BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebelum penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Nieuw Guinea bagian
barat (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), di daerah pantai barat
Papua terdapat beberapa daerah kerajaan. Menurut Mansoben, pada awalnya di
Semenanjung Onin1 wilayah pantai barat Papua terdapat tiga kerajaan tradisional,
yaitu Kerajaan Rumbati, Kerajaan Fatagar dan Kerajaaan Atiati. Namun, dalam
perkembangannya muncul kerajaan-kerajaan kecil yang pada mulanya berada di
bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati, tetapi kemudian berhasil memperoleh
pengakuan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri terutama setelah penegakan
pemerintahan kolonial Belanda di wilayah itu. Adapun kerajaan-kerajaan yang
dimaksud adalah Kerajaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wertuar dan Kerajaan
Arguni.2 Dalam memori serah terima jabatan F.H. Dumas disebutkan bahwa di
Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu: Kerajaan Rumbati, Kerajaan
Namatota, Kerajaan Atiati, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Arguni, dan Kerajaan
Sekar. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh
Kesultanan Tidore di wilayah itu. Para raja tersebut menjalankan kekuasaan atas
nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidorelah yang menganugerahkan gelar raja
kepada para raja yang berkuasa di Semenanjung Onin.3
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Nama Onin (Wwanin) tertera di dalam Kitab Negara-Kertagama (1365) dengan ungkapan “Ikang
sakasanusanusa Makassar Butun Banggawai Kuni Ggaliyao mwang I (ng) Salaya Sumba Solot
Muar Muwah tigang i Wandan Ambwan athawa Maloko Wwanin ri Sran in Timur ning angeka
nusatutur. Dalam kitab ini, khususnya ditemukan nama-nama tempat di Pulau Papua bagian
barat yang dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara nusa Majapahit, seperti
Wwanin (sama dengan Onin, dekat Fak), Sran (sama dengan Kowiai, nama tempat yang letaknya
dekat Kaimana), dan Wandan (suatu tempat di Pulau Papua). Dengan disebutkannya nama-nama
wilayah di Pulau Papua bagian barat di dalam kitab Negara-Kertagama itu merupakan suatu bukti
tentang adanya kontak penduduk Papua dengan penduduk wilayah barat Nusantara pada masa
pemerintahan Majapahit.
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Senada dengan penjelasan F.H. Dumas, dalam memori serah terima jabatan
S.J. van Geuns disebutkan bahwa yang memberi gelar raja kepada para raja di
daerah pantai barat Papua adalah Sultan Tidore. Meskipun mereka diberi gelar
raja, tetapi kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di
wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore.4 Hal ini berarti para raja
di wilayah itu berperan sebagai makelar dagang antara penduduk setempat dan
Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama bukan di bidang
politik,melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang kepentingan Sultan
Tidore. Hal senada juga dinyatakan A.L. Vink dalam memori serah terima
jabatannya. Menurut A.L. Vink bahwa Sultan Tidore membangun hubungan
dagang dengan para raja di daerah pantai barat Papuamelalui perantaraan raja
Lilintah (Misool). Sultan Tidore berupaya menjalin hubungan dagang dengan
orang-orang yang dianggap menonjol di daerah itu. Merekadiangkat menjadi
kepala adat oleh atau atasnama Sultan Tidore. Setelah pengangkatan itu, para
kepala adat itu dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan dan menambah
penghasilan Sultan Tidore.5 Penjelasan A.L. Vink dalam memori serah terima
jabatannya itu senada dengan penjelasan S.J. van Geuns dalam memori serah
terima jabatannya. Pengangkatan para raja itu berkaitan dengan kepentingan
ekonomi dari Sultan Tidore.
Konsekuensi dari pengangkatan raja-raja di Semenanjung Onin oleh Sultan
Tidore adalah para rajadan penduduknya ditempatkan di bawah kekuasaan Sultan
Tidore. Oleh karena itu, penduduk di Semenanjung Onin diwajibkan untuk
membayar upeti kepada sultan Tidore. Setiap tahun para raja mengantar upeti
kepada Sultan Tidore. Demikian pula, Sultan Tidore secara rutin mengirimkan
utusannya ke daerah itu. Para utusan itu ditugaskan untuk mengingatkan
kewajiban para raja tersebutdan mengawasi pengutipan upeti. Pengawasan
pengutipan upeti itu dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah upeti yang
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disetorkan kepada Sultan Tidore. Adapun bentuk upeti yang dibayar para raja itu
adalah budak, burung cenderawasih, gong, meriam dan sebagainya.6
Pengangkatan para kepala adat sebagai rajadi Semenanjung Onin, baik
pengangkatan pertama maupun pengangkatan penggantinya, memberikan
keuntungan bagi Sultan Tidore. Sebagai konsekuensi dari pengangkatan tersebut,
para raja diwajibkan membayar sejumlah uang dan benda-benda penting sebagai
upeti kepada Sultan Tidore. Raja yang berhak untuk mencalonkan keturunannya
sebagai

raja

hanyalah

raja-raja

yang

berangkat

ke

Tidore

untuk

mempersembahkan upeti kepada Sultan Tidore. Raja-raja yang memenuhi
persyaratan itu menerima jabatan raja dari Sultan Tidore secara langsung.Adapun
raja-raja yang memenuhi persyaratan tersebut adalah raja Namatote, Atiati,
Fatagar, Rumbati dan Arguni.7
Ketika Pemerintah Kolonial Belanda menegakkan kekuasaannya di Papua
pada 1898, di wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea terdapat beberapa
kerajaan.Menurut Asisten Residen Afdeling West Nieuw Guinea, S.J. van Geuns
bahwa keberadaan raja-raja di wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea bertalian
dengan hubungan dagang antara Sultan Tidore dengan penduduk Papua yang
bermukim di daerah pantai Barat Papua. Sebagaimana diketahui bahwa sejak abad
XVI Sultan Tidore telah menerapkan hak atas kepemilikan Pulau Papua.
Kekuasaan raja-raja di wilayah itu diberikan oleh Sultan Tidore dalam rangka
mempertahankan monopoli dagang dan pemungutan pajak. Oleh karena itu,
kekuasaan raja-raja yang diangkat oleh Sultan Tidore hanya terbatas di daerah
pantai. Sultan Tidore mengangkat orang-orang dari keturunan bangsawan sebagai
raja.8 Hal senada juga dilaporkan oleh Asisten Residen Afdeeling West Nieuw
Guinea F.H. Dumas bahwa semua raja dan para bangsawan di wilayah Afdeeling
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West Nieuw Guinea mengelola perdagangan di wilayah kekuasaannya. Untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, para raja tersebut tidak segan-segan memaksa
penduduknya untuk mengumpulkan hasil laut dan hasil hutan. Pada masa
pemerintahan F.H. Dumas, di wilayah itu terdapat beberapa kerajaan yaitu
Kerajaan Fatagar, Kerajaan Atiati, Kerajaan Rumbati dan Kerajaan Patipi. Raja
Fatagar dan Raja Atiati masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat.
Kedua raja tersebut mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan di kedua
wilayah kerajaan itu. Kedua raja itu merupakan orang yang sangat maju dan
mampu menjalin kerjasama dalam berbagai bidang serta memiliki pengaruh dan
kekuasaan yang cukup luas atas penduduknya. Raja Rumbati dan Raja Patipi
merupakan keturunan campuran Gorom. Oleh karena itu, penduduk kedua
kerajaan tersebut acapkali memberi penilaian terhadap rajanya bahwa rajanya
bertindak keras terhadap penduduk asli dan memprioritaskan warga Gorom.
Perlakuan raja yang demikian menyebabkan pejabat raja Rumbati kurang
dihormati oleh penduduk kerajaan itu. Akibatnya, penduduk di Sekar, Arguni dan
Bintuni semakin banyak bertindak sendiri di daerahnya masing-masing. Di daerah
Kowiai terdapat dua orang yang berkuasa yaitu Raja Namatota dan Raja Komisi
Kaimana. Raja Komisi Kaimana mengawasi wilayah di sebelah utara dan barat
Teluk Triton. Sedangkan wilayah lainnya diperintah oleh Raja Namatota.9
Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 1898,
pengaruh Sultan Tidoreterhadap raja-raja di pantai barat Nieuw Guinea (Papua)
perlahan-lahan berkurang. Para raja ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah
kolonial Belanda. Akibatnya, kewajiban para raja tersebut berakhir untuk
membayar upeti kepada Sultan Tidore. Penduduk wilayah itu diwajibkan untuk
membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Dengan demikian, hubungan antara
Sultan Tidore dan pemerintahan raja-raja di daerah pantai barat Papua telah
berakhir. Relasi politik dan ekonomi antara Sultan Tidore dan para raja di wilayah
itu diakhiri oleh pemerintah kolonial. Sultan Tidore tidak berhak untuk
mencampuri pemerintahan dan hubungan dagang di wilayah itu. Artinya, Sultan
Tidore
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kepentingannya sendiri. Dengan berakhirnya kekuasaan Sultan Tidore, penduduk
wilayah itu membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Pajak tersebut
disetorkan ke kas daerah New Guinea.Artinya, tidak ada pembayaran dari kas
daerah New Guinea untuk kepentingan penguasa swapraja Kesultanan
Tidore.Sebab, daerah New Guinea yang termasuk wilayah swapraja Tidore
dipisahkan dari Kesultanan Tidore dan dijadikan sebagai daerah pemerintah
kolonial Belanda.10
Meskipun kekuasaan Sultan Tidore telah berakhir di wilayah para raja di
Semenanjung Onin, akan tetapi relasi kekerabatan antara para raja dengan
penduduk di wilayah kekuasan Sultan Tidore belum berakhir. Relasi kekerabatan
itu terjalin melalui ikatan perkawinan.

