yang termasuk dalam kelompok orang Biak yang menempati 
kampung Padwa distrik Yendidori Biak Numfor. 

Hal ini saya merasa sangat perlu karena merupakan sarana dalam memperkaya adat 
dan kebudayaan bangsa Indonesia. Lagi pula sangat erat kaitannya dengan benda-benda 
purbakala peninggalan moyang-moyang Swabra, yang sampai saat ini masih tersimpan 
dengan rapi dalam situs Cagar Budaya Kampung PADWA.  
Benda-benda tersebut adalah peti-peti jenazah dan tulang belulang moyang Swabra yang 
sebahagian ada di dalam peti tersebut. Dan mengenai acara upacara pemakaman jenazah-
jenazah moyang-moyang secara adat ini, ada 5 cara. 
Acara-acara ini adalah: 
I. Upacara Pelepasan Jenazah Secara Adat 

II.  Upacara Pemakaman I (Pertama) 
III.  Tempat Pemakaman 
IV.  Upacara Syukuran 
V. Upacara Pemakaman Terakhir (Kedua) 
 
Disini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 (lima) hal ini: 
I.  Upacara Pelepasan Jenazah Secara Adat. 

Dalam upacara pelepasan jenazah secara adat ini, moyang Swabra mempunyai 2 (dua) 
cara. 
1. Selesai acara upacara pelepasan jenazah, jenazah langsung di antar ke tempat 

istirahat yang telah disiapkan. 
2. Selesai acara upacara pelepasan jenazah, jenazah masih ditahan dalam rumah 

selama 2 atau 3 hari, tergantung keadaan jenazah. 
Penjelasannya: Pada prinsipnya kedua cara ini sama, perbedaanya hanya pada waktu 
seperti pada  point ke dua. 
Jalannya upacara: (cara 1 – pertama) 
Apabila seorang anggota dalam marga ini meninggal, pertama –tama kedua ibu jari 
kakinya dirapatkan dan diikat dengan tali agar keduanya menjadi satu. Begitu juga 
kedua lututnya. 



Kemudian jenazah itu dibaringkan dalam posisi menghadap ke atas denagn lutut 
terangkat ke atas. Lalu di atas tubuh jenazah diletakkan sebuah busur dan pada busur 
itu dipasang sebuah anak panah, kemudian dalam keadaan tenang dan hikmat, 
tampillah seorang yang tertua dalam marga ini (Swabra) dan mengambil busur beserta 
anak panah tadi, dari atas tubuh jenazah itu. Ia kemudian menengadah ke langit 
sambil mengangkat busur dan anak panah tadi, dalam keadaan siap untuk memanah 
ke angkasa. 
Sebelum anak panah itu dilepaskan ke angkasa, ia berbicara dahulu. Ia berkata: 
“Sebagaimana anak panah ini melayang ke angkasa, begitu pula segala uap badanmu 
dan bau badanmu (yang dimaksud adalah roh dan jiwa) membumbung tinggi dan 
lurus ke angkasa mengikuti arah larinya anak panah ini kemudian anak panah 
dilepaskan ke udara. 
Lalu jenazah digulung dalam tikar kemudian diantar ke tempat pemakaman I 
(pertama) – itulah cara 1 (pertama). 
 
Cara ke 2 (dua) 
Pada cara kedua, upacara pelepasan sama, tetapi jenazah tidak langsung diantar ke 
tempat pemakaman, tetapi ditahan selama 2 atau 3 hari dalam rumah. 
Di samping jenasah dibuat tungku kecil untuk memanasi bahagian perut dari jenazah 
hingga tidak mudah membusuk. Dan setelah selesai waktunya jenazah digulung pula 
dengan tikar lalu diantar pula ke tempat pemakaman seperti pada cara 1 (pertama). 
 

II / III  Tempat Pemakaman dan Pemakaman Pertama I 
Tempat pemakaman adalah relung pada pinggir tebing yang berlekuk. Tempat ini 
tidak jauh dari tempat tinggal anggota-anggota keluarga marga. Disitulah dengan 
khidmat jenazah diletakkan. 
Dan bila tubuh jenazah sampai mengeluarkan bau/berbau pada hari-hari berikut, maka 
tandanya selama hidupnya sifatnya buruk, seperti: pelit, kikir, pencuri, dll. 
Dan bila jenasah tidak berbau, maka tandanya selama hidupnya ia mempunyai sifat 
yang baik, seperti: murah hati, sabar, jujur, dll. 
Itulah tempat pemakaman dan pemakaman I. Dan pemakaman ini berlaku untuk 
orang-orang tertentu dalam marga, yang umum merupakan pemakaman terakhir. 
Sedangkan orang khusus, merupakan pemakaman I (pertama). Akan ada pemakaman 
II (kedua) atau terakhir. 
 