Dalam laporan A.L. Vink dijelaskan

bahwa leluhur dari raja Namatote, Rumbati, Atiati dan Fatagar berdarah
campuran. Raja Namatote Mooi Buserau merupakan keturunan campuran Goram.
Raja Rumbati Abubakar, Raja Atiati Maruna dan Raja Fatagar Mafa merupakan
keturunan campuran Seram.11 Dalam memori serah terima jabatan Kontrolir
Fakfak A. Vesseur dilaporkan bahwa raja-raja di Onderafdeeling Fakfak
semuanya berdarah campuran. Raja Atiati bukan berdarah asli Papua tetapi
campuran Seram-Buton. Keturunan ini termasuk dari pihak bapak, sehingga
umumnya orang mengakui sebagai orang Papua. Pada umumnya raja-raja di
Onderafdeeling Fakfak tetap mempertahankan tradisi untuk menikah dengan
wanita Seram/Buton atau berdarah campuran.12 Kisah raja-raja di Onderafdeeling
Fakfak yang memiliki darah campuran adalah sebuah bukti sejarah yang paling
otentik tentang“percampuran” berbagai identitas kultural di Fakfak. Hal tersebut
merupakan simpul-simpul sejarah yang menghubungkannya dengan sejarah
Indonesia. Disamping itu peningkatan arus mobilisasi penduduk dan migrasi
penduduk ke Fakfak, mengakibatkan banyak anggota masyarakat yang kurang
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mengetahui sistim pemerintahan adat yang ada di wilayah itu. Dalam kerangka
itu, Sejarah kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin (Kabupaten Fakfak) menarik
dan penting untuk ditulis. Sebagai langkah awal, penulisan sejarah adalah
Kerajaan Fatagar, dengan judul “Kerajaan Fatagar dalam Sejarah Kerajaankerajaan di Fakfak Papua Barat”.
Berbicara tentang kerajaan, tidak terlepas dari adanya pemimpin yang
memiliki kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun. Menurut Mansoben,
ciri utama sistim kerajaan ialah kedudukan pemimpin menurut ketentuan tradisi
harus diwariskan kepada anak laki-laki sulung dari pemimpin yang sedang
berkuasa. Jika tidak ada anak laki-laki sulung atau dianggap tidak memenuhi
persyaratan untuk menjadi pemimpin,karena misalnya secara fisik cacat atau
terganggu jiwa atau tidak memiliki sifat-sifat kepemimpinan, maka kedudukan
tersebut dapat dijabat oleh salah seorang adiknya atau oleh seorang saudara lakilaki ayahnya atau salah seorang anak dari saudara ayahnya yang memenuhi
syarat-syarat kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh adat bagi seorang
pemimpin raja.13
Swartz, Turner dan Tuden, membagi komponen kekuasaan dalam dua tipe
kekuasaan yaitu: kekuasaan konsensus dan kekuasaan paksa. Kekuasaan
konsensus adalah kekuasaan yang dijalankan atas dasar persetujuan bersama yang
dapat terjadi bilamana pengikut dapat mematuhi apa yang dianjurkan oleh
pemimpinnya dengan kesadaran bahwa itu adalah demi kepentingan bersama.
Sedangkan kekuasaan paksa adalah tipe kekuasan yang memaksakan kehendak
para pemimpin kepada para pengikutnya dengan menggunakan kekerasan baik
berupa kekerasan fisik maupun material.14

B.

Permasalahan
Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan Kerajaan

Fatagar dalam hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Semenanjung
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Onin dan Kesultanan Tidore? Permasalahan tersebut diformulasikan dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore?
2. Bagaimana pengaruh Tidore terhadap Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin
dan relasi Kerajaan Fatagar dengan Kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah itu?
3. Bagaimana penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Papua dan
pengaruhnya terhadap Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujan untuk menjelaskan tentang:
1. Hubungan Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore.
2. Pengaruh Tidore terhadap Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin dan relasi
Kerajaan Fatagar dengan Kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah itu.
3. Penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Papua dan pengaruhnya terhadap
Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin.

1.

Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini adalah:
1.

Memberikan sumbangan pada tubuh pengetahuan khususnya sistem
pemerintahan tradisional di Fakfak.

2.

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Papua pada umumnya
dan khususnya kepada pejabat pemerintah untuk berkoordinasi dengan
keturunan para raja di wilayah Fakfakdalam membangun masyarakat dan
wilayah Fakfak.

D. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu
kepada tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber,
interpretasi dan penulisan (Notosutanto, 1978: 11-12). Pada tahap heuristik,
penulis mencari dan menemukan sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan
Fatagar dalam Sejarah Kerajaa-kerajaan di Fakfak Papua Barat. Sumber sejarah
tentang masalah tersebut diperoleh dari pelacakan berbagai perpustakaan di
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antaranya: Perpustakaan Universitas Cenderawasih dan Perpustakaan STFT Fajar
Timur Jayapura. Sumber sejarah lainnya diperoleh dari wawancara dengan saksi
sejarah atau responden yang pernah mendengar cerita tentang peristiwa sejarah,
dalam hal ini sejarah Kerajaan Fatagar. Sumber kedua ini merupakan sumber
sejarah lisan atau sumber primer (Informan terlampir).
Tahapan kedua penulis melakukan kritik sumber, yaitu meliputi kritik
ekstern yang menyangkut otensitas (keaslian) dokumen yang ditemukan dan kritik
intern yang menyangkut kredibilitas isi dokumen. Kritik ekstern dilakukan dengan
melihat tanggal pembuatan dokumen, tempat pembuatan, pejabat pembuat, dan
bahan pembuatan. Kritik intern dilakukan dengan membaca isi dokumen, terutama
yang berhubungan dengan formalitas, tulisan tangan, gaya bahasa, dan isi. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran isi dokumen sesuai dengan bentuk
aslinya.
Pada tahap interpretasi, penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta
sejarah untuk menetapkan saling berhubungan antar fakta sejarah, yang kemudian
dianalisis dan dirangkaikan menjadi satu kesatuan fakta yang logis dan harmonis.
Pada tahap ini penulis mencari dan menyusun suatu hubungan kausalitas sesuai
urutan terjadinya peristiwa dari setiap fakta yang telah diperoleh.
Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi), yaitu penyusunan
fakta-fakta dalam suatu sintesis yang utuh sebagai satu kesatuan, sehingga
menjadi suatu cerita sejarah yang menceritakan fakta-fakta sejarah Kerajaan
Fatagar .

F.Tinjauan Pustaka
Sumber-sumber yang dapat digunakan penulis untuk bahan penulisan dan
perbandingan sangatlah minim. Namun, ada beberapa hasil penelitan yang sudah
diterbitkan, yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian ini, antara lain:
Buku pertama yang berjudul “Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya”.
Buku yang ditulis oleh Robert Johszua Mansoben menjelaskan tentang sistem
politik tradisional di Irian Jaya. Salah satu sistem kepemimpinan yang dimaksud
adalah sistem kerajaan. Wilayah yang menganut sistem kerajaan ini terdapat di
wilayah geografi Kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin dan Kowiai. Dalam
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buku tersebut Mansoben hanya mengkaji satu wilayah geografi saja yaitu
Kepulauan Raja Ampat.
Buku Kedua yang ditulis oleh Rosmaida Sinaga, yang berjudul “Masa
Kuasa Belanda di Papua 1898-1962”. Buku ini menceritakan tentang penataan
pemerintahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda di Papua. Dalam buku
tersebut dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Belanda dalam menata
pemerintahannya adalah melakukaan penghematan biaya dengan cara mengurangi
gaji para pemimpin pribumi di wilayah yang menganut sistem kerajaan di Papua.
Buku yang ketiga yang berjudul “Machmud Singgerei Rumagesan: Pejuang
Integrasi Papua” yang ditulis Rosmaida Sinaga dan Abdul Syukur. Buku yang
bercerita tentang perjuangan seorang raja yang bernama Machmud Singgerai
Rumagesan dari Kerajaan Sekar untuk mengintegrasikan Papua ke dalam wilayah
Republik Indonesia. Dalam buku ini juga dibahas secara singkat tentang
kerajaaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Onin.
Buku yang keempat yang ditulis oleh A. Haga yang berjudul Nederlandsch
Nieuw Guinea en De Papoesche Eilanden Historische Bijdrage 1500-1883. Buku
ini menceritakan hubungan Kesultan Tidore dengan kerajaan-kerajaan yang
terdapat di Pulau Papua.
Buku yang kelima yang ditulis oleh Muridan Widjojo yang berjudul
Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 17801810. Dalam buku ini diceritakan bahwa pada abad ke-16 sultan-sultan Maluku
telah menanamkan pengaruh di wilayah bagian barat Pulau Papua, yang dikenal
dengan Kepulauan Raja Ampat. Kesultanan Tidore melebarkan kekuasaannya
hingga ke Nieuw Guinea bagian barat dan semua pulau-pulau di antara Nieuw
Guinea dan Halmahera.