IV Acara Malam Syukuran Secara Adat 
 Selesai pemakaman I (pertama baik untuk umum dan khusus), semua anggota 
keluarga dalam marga yang memiliki jenazah, keluar mencari makanan, sayur-
sayuran, ikan dan daging untuk malam syukuran. Setelah semua sudah siap, maka 
diadakanlah makan bersama keluarga yang berduka, sambil menghibur keluarga 
tersebut hingga siang/pagi. Dan selesailah malam syukuran. 

 
V Acara Upacara Pemakaman Terakhir (Kedua) Untuk Khusus Orang Tertentu 

dalam Keluarga 



 Selesai malam syukuran, anggota-anggota keluarga jenazah, di samping bekerja, 
berunding bersama-sama untuk menentukan cara pembuatan peti untuk menyimpan 
tulang belulang jenazah. Setelah mencapai mufakat lalu dibuatlah peti jenazah yang 
mempunyai penutup dan diukir dengan ukiran-ukiran yang melambangkan asal usul 
dan kedudukan jenazah sewaktu masih hidup. 
Lalu dengan teliti dan saksama orang tertentu dalam keluarga tersebut memeriksa dan 
memperhatikan daging jenazah. Begitu terus-menerus sehingga daging jenazah harus 
hancur sampai habis dan tulang belulangnya harus bersih. 
Kalau sudah bersih semuanya, barulah anggota-anggota keluarga tersebut 
memindahkan tulang belulang jenazah itu, ke dalam peti jenazah yang sudah 
disediakan. 
Kemudian diletakkan dalam gua yang bernama : Kanggungwau. 
Dan sampai saat ini peti itu masih ada satu yang tinggal dan berisi tulang belulang 
manusia. Tiga buah sudah lapuk dan hancur dimakan waktu. 
Mulanya ada empat buah yang masing-masing diberi nama sesuai bentuknya. 
1. Peti Jenasah Wonggori – bentuk penutupnya menyerupai buaya dan 

melambangkan kepahlawanan moyang Swabra berisi tulang-tulang : DIKROBI  - 
SWABRA 

2. Munyauri  – bentuknya pendek dan tidak dihiasi dengan ukiran apapun 
melambangkan orang asli PADWA 

3. Kasipi – bentuk penutupnya menyerupai biawak, melambangkan pendatang, 
berisi tulang-tulang isteri KARABI 

4. Waiseri – bentuk penutupnya menyerupai muka perahu, melambangkan orang 
Swabra yang membuat perahu pertama MARGA SWABRA 

Dan itulah pemakaman terakhir (II) dari orang-orang tertentu dalam marga 
SWABRA.  
Kesimpulannya : bahwa moyang-moyang yang memiliki tulang-tulang yang samapi 
saat ini masih utuh dalam peti jenazah yang kini berada dalam Gua Kanggungwau, 
adalah moyang-moyang asli Marga Swabra yang telah menurunkan turunan Marga 
Swabra asli di Kampung PADWA PANTAI hingga KARABI dan sampai sekarang. 
Sedangkan pemakaman secara teratur seperti sekarang ini mulai berlaku sejak moyang 
Kapakar dan Korano. 
Semua hal ini terjadi pada masa kegelapan, tapi oleh berkat Tuhan, terang Injil 
merambat menutupi Tanah Papua sehingga pada bulan Mei 1944, oleh Tuhan, anak 
asli Marga Swabra Padwa : Ambrosius Swabra tiba di Biak dan masuk membawa 
Injil Tuhan di Kampung Adoki – sebagai Pembawa Suluh Kristus pertama di 
Kampung Adoki. 
 
PENUTUP 
Sebagai penutup : saya secara pribadi dan keluarga Ambrosius Swabra seluruhnya 
mengucap syukur kepada Allah yang oleh di dalam anakNya Yesus Kristus, saya 
diperkenankan untuk menulis tentang Pemakaman Jenazah oleh moyang-moyang 
kami marga Swabra turunan Karabi. 



Dan kini semua benda-benda peninggalan moyang Swabra dimasukkan semua dalam 
Cagar Budaya Padwa Pantai, agar mendapat perhatian dari Dinas Kebudayaan,  
dan oleh Dinas Kebudayaan sebagai Juru Kunci Cagar Budaya Padwa Pantai, Sdr.  
Henki Swabra diberi tugas dan diangkat dengan SK untuk menjaga, memelihara serta 
merawat semua benda-benda tersebut. Demikianlah penulisan salah satu cara adat 
dalam Marga Swabra pada masa moyang-moyang dahulu.  

 
Terima Kasih 

  
 Padwa Pantai, 23 Mei 2014 
 Penulis, 
   
 Isak Semuel Swabra 
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 Berbatasan dengan 
 Pantai Padwa 
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Ket. Hengki Swabra 
• Kampung Tua : Mou Kwar, Padwa 
• Ada bekas yang pernah digali oleh Bapak Arnold Ap 1971 di sekitar Kuburan Tua, 

Sebelah Timur.  