G.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini sebagai berikut:
Bab I : membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian,
kontribusi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
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Bab II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

yaitu: keadaan geografis,

Kependudukan dan sosial budaya, sistem religydan sistem mata pencaharian
Bab III : Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore, akan membahas tentang
Semenanjung Onin, kekuasaan Kesultanan Tidore di Semenanjung Onin dan
pengangkatan para raja di Semenanjung Onin.
Bab IV : Kerajaan Fatagar, akan membahas mengenai asal usul kerajaan
Fatagar, struktur pemerintahan adat kerajaan Fatagar dan pengaruh Kesultanan
Tidore terhadap Kerajaan Fatagar.
Bab V : Pemerintahan Belanda di Papua, membahas tentang penegakan
Pemerintahan Kolonial Belanda di Papua, Pengaruh Pemerintahan Belanda
terhadap Kerajaan Fatagar dan kerajaan lainnya di Fakfak.
Bab VI: Hubungan Relasi Kerajaan Fatagar dengan kerajaan-kerajaan lainnya
di Fakfak, akan membahas mengenai Hubungan kekerabatan, Hubungan
politik, dan Hubungan ekonomi.
Bab VII: Membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran dan
rekomendasi.
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis
Kerajaan Fatagar terdapat di Kabupaten
K
Fakfak. Dimasa lampau Fakfak
dikenal dengan nama Oninatau dalam kitab Negarakertagama disebut
Wwanin.Secara
Secara geografis Kabupaten Fakfak terletak pada 1310 531 0311 BT –
1330 291 1911 BT dan 20 301 5811 – 30 571 5111 LS.. Luas Kabupaten Fakfak adalah
14.320 Km2. Secara administratif Kabupaten Fakfak berbatasan dengan: sebelah
utara: Teluk bintuni; sebelah selatan: Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana
sebelah
ebelah barat: Laut Seram dan Teluk Berau; sebelah timur:
t mur: Kabupaten Kaimana.15

Gambar peta kabupaten Fakfak. (sumber:Bps
Bps Kabupaten Fakfak Dalam
Angka 2012)
15

Bappeda Fakfak. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Fakfak Tahun 2011-2015,, Fakfak: PEMDA Kabupaten Fakfak, hal. 8 .
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Untuk mencapai kabupaten Fakfak, kita dapat menggunakan alat
transportasi udara (pesawat terbang) dan alat transportasi laut (kapal laut). Adapun
pesawat udara yang melayani rute ke Fakfak adalah Wings Air dan Express Air.
Bila dari bagian Barat, jalur yang cepat adalah melalui Ambon. Dari Ambon
menggunakan Wings Air menuju Fakfak. Demikian pula bila dari Jayapura, dapat
menggunakan pesawat Wings Air dengan rute Jayapura, Nabire, Kaimana,
Fakfak.

Bandar Udara Torea Fakfak yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan Atiati
(Sumber:Dokumentasi Tim)

Kabupaten Fakfak memiliki dua musim yaitu musim kemarau (bulan Juni
hingga September) dan musim hujan (bulan Desember hingga Maret). Masa
pancaroba berlangsung pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Suhu udara
rata-rata berkisar antara 22,700 C – 29,300 C. Suhu terendah terjadi pada bulan
Juni dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember. Curah hujan ratarata Kabupaten Fakfak tahun 2012 tercatat 3.811,3 mm. Curah hujan tertinggi
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terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 531,4 mm, sedangkan curah hujan terendah
terjadi pada bulan November yaitu 182,1 mm.16
Kabupaten Fakfak terdiri dari 9 distrik yang terbagi dalam 125 kampung.
Adapun pembagian distrik dimaksud adalah:
1) Distrik Teluk Patipi yang meliputi 19 kampung yaitu: Kampung
Tanehamur, Rumbati, Tawar, Patipi Pasir, Salakiti, Sum, Puar,
Tibatibananam, Ofie, Us, Degen, Tetar, Werfa, Patipi Nusa, Mawar,
Adora, Gar, Bisa, Muhriri.
2) Distrik Kokas yang meliputi 23 kampung yaitu: Kampung Kriawaswas,
Mambunibuni, Mandoni, Batufiafas, Patimburak, Sekar, Kokas Kota,
Sisir, Kampung Baru, Ugar, Kinam, Andamata, Agruni, Fior, Furir,
Darembang, Goras, Waremu, Metimber, Arguni Barat, Wos, Wafus,
Mbahamdandara.
3) Distrik Kramongmongga yang meliputi 16 kampung yaitu: Kampung
Rangkendak,

Hormorkokma,

Kwagas,

Kayuni,

Ubadari,

Kramongmongga, Nembukteb, Kwamkwamur, Kabubur, Mamur, Pikpik,
Bahbadan, Wargep, Mananmur, Patukar, Gewab.
4) Distrik Bomberay yang meliputi 11 kampung yaitu: Kampung Otoweri,
Mbina Jaya, Warisa Mulia, Onim Sari, Mekar Sari, Pinang Agung, Bumi
Moroh Indah, Wanodari Mulia, Tomage, Wamosan, Tesha.
5) Distrik Karas yang meliputi 7 kampung yaitu: Kampung Antalisa, Maas,
Tuberwasak, Tarak, Faur, Malakuli, Kiaba.
6) Distrik Fakfak Timur yang meliputi 14 kampung yaitu: Kampung Tunas
Gain, Urat, Sanggram, Waserat, Wambar, Kotam,Kwama, Wayati,
Kalamanuk, Weri, Kira Bisa, Saharei, Wayati Barat, Wayati Timur.
7) Distrik Fakfak Tengah yang meliputi 12 kampung yaitu: Kampung
Danaweria,

Kayu

Merah,

Katemba,

Nemiwikarya,

Raduari,

Brongkendik, Air Besar, Kanantare, Mandopma, Pasir Putih, Pirma,
Sakertemen.

16

Bappeda Fakfak, 2013. Profil Daerah Kapupaten Fakfak, Fakfak: Bappeda, hal. 25.
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8) Distrik Fakfak yang meliputi 13 kampung yaitu: Kampung Sekru, Torea,
Sekban, Dulan Pokpok, Kapartutin, Tanama, Wagom Selatan, Fakfak
Selatan, Fakfak Utara, Gewerpe, Lusi Peri, Wagom Utara, Wripakal.
9) Distrik Fakfak Barat yang meputi 10 kampung yaitu: Kampung
Sipatnanan, Siboru, Werabuan, Werpigan, Purwasak, Werba, Kiat,
Wurkendik, Wartutin, Kwuhkendik.17

B.Kependudukan dan Sosial Budaya
Suku yang mendiami Jazirah Onin adalah suku Bahammata. Suku besar
Bahammata berasal dari Gunung Baham. Mereka hidup dan berada di Gunung
Baham. Mereka terdiri dari 12 marga besar. Dari Gunung Baham mereka
menyebar di seluruh wilayah Bahammata. Wilayah Bahammata tersebar luas dari
Baham, Mata hingga Wuh. Wilayah itu mulai dari pangkal hingga ujung Jazirah
onin. Baham artinya pangkal. Mata artinya tengah. Wuh artinya ujung Jazirah .
Mata adalah sebutan orang gunung kepada orang pantai. Sedangkan Baham
adalah sebutan orang pantai kepada orang gunung.18
Penduduk lokal Kabupaten Fakfak terdiri dari: Suku Mbaham, Suku Ma’ta,
Suku Mor (Suku ini merupakan persebaran dari Nabire), Suku Onin, Suku Irarutu
dan Suku Arguni. Mereka memiliki dewan adat yang disebut Dewan Adat
Mbaham Mata. Ada 12 Marga besar pada Suku Mbaham Mata yaitu:19
1) Hindom
2) Iha
3) Heremba
4) Kabes
5) Temumere
6) Ginuni Gewak
7) Iba
8) Higimur
9) Tuturop
17

Bappeda Fakfak, 2013. Profil Daerah Kabupaten Fakfak. Fakfak: Bappeda, hal. 18-24.
Wawancara dengan Jubaer Hobrouw (anggota LMA Kabupaten Fakfak) di Fakfak, 25 Februari
2014.
19
Wawancara dengan Jubaer Hobrouw (anggota LMA Kabupaten Fakfak) di Fakfak, 25 Februari
2014.
18
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10) Ramandondo
11) Rohrohmana
12) Patiran

Kantor Dewan Adat Mbaham Mata di kota Fakfak
Dari marga yang sudah disebutkan, beberapa marga berada dalam petuanan
kerajaan Fatagar. Raja Muda Fatagar Abdul Hamid Uswanas menyatakan bahwa
marga-marga yang ada di petuanan Kerajaan Fatagar sebagai berikut:20
1) Tuturop
2) Tanggahma
3) Uswanas
4) Ginuni
5) Hukhukmana
6) Werwanas
7) Kutanggas
8) Uspante
9) Kmour
10) Kabes
11) Hindom
12) Patiran
13) Namudat
14) Rengen
15) Temongmre
20

Wawancara dengan Raja Muda Abdul Hamid Uswanas di Fakfak, pada 27 Februari 2014.

15

16) Weripi
17) Hegemur
18) Wagam
19) Woy
20) Woretma
21) Gewab
22) Gredenggo
23) Nimbitkendik
24) Komber
25) Taswa
26) Piahar
27) Rohrohmana
28) Homba-homba
29) Ndrot-ndrot
30) Horik
31) Hobrouw
32) Ndandarmana
Selain penduduk asli, di wilayah Kabupaten Fakfak terdapat penduduk yang
berasal dari luar Fakfak.Kehadiran penduduk yang berasal dari luar Fakfak
bertalian dengan pertumbuhan perdagangan di Fakfak. Perdagangan bertumbuh
pesat di wilayah Semenanjung Onin terutama di kota-kota pelabuhan Kokas,
Kaimana dan Fakfak. Pertumbuhan perdagangan itu di ketiga kota itu disebabkan
tersedianya pelabuhan yang baik dan memadai, sehingga kapal-kapal dagang
dapat berlabuh. Perdagangan di Semenanjung Onin dikuasai oleh pedagang
Ternate, Tidore, Bugis-Makassar, Goram dan Seram serta bangsa-bangsa asing
lainnya (Cina dan Arab). Para pedagang tersebut membeli hasil hutan (pala, fuli,
rotan, dan burung cenderawasih) dan hasil laut (teripang, kerang, mutiara) dari
penduduk lokal di wilayah itu.21
Kehadiran para pedagang asing di Fakfak dapat diterima penduduk setempat.
Penduduk setempat merasa terbantu dengan kehadiran para pedagang dari luar

21

Rosmaida Sinaga, Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013),
hal. 120-121).
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Fakfak.. Para pedagang memberikan uang muka kepada penduduk lokal dengan
syarat hasil produk alamnya harus dijual kepada pemberi uang muka. Namun,
tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian uang muka kepada penduduk lokal
acapkali menimbulkan konflik, karena penduduk lokal menerima uang muka dari
beberapa orang pedagang. Kehadiran Pemerintahan Kolonial Belanda di wilayah
itu dimanfaatkan oleh para pedagang asing (Cina, Arab, Seram, Gorom, BugisMakassar, Ternate dan Tidore) untuk menyelesaikan konflik antara para pedagang
dengan penduduk lokal khususnya untuk menagih utang penduduk lokal.22
Kehadiran para pedagang dari luar Fakfak menyebabkan penduduk Kabupaten
Fakfak sangat heterogen. Penduduk Kabupaten Fakfak terdiri dari beraneka ragam
suku, bangsa dan agama.Keberagaman suku bangsa dan agama ditandai dengan
keberadaan para pendatang dari luar Kabupaten Fakfak, bahkan dari luar Papua.
Adapun suku bangsa yang berasal dari luar Papua adalah Buton, Bugis Makassar,
Seram Gorom, Jawa, dan suku-suku lainnya dari Kepulauan Maluku. Sedangkan
bangsa asing yang ada di wilayah itu adalah orang Arab dan Cina. Kehadiran
bangsa asing di wilayah ini membuktikan bahwa wilayah itu telah menjalin
hubungan dagang dengan daerah-daerah di luar Papua sebelum kehadiran
pemerintah kolonial Belanda.
Dari beberapa literatur sejarah mengatakan bahwa etnis Cina di Indonesia
sudah ada sejak zaman kolonial. Etnis Cina yang melakukan migrasi dari Cina
daratan ke Indonesia pada awalnya datang jauh sebelum kedatangan Belanda,
yakni sekitar abad ke-16. Kedatangan para imigran Cina ini selain berdagang juga
karena adanya tekanan-tekanan di dalam negerinya yaitu berupa tekanan dalam
bidang ekonomi dan sosial. Migrasi etnis Cina di Indonesia pada awalnya
dilakukan dalam bentuk perseorangan dan kelompok-kelompok kecil. Kehadiran
etnis Cina memunculkan berbagai macam dampak dalam setiap sendi kehidupan
penduduk lokal Indonesia yakni dalam segi ekonomi, politik dan sosial budaya.
Interaksi etnis Cina dengan penduduk lokal di Indonesia mengakibatkan akulturasi
budaya yang hampir ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Akulturasi budaya
itu ditandai dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan dagang, organisasi

22

Rosmaida Sinaga, Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1965 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013),
hal. 121-122.
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sosial, pemukiman cina, serta perkawinan yang mereka lakukan dengan penduduk
setempat daerah yang mereka datangi seperti salah satunya terlihat di Kabupaten
Fakfak. Pemukiman dan sekaligus pertokoan orang-orang Cina (pusat dagang
orang Cina) berada didekat pelabuhan Fakfak, sehingga dapat dikatakan cukup
strategis.
Keberadaan etnis Cina di Papua secara umum dan di Kabupaten Fakfak secara
khusus, terbentuk oleh sebuah rangkaian migrasi yang saling sambung
menyambung dalam artian bahwa etnis Tionghoa yang ada di setiap daerah
kepulauan di Indonesia terjadi melalui proses perjalanan dari satu daerah ke
daerah yang lain. Perjalanan orang-orang Cina mengikuti perkembangan kerajaankerajaan yang mulai ramai oleh proses perdagangan dan pendistribusian barang.
Migrasi orang-orang Cina dari satu daerah ke daerah lainnya bertalian dengan
kemampuan orang-orang Cina dalam bidang perdagangan. Kemampuan orangorang Cina dalam bidang perdagangan membuat mereka kemudian mencari
daerah yang dapat dijadikan lahan untuk usahanya termasuk di Kota Fakfak. Hal
ini berarti kedatangan orang Cina di Fakfak bertujuan untuk berdagang dan
memperoleh kekayaan sertameningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.
Peningkatan taraf hidup dimaksudkan agar kelak mereka dapat pulang ke negeri
leluhurnya yaitu Cina. Namun, akibat hubungan yang terus-menerus berlangsung
dengan penduduk pribumi dalam usaha perdagangan, maka terjadilah perkawinan
campuran antara etnis Cina dengan masyarakat pribumi, sehingga mereka
memilih untuk tinggal dan menetap di wilayah itu.

Gambar pusat pertokoan Jln. Izak Telusa kota Fakfak tahun 1960.Sumber
:http://phaul-heger.blogspot.com/2012/02/tempoe-doloe-fakfak-60
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Pertokoan jln. Izak Telusa sekarang (Sumber.Dok.Tim)

Keberagaman suku, bangsa, dan agama penduduk Kabupaten Fakfak
merupakan bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fakfak sangat terbuka terhadap
kehadiran orang-orang pendatang/asing dari luar wilayah itu. Kehadiran orangorang dari luar wilayah itu menyebabkan penduduk Kabupaten Fakfak sangat
heterogen. Meskipun penduduk wilayah itu heterogen, akan tetapi semangat
kebersamaan, tolong menolong dan gotong royong sangat menjiwai perilaku
masyarakat itu dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan seharihari. Dalam hal memberi pertolongan kepada sesama manusia, penduduk
Kabupaten Fakfak tidak membedakan suku, ras dan agama. Mereka menganggap
semuanya adalah saudara.23Di satu sisi, dari segi budaya penduduk lokal masih
memegang teguh adat-istiadat nenek moyangnya, Di sisi lain, mereka tidak
tertutup terhadap adat kebiasaan suku-suku lain. Keterbukaan masyarakat
Kabupaten Fakfak terhadap budaya luar memperkaya budaya dan menunjang
pembangunan wilayah itu .

23

Bappeda Fakfak, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Fakfak Tahun 2011-2015. Fakfak: Bappeda, hal. 20.
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Keberagaman suku, bangsa, agama dan ras di wilayah Kabupaten Fakfak
sudah terjadi sebelum kehadiran Pemerintah Kolonial.

Dalam memori serah

terima jabatan Asisten Residen Afdeeling West Nieuw Guinea F.H. Dumas
(Asisten Residen Afdeeling West Nieuw Guinea sejak 11 Juli 1908 hingga 30 Juni
1911) disebutkan bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban penduduk
ibukota Afdeeling West Nieuw Guinea (Fakfak), pemerintah mengangkat
pemimpin untuk orang-orang Cina, Bugis dan Buton yang bermukim di Fakfak.
Pemimpin orang-orang Cina, Bugis dan Buton diangkat pemerintah berdasarkan
pilihan penduduknya.24Pengangkatan pemimpin atas orang-orang Cina, Bugis dan
Buton di Fakfak oleh Pemerintah Kolonial Belanda membuktikan bahwa di
wilayah Kerajaan Fatagar tidak hanya didiami oleh penduduk setempat,
melainkan juga didiami oleh penduduk dari luar Papua.
Kehadiran orang Buton di Fakfak telah berlangsung sebelum pemerintah
kolonial menegakkan kekuasaanya di Fakfak. Jauh sebelum kehadiran pemerintah
kolonial Belanda, orang Buton sudah ada di Fakfak. Kehadiran orang Buton di
Fakfak dapat diterima penduduk lokal. Hal ini terbukti dari hubungan kawin
mawin antara orang Buton dengan keluarga raja Atiati. Sebagaimana ditulis oleh
A. Vesseur, seorang mantan kontolir Fakfak dalam memori serah terma
jabatannya bahwa Raja Atiati bukan berdarah asli Papua tetapi campuran SeramButon. Pada umumnya raja-raja di Onderafdeeling Fakfak tetap mempertahankan
tradisi untuk menikah dengan wanita Seram/Buton atau berdarah campuran.25
Perkawinan campuran antara keluarga raja dengan wanita Buton telah mempererat
hubungan kekerabatan antara penduduk lokal dengan orang Buton di Fakfak.
Saat ini, orang Buton pada umumnya bermukim di Kayu Merah, Kebun
Kapas, Wagom, dan Sekroe Buton. Dari beberapa sumber sejarah lisan yang
dituturkan turun temurun, diketahui bahwa pada masa lampau, banyak orang
Buton yang bekerja sebagai pendayung perahu dagang orang-orang Cina. Mereka
juga menjadi tenaga kerja di toko-toko orang Cina. Dengan demikian, pekerjaan
orang Buton di Fakfak berhubungan dengan kegiatan perdagangan orang Cina.
24

Nota van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea van Asistent Residen F.H. Dumas,
Fakfak, 22 Januari 1911.
25
ANRI, Memorie van Overgave Onderafdeeling FakfakControleur A. Vesseur, September 1951April 1952, Reel No. 39, MvO Serie 1e, hal. 5-6.
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Masyarakat setempat yang menyaksikan kemampuan orang-orang Buton sebagai
pendayung, meminta orang-orang Buton untuk turun ke darat dan memohon
kepada raja Fatagar agar para pendayung Buton tersebut diberikan tanah garapan
untuk mereka pakai sebagai lahan pertanian. Sejak raja menyetujui hal itu, orangorang Buton tinggal dan menetap di Fakfak.Orang-orang Cina jugasudah ada
sebelum pemerintah kolonial menegakkan kekuasaannya di Fakfak. Orang Cina
datang ke Fakfak untuk tujuan dagang. Orang Cina membeli pala dari penduduk
lokal di Semenanjung Onin.26
Selain orang Cina dan Buton, orang Arab juga sudah ada yang berdagang
dengan penduduk lokal sebelum penegakan kekuasaan Belanda di Papua. Menurut
Eksan Mussa’ad, kehadiran orang Arab di Fakfak dimulai sejak 1800-an. Pada
umumnya sumber mata pencaharian utama orang Arab di Fakfak adalah
berdagang pala. Adapun marga-marga orang Arab yang ada di fakfak sebagai
berikut:
1.

Mussaad,

2.

Attamimi,

3.

Alkatiri,

4.

Assagaf,

5.

Al Hamid,

6.

Bahsoan,

7.

Bahmit,

8.

Al Idrus,

9.

Badaraf,

10. Mesfer.
Kehadiran orang Arab di Fakfak mengakibatkan terjadinya asimilasi antara
budaya Arab dan budaya lokal. Asimilasi budaya itu mencakup agama, busana,
tarian gambus dan tarian sarara yang selalu dipertunjukkan pada acara Maulid
Nabi Muhammad. Selain itu, juga ada makanan Arab yang sudah merakyat yaitu
makanan Assida. Pada awal kehadiran orang Arab di Fakfak, para orang tua yang
berkebangsaan Arab melarang keras anak perempuannya menikah dengan orang

26

Wawancara dengan Simon Bruno Hindom (anggota LMA Kabupaten Fakfak) di Fakfak pada 25
Februari 2014.
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yang

bukan

Arab.

Akan

tetapi,lama

kelamaan

larangan

itu

menjadi

longgar.Akibatnya, tidak jarang terjadi perkawinan campur orang-orang Arab
dengan penduduk lokal. Penduduk setempat juga mengadopsi budaya Arab seperti
acara malam pacar yang diadakan sebelum pernikahan.Dengan demikian, bukan
hanya orang Arab yang mengenal malam pacar sebelum pernikahan, tetapi
penduduk lokal yang telah menganut agama Islam juga sudah mengenal acara
malam pacar.27

Gambar tokoh masyarakat Arab Fakfak,Haji Mozaad. Nampak gambar
disebelahnya adalah ayahnya yang datang ke Fakfak tahun 1909 untuk berdagang.
Perjumpaan masyarakat Fakfak dengan orang dari luar Fakfak berpengaruh
terhadap berbagai aspek kehidupan penduduk setempat. Fakfak merupakan trans
Papua yang menyebabkan perjumpaan berbagai etnis dari luar Papua. Perjumpaan
berbagai etnis disebabkan kepentingan ekonomi

yang melahirkan berbagai

perubahan seperti:
1) Sistem perkawinan
2) Mas kawin
3) Sistem kekerabatan
4) Sistem pemerintahan
Nama Fakfak merupakan simbol kekerasan, kata Fakfak artinya pembunuhan
pada saat perang suku dan berkembang menjadi perang melawan penjajajah.
Dalam bahasa Iha Fakfak (Pakpak) berarti lokasi tempat baku potong dalam
Perang Suku. Alat yang digunakan pada Perang Suku: panah (tunih dalam bahasa

27

Wawancara dengan Eksan Mussa’ad di Fakfak pada 26 Februari 2014.
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Iha), tombak, parang yang panjang (perjumpaan orang Maluku dengan orang
Fakfak sebagai barter atau mas kawin). Parang panjang dianggap sebagai barang
yang berharga karena parang dianggap sebagai senjata. Parang sebagai hasil
kontak politik dan ekonomi.28
Penduduk di Kerajaan Fakfak sangat menghormati kaum perempuan.
Penghormatan penduduk terhadap kaum perempuan dapat diketahui dari mas
kawin yang harus dibayar keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai
perempuan. Mas kawin yang digunakan dalam perkawinan adalah kuningan yang
disepuh mas yang dicetak berupa anting-anting (wendi), gelang (yana), gong
(wongmongga), dan minok (meriam Portugis). Mas kawin yang digunakan
berkali-kali sebagai mas kawin akan semakin tinggi nilainya. Mas kawin
digunakan secara turun temurun, sehingga masyarakat setempat menyebutnya mas
kawin berputar. Dalam sistem perkawinan masyarakat Fakfak, ada kesepakatan
misalnya bila dituntut untuk membayar seratus juta setelah ditawar bisa berkurang
nominal yang dibayar. Berbeda halnya bila laki-laki Fakfak menikah dengan
perempuan dari luar Fakfak, mas kawin yang digunakan dapat berupa uang.29

Gambar Mas Kawin masyarakat Fakfak. Pemberian mas kawin ini,
Pertanda penyerahan mas kawin telah selesai.
28

Wawancara dengan Kepala Suku Iha Teluk Patipi Sakeos Iha di Fakfak pada 25 Februari 2014
Wawancara dengan Sokeas Iha di Fakfak pada 25 Februari 2014.
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Konsep perkawinan ideal yang ideal dalam masyarakat Fakfak adalah bilaanak
perempuan dinikahkan dengan anak pamannya. Hal ini dimaksudkan agar mas
kawin itu tetap berada pada keluarga tersebut. Paman dalam masyarakat Fakfak
dianggap sebagai tuan atau raja. Ikatan kekeluargaan melalui perkawinan akan
memperkuat kekerabatan. Paman memikul harta kawin adik perempuannya,
sehingga

paman

harus

bertanggung

jawab

terhadap

anak

dari

adik

perempuannya.30

C.Sistim Religi
Masyarakat Fakfak memiliki filosofi “satu tungku tiga batu” artinya dalam
satu keluarga masyarakat Fakfak biasa anggota keluarganya menganut agama
yang berbeda. Di antara anggota keluarga ada yang menganut agama Kristen,
Katolik dan anggota keluarga lainnya menganut agama Islam. Artinya dalam satu
keluarga ada 3 agama (Islam, Protestan, dan Katolik) yang dianut.31Perbedaan
agama

dalam

masyarakat

Fakfak

tidak

dapat

memisahkan

ikatan

kekeluargaan.Ikatan kekeluargaan sangat kuat dalam kehidupan masyarakat
Fakfak,

sehingga

perbedaan

agama

tidak

mampu

memisahkan

ikatan

kekeluargaan.
Lebih lanjut Jubaer Hobrouw menjelaskan tentang kerukunan masyarakat
Fakfak yang diikat oleh filosofi satu tungku tiga batu.Filosofi tersebut mendasari
kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak dalam berinteraksi dengan semua orang.
Filosofi satu tungku tiga batu artinya dalam satu keluarga/marga terdapat tiga
agama yakni Islam, Kristen, Katolik.Perbedaan agama dalam keluarga tidak dapat
memisahkan hubungan keluarga. Mereka berpendapat bahwa agama yang dianut
dapat berganti, akan tetapi keluarga tidak dapat diganti. Meskipun masyarakat
Fakfak berbeda agama dalam satu keluarga, akantetapi mereka dapat hidup rukun
dan saling toleransi. Masyarakat Fakfak sangat menjunjung tinggi toleransi
beragama dalam kehidupan sehari-hari.
Kerukunan umat beragama di Semenanjung Onin telah terjalin sejak dahulu.
Perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam pergaulan hidup sehari-hari.
30
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Dalam membangun tempat ibadah,mereka saling membantu antara umat
beragama. Apabila saudara yang beragama Kristen atau Katolik membangun
gedung gereja, maka saudaranya yang beragama Islam turut membantu baik
secara materi maupun nonmaterial. Bahkan, biasanya ketua panitia pembangunan
gereja adalah saudaranya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya,
apabila saudaranya yang beragama muslim membangun masjid, maka saudaranya
yang beragama Kristen menyumbang dan menjadi panitia dalam pembangunan
masjid tersebut.32Ada kebiasaan dalam masyarakat Fafak yang bertujuan untuk
membentuk jiwa toleransi antar umat beragama sedari kecil anak-anak, yakni
ketika seorang anak lahir, orang tuanya memperlihatkan bangunan masjid atau
gereja pada anak tersebut. Hal itu dimaksudkan agar seorang anak tidak merasa
asing, bila melihat saudaranya yang berbeda agama sedang menjalankan ajaran
agamanya masing-masing.

Gambar partisipasi masyarakat Fakfak dari berbagai latar belakang agama, dalam
acara pelantikan Pastor Tuturop
Masyarakat Fakfak berupaya menjaga tali persaudaraan, meskipun berbeda
agama atau suku. Salah satu cara yang ditempuh masyarakat Fakfak dalam
menjaga tali persaudaraan adalah dengan memegang teguh rahasia, sehingga
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masyarakat Fakfak selalu hati-hati dalam pembicaraan. Kehati-hatian dalam
pembicaraan bertujuan untuk menjaga kelangsungan kekerabatan. Dalam bahasa
lokal masyarakat Fakfak, ada ungkapan yang mengharuskan masyarakat Fakfak
harus berhati-hati dalam pembicaraan yaitu idu-idu. Idu-iduartinya hati-hati dalam
pembicaraan.Oleh karena itu, penduduk sangat berhati-hati dalam bertindak dan
bertutur kata.Dalam bahasa lokal juga terdapat kata jojo yang berarti bahasa kasih
yang mengikat kekerabatan, seperti jangan baku pukul, jangan baku marah, jangan
bikin masalah.33

E.Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk yang tinggal di petuanan kerajaan Fatagar
sangat beraneka ragam. Adapun sumber meta pencaharian penduduk di wilayah
itu adalah petani, nelayan, PNS, pedagang dan swasta lainnya. Umumnya
penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani adalah penduduk asli. Mereka
pada umumnya memiliki kebun pala. Pala merupakan salah satu komoditi dagang
unggulan dari Kabupaten Fakfak. Menurut ceritera masyarakat di petuanan
kerajaan Fatagar Fakfak, pala Fakfak sudah dijual hingga ke luar Fakfak sejak
dahulu kala. Salah satunya adalah ke Singapura.
Ada dua jenis pala yang dikenal oleh orang Fakfak, yaitu pala Fakfak dan
pala Banda. Pala Fakfak memiliki bentuk agak lonjong dan warnanya lebih coklat.
Sedangkan pala Banda berbentuk bulat. Tidak diketahui sejak kapan pala Banda
ditanam orang di Fakfak. Kedua tanaman ini menjadi salah satu mata pencaharian
terbesar pada masyarakat asli Fakfak, yang diwariskan turun temurun.
Dengan adanya pohon pala, masyarakat asli Fakfak tidak pernah takut
menghadapi perubahan perekonomian dewasa ini. Pala memiliki nilai jual yang
tinggi. Kebun pala yang dimiliki keluarga dapat menjamin hidup keluarga mereka,
walaupun harganya seringkali naik turun.
Pala Fakfak memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Itu
sebabnya dimasa lampau, kepala kampung (mayor, kapitan, jojau, sangaji dan
warnemen) bertugas untuk menyetor upeti dan menghadiri upacara adat dalam
keluarga raja, serta mengunjungi keluarga raja (Abanasoba) dengan membawa
33
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hasil kebun diantaranya adalah buah pala. Selain itu, kepala kampung juga
mengunjungi raja dalam rangka bermohon kepada raja untuk memimpin upacara
agar pala berbuah dengan baik dan menghalau hama pala, jika kebun pala
diserang hama. Suruhan dan pendayung bertugas untuk menyampaikan pesan raja
kepada para mayor, kapitan, sangaji, warnemen, jajau. Pendayung bertugas
sebagai pendayung kapal raja. Kapal raja disebut juga kapal belang. Biasanya
pendayung berjumlah 6 sampai sepuluh orang, tergantung dari jarak yang
ditempuh dengan menggunakan kapal belang.34

Gambar
Pala Fakfak

Gambar
pala Banda
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Posisi petuanan kerajaan Fatagar yang menjadi pusat kota kabupaten Fakfak,
menyebabkan mata pencaharian penduduk dalam bidang jasa dan PNS, nampak
lebih dominan dalam masyarakat. Disamping itu, sebagai sebuah ibu kota
kabupaten, di kota Fakfak terdapat pula TNI dan POLRI.
Dalam membangun Kabupaten Fakfak, pemerintah daerah berupaya
meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian penduduknya. Pembangunan
pemerintah Kabupaten Fakfak memiliki visi dan misi tahun 2011-2015 sebagai
berikut:
a.

Visi “Terwujudnya masyarakat Fakfak yang maju, mandiri dan berkeadilan
yang dilandasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal”.

b.

Misi:
1.

Mewujudkan

peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

melalui

pelayanan pendidikan, peningkatan derajad dan jangkauan pelayanan
kesehatan, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.
2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh melalui peningkatan
produktivitas, daya saing dan daya beli masyarakat serta peningkatan
investasi dengan memanfaatkan potensi keunggulan utama daerah.

3.

Mewujudkan peningkatan pelayanan umum (Public service) meliputi
peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial ekonomi serta
infrastruktur pemerintahan.

4.

Meningkatkan kapasitas adat dan budaya daerah sebagai bagian dari
jatidiri masyarakat Fakfak yang menjamin harmonisasi kehidupan antar
seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat
istiadat.

5.

Mewujudkan peningkatan implementasi pembengunan berkelanjutan
dalam

rangka

melestarikan

fungsi-fungsi

lingkungan

hidup,

keseimbangan ekosistim serta pengendalian penduduk.
6.

Mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan
kualitas pelayanan birokrasi, pemantapan kehidupan berpolitik serta
penegakan hukum dan Ham.

Pada poin ke-4 dari misi pemerintah Kabupaten Fakfak, dengan jelas
memperlihatkan kepedulian pemerintah akan adat dan budaya daerah sebagai jati
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diri masyarakat Fakfak. Dengan demikian, adat dan budaya daerah tetap
dilestarikan, sekalipun penduduk Fakfak dangat heterogen. Hal ini berarti
pemerintah daerah sangat peduli terhadap keberlangsungan fungsi-fungsi
perangkat pemerintahan adat kerajaan.
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BAB III
SEMENANJUNG ONIN DAN KESULTANAN TIDORE

A. Semenanjung Onin.
Informasi mengenai Semenanjung Onin di abad-abad lampau sangatlah
sedikit. Semenanjung Onin terletak di pesisir barat daratan utama Papua. Daerah
Onin terdiri dari sejumlah desa, disisi selatan Emalat dan Gornanang, dan disisi
utara Rumbati.Dari ketiga desa ini, mayoritas kaum prianya berprofesi sebagai
penyamun.35 Mungkin yang dimaksuddengan Emalat dan Gornanang adalah Atiati
dan Fatagar, bila merujuk Peta Onin berikut ini.
Peta Pesisir Barat papua

Sumber:Muridan Widjojo,2013.Pemberontakan Nuku.

Dalam laporan Miguel Roxo de Brito ketika ia mengunjungi Onin dalam
pelayarannya ke Raja Ampat, Teluk MacCluer dan Seram pada tahun 1581-1582
35

NA VOC 3676, 1784, Surat rahasia dari Banda kepada Batavia, hal.22.
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disebutkan bahwa penduduk pesisir Onin juga berprofesi sebagai pedagang.
Mereka berdagang dengan orang Seram yang datang ke tempat itu untuk membeli
massoi dan menukar massoi tersebut dengan pedang dan barang-barang dari besi
lainnya. Mereka juga memelihara ternak. Makanan mereka adalah sagu. Penduduk
di pesisir sebagian berdarah campuran akibat adanya pernikahan dengan orang
Seram Timur. 36
Informasi de Brito mengenai penduduk pesisir Onin yang melakukan
perkawinan campur, dibenarkan oleh para anggota Dewan adat Mbaham Matta.
Hal ini disebabkan sejak masa lampau, orang-orang Seram Timur sudah
melakukan kontak dagang dengan orang Onin. Disamping itu, faktor letak
geografis antara Onin dan Seram Timur yang sangat dekat, lebih mendukung
perkembangan hubungan tersebut tidak saja terbatas pada hubungan perdagangan
tetapi juga hubungan kekerabatan akibat adanya perkawinan.
Disamping melakukan perdagangan dan perompakan, ada juga penduduk
Onin yang bekerja sebagai pencari emas. Mereka mendulang emas di Offin,
daerah yang terletak diantara Onin dan Ogar.37 Penduduk Onin seringkali terlibat
dalam peperangan satu sama lain diantara suku-suku yang ada di wilayah itu.
Peperangan kadang kala menguntungkan bagi yang menang. Mereka dapat
membawa barang jarahan dan menangkap penduduknya untuk dijual sebagai
budak atau digunakan sendiri. Belum diketahui, sejak kapan kebiasaan
perompakan dan perbudakan dilakukan di Onin. Menurut J.F. Onim, eksistensi
orang Papua sebagai bangsa pengayau jauh sebelum berdirinya kerajaan Waigama
di Misol pada tahun 1351.38 Dalam laporan Miguel Roxo de Brito disebutkan
bahwa kerajaan Misol yang kuat itu, tidak saja melakukan penyerangan ke
lingkungan sekitar Papua,

akan tetapi juga melakukan serangan-serangan ke

Pulau Seram di perairan Maluku yang terletak di bagian selatan Pulau Misol.
Setelah mereka melakukan serangan, perahu-perahu mereka tidak pernah pulang
tanpa berisi barang rampasan.39 Keterangan J.F.Onim maupun de Brito
36

J.H.F. Sollewijn Gelpke 1994, “ The Report of Miguel Roxo de Brito of His Voyage in 15811582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf an Seram”.BKI 150, 1994, hal.135.
37
Haga Nederlandsch Nieuw Guinea hal.6
38
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mengisyaratkan bahwa jauh sebelum Tidore melakukan ekspansi honginya ke
Papua, penduduk Papua di bagian barat termasuk penduduk Onin sudah
melakukan pelayaran perdagangan dan perompakan di sekitar Papua maupun
keluar Papua.
Menurut J.R.Mansoben, Onin merupakan pusat perdagangan budak. Budakbudak yang berhasil ditangkap, dikumpulkan disitu, untuk selanjutnya dikirim ke
Seram, Banda dan sebagainya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum ada raja di
Onin, para pedagang dari luar sudah berdagang di Onin.Mereka disebut broker
yang mampu menguasai jaringan perdagangan sampai ke kampung-kampung; dan
untuk menguatkan kedudukannya naik satu tingkat menjadi raja.40 Dengan
demikian raja yang tercipta adalah hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan
bersama terutama perdagangan.
Pada waktu Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di Maluku dan
berusaha memonopoli perekonomian di wilayah itu, para pedagang dan perompak
dari Papua termasuk dari Onin, menjadi perhatian mereka. Informasi Adriaen van
der Dussen kepada Heren Seventien di Belanda pada tahun 1610 disebutkan
bahwa penduduk Onin melakukan perdagangan dengan orang Misol.41 Sejak
adanya laporan tersebut, orang Belanda yang ada di Banda terus mengawasi para
pedagang Onin dan semakin jelas melihat adanya jaringan perdagangan para
pedagang Onin. Rupanya hubungan perdagangan mereka, tidak hanya dengan
Misol, namun juga dengan para pedagang dari Seram Timur, kelompok Seram
Laut, Gorom dan Geser. 42 Komoditi utama pada saat itu adalah budak dan masoi.
Ketika Belanda berhasil berhubungan dengan raja Onin pada tahun 1654, raja
onin bahkan berjanji akan menyiapkan 200-300 orang budak setiap tahun kepada
Belanda.43 Perjanjian tersebut memang tidak pernah terwujud, namun dari
pernyataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa itu raja-raja Onin dapat
mengorganisir persekutuan perompakan yang besar dan hebat, sehingga mampu
dalam setahun menyediakan 200-300 orang budak. Raja memiliki pengaruh yang
40
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cukup besar.Hal ini nyata ketika Belanda tiba di Onin pada tahun 1644, mereka
bukannya mendapat sambutan, justru mendapat serangan hebat. Belakangan baru
diketahui bahwa ketika mereka tiba di Onin, raja sedang tidak ada ditempat. 44

B. Kekuasaan Kesultanan Tidore di Semenanjung Onin
Sebelum menjadi kerajaan yang besar, orang Tidore sudah melakukan
hubungan perdagangan

dengan penduduk dan pedagang lainnya di sekitar

Maluku maupun Papua bagian Barat. Pada abad ke-16 ketika Ternate dan Tidore
bangkit menjadi kerajaan yang besar, Tidore berupaya menguasai wilayahwilayah tersebut untuk kepentingan perdagangannya. Ternate melebarkan
kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau – pulau di bagian barat Halmahera,
sedangkan Tidore melebarkan kekuasaannya hingga ke Seram Timur, Nieuw
Guinea

bagian

barat

dan

semua

pulau

diantara

Nieuw

Guinea

dan
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Halmahera. Seram Laut dan Goram merupakan pulau-pulau yang berada di
sebelah barat laut Pulau Nieuw Guinea. Seram Laut dan Goram juga merupakan
wilayah KesultananTidore. Tidore memiliki koloni di Seram dan melakukan
pelayaran perompakan sampai wilayah Semenanjung Onin.
Usaha Tidore untuk dapat menguasai Nieuw Guinea dilakukan melalui Misol.
Dalam laporan serah terima jabatan Asisten Residen S.J. van Geuns dijelaskan
bahwa raja-raja kecil (yang ada di Fakfak), bisa bertahan. Hal ini terlihat pada
tahun 1676, dimana mereka bersatu melawan para pencari budak dari Misol yang
bertindak atas nama Sultan Tidore untuk melakukan pelayaran hongi dengan
tujuan untuk merampas daerah penduduk dan mengangkut budak, tanpa peduli,
apakah mereka orang bebas atau budak. Para orang-orang Alfur dari semenanjung
Kapaur

ini,

berhasil

membunuh

seluruh

gerombolan

perompak

Misol

46

tersebut. Keberhasilan ini tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Onin dapat
ditaklukkan. Penaklukan Onin pun sebenarnya merupakan hukuman yang
diberikan oleh Sultan Tidore karena para perompak Onin, seringkali melakukan
44
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penyerangan dan perompakan ke kampung-kampung di Kei. Dengan penaklukan
Onin, maka terbukalah hubungan perdagangan bentuk baru antara Onin dan
Tidore. Kalau Awalnya hubungan perdagangan tersebut bersifat bisnis murni,
serkarang hubungan perdagangan ini untuk kepentingan Tidore.

C. Pengangkatan dan Pengesahan Para Raja di Semenanjung Onin Oleh
Sultan Tidore
Di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu Kerajaan Arguni,
Sekar, Wertuwar, Patipi, Rumbati, Atiati, Fatagar, Namatota, dan Raja Komisi.
Adapun persebaran wilayah kerajaan dimaksud sebagai berikut:
1) Di Kokas terdapat Kerajaan Arguni, Sekar, Wertuwar, Patipi, dan
Rumbati.
2) Di Fakfak terdapat Kerajaan Atiati dan Fatagar
3) Di Kaimana terdapat Kerajaan Namatota dan Raja Komisi
Hubungan dagang dan politik antara wilayah Semenanjung Onin dan
Kesultanan Tidore bertalian dengan eksistensi kerajaan-kerajaan yang terdapat di
wilayah Semenanjung Onin. Para raja di wilayah itu menjalankan kekuasaan
atasnama Sultan Tidore. Sebab, Sultan Tidorelah yang memberi gelar raja kepada
para raja itu.47Lebih lanjut A.L. Vink menjelaskan dalam memori serah terima
jabatannya bahwa hubungan yang dibangun oleh Sultan Tidore dengan para raja
di wilayah pantai barat Papua adalah hubungan dagang. Pelayaran perompakan di
wilayah itu dilakukan dari Misool mengarah kepada hubungan perniagaan. Oleh
sebab itu, dalam upaya menjalin hubungan dagang dimaksud, orang-orang yang
saat itu dianggap menonjol dalam masyarakat di wilayah itu, diangkat menjadi
kepala adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Sejak pengangkatan para kepalakepala adat dimaksud, mereka dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh sultan
dan menambah penghasilan kas Kesultanan Tidore.48
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Setelah Sultan Tidore mengangkat dan mensahkan para raja di Semenanjung
Onin, para raja tersebut dan penduduknya diletakkan di bawah kekuasaan Sultan
Tidore. Di satu pihak, konsekuensi dari pengangkatan itu, mewajibkan para raja
dan penduduk di wilayah itu harus tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan
dan peraturan yang diberlakukan Kesultanan Tidore. Penduduk di Semenanjung
Onin

diwajibkan

membayar

upeti

kepada

Sultan

Tidore.

Di

pihak

lain,pengangkatan para kepala adat baik pengangkatan pertama maupun
pengangkatan penggantinya, memberikan keuntungan bagi Sultan Tidore. Hal ini
berarti, konsekuensi dari pengangkatan tersebut, raja harus membayar sejumlah
uang dan sejumlah benda-benda penting yang disetorkan sebagai upeti kepada
Sultan Tidore. Raja yang diakui berhak mencalonkan keturunannya sebagai raja
hanya raja-raja yang berangkat ke Tidore dan mempersembahkan upeti kepada
Sultan Tidore.Raja-raja yang memenuhi persyaratan itu menerima jabatan raja
dari Sultan Tidore secara langsung. Adapun raja-raja yang memenuhi persyaratan
tersebut adalah raja Namatote, Atiati, Fatagar, Rumbati dan Arguni.49
Hubungan dagang dan politik antara wilayah Semenanjung Onin dan
Kesultanan Tidore semakin meningkat dengan terbukanya pelayaran bersubsidi
oleh Nederlandsch Indische Stoomvaart (kemudian berubah nama menjadi
Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM). Fakfak dan Sekar terletak di
jalur

perdangan:

Makassar-Ambon-Gisser-Tual-Dobo-Raja

Ampat-Ternate.

Dengan demikian, hubungan Fakfak dan Raja Ampat berlangsung melalui Ambon
dan Ternate. Ambon dan Ternate merupakan persinggahan pelayaran bersubsidi
oleh Nederlandsch Indische Stoomvaart (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).50
Dalam laporan perjalanan van Hille ke Nieuw Guinea, disebutkan bahwa dari
semua kerajaan yang terdapat di wilayah Semenannjung Onin, raja Rumbati
adalah raja yang paling berkuasa dan paling penting di antara semua kerajaan
itu.Sementara, raja-raja Piek Piek, Wertuwar, Arguni dan Mayor Bintuni menjadi
bawahan Kerajaan Rumbati. Namun, seiring perjalanan waktu, raja Rumbati tidak
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mampu mempertahankan posisinya dalam hubungannya raja-raja bawahannya,
sehingga raja-raja bawahannya tampil sebagai penguasa merdeka.
Ketika Pemerintah Kolonial Belanda menegakkan kekuasaannya di Papua
pada 1898, di wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea terdapat beberapa kerajaan.
Menurut Asisten Residen Afdeling West Nieuw Guinea, S.J. van Geuns bahwa
keberadaan raja-raja di wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea bertalian dengan
hubungan dagang antara Sultan Tidore dengan penduduk Papua yang bermukim
di daerah pantai Barat Papua. Sebagaimana diketahui bahwa sejak abad XVI
Sultan Tidore telah menerapkan hak atas kepemilikan Pulau Papua. Kekuasaan
raja-raja di wilayah

itu diberikan oleh Sultan Tidore dalam rangka

mempertahankan monopoli dagang dan pemungutan pajak.Oleh karena itu,
kekuasaan raja-raja yang diangkat oleh Sultan Tidore hanya terbatas di daerah
pantai. Para raja di wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea menjalankan
kekuasaannya atasnama sultan, sebab mereka diangkat oleh sultan. Sultan Tidore
mengangkat orang-orang dari keturunan bangsawan sebagai raja. Hal ini berarti
para raja di wilayah itu memperoleh gelar raja dari sultan Tidore. Meskipun
mereka diberi gelar raja, tetapi kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan
pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore.51 Hal
senada juga dilaporkan oleh Asisten Residen Afdeeling West Nieuw Guinea F.H.
Dumas bahwa semua raja dan para bangsawan di wilayah Afdeeling West Nieuw
Guinea mengelola perdagangan di wilayah kekuasaannya. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, para raja tersebut tidak segan-segan memerintahkan
penduduknya untuk mengumpulkan hasil laut dan hasil hutan. Pada masa
pemerintahannya di Afdeeling West Nieuw Guinea, F.H. Dumas melaporkan
bahwa di wilayah itu terdapat beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Fatagar, Kerajaan
Atiati, Kerajaan Rumbati dan Kerajaan Patipi. Raja Fatagar dan Raja Atiati masih
mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat. Kedua raja tersebut mempunyai
hak untuk melaksanakan pemerintahan di kedua wilayah kerajaan itu. Kedua raja
itu merupakan orang yang sangat maju dan mampu menjalin kerjasama dalam
51

S.J. van Geuns, “Vervolgmemorie op de Algemeene Memorie van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea, Fakfak, 31 Desember 1925”, J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya
Source Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw
Guinea (Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992), hal. 135.

36

berbagai bidang serta memiliki pengaruh dan kekuasaan yang cukup luas atas
penduduknya. Raja Rumbati dan Raja Patipi merupakan keturunan campuran
Goram. Oleh karena itu, penduduk kedua kerajaan tersebut acapkali memberi
penilaian terhadap rajanya bahwa rajanya bertindak keras terhadap penduduk asli
dan memperioritaskan warga Goram. Perlakuan raja yang demikian menyebabkan
pejabat raja Rumbati dibenci dan tidak dihormati oleh penduduk kerajaan itu.
Akibatnya, penduduk di Sekar, Arguni dan Bintuni semakin banyak bertindak
sendiri di daerahnya masing-masing. Di daerah Kowiai terdapat dua orang yang
berkuasa yaitu Raja Namatota dan Raja Komisi Kaimana. Raja Komisi Kaimana
mengawasi wilayah di sebelah utara dan barat Teluk Triton. Wilayah lainnya
diperintah oleh Raja Namatota.52
Kerajaan-kerajaan yang ada di Onderafdeeling Fakfak memiliki berbagai tipe.
Adapun tipe dari kerajaan-kerajaan tersebut sebagai berikut: ikatan desa, ikatan
hukum yang serupa demi memenuhi kepentingan bersama yaitu hak kepemilikan
bersama dan ikatan genealogi. Orang yang diangkat menjadi raja adalah orang
yang dianggap layak secara genealogi. Pada umumnya raja-raja di Onderafdeeling
Fakfak termasuk keturunan keluarga tertentu, yang diyakini oleh rakyatnya
mempunyai kekuatan magis. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya penduduk di
wilayah itu hanya menerima seorang raja yang memiliki kekuatan gaib.Kekuatan
gaib merupakan suatu kekuatan yang ditakuti orang, sehingga perintah dari orang
yang dianggap memiliki kekuatan itu diikuti oleh rakyatnya.Penduduk di wilayah
kerajaan-kerajaan yang ada di Onderafdeeling Fakfak juga meyakini bahwa
seseorang yang tidak berhak diangkat menjadi raja atau kepala desa dapat
mengalami kematian sebelum saatnya.53
Keyakinan tersebut tidak hanya sebatas pengangkatan raja atau kepala desa
saja, namun dalam memberi informasi kesejarahanpun, diyakini bahwa seseorang
yang salah memberi informasi sejarah, akan terkena malapetaka dari alam gaib.
Itu sebabnya, masyarakat sangat berhati-hati bila menuturkan sejarah, dan
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biasanya kisah-kisah sejarah, dikuasakan pada juru bicara kerajaan masing-masing
atau tua-tua adat lainnya yang tahu tuturan sejarah dimaksud.
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BAB IV
KERAJAAN FATAGAR

A.Asal Usul Kerajaan Fatagar
L.L.A. Maurenbrecher menyebutkan dalam laporan serah terima jabatannya
bahwa istilah kerajaan di daerah Fakfak berbeda dengan istilah kerajaan di luar
Papua. Pengertian kerajaan di wilayah Fakfak hanyalah kumpulan desa yang
membentuk suatu kesatuan dan penduduknya berada di bawah kekuasaan raja.
Perbedaan antara kerajaan di wilayah Fakfak dan kerajaan di luar Papua adalah
kerajaan di luar Papua merupakan daerah swapraja yang membuat kontrak dengan
pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan kerajaan di daerah Fakfak bukan daerah
swapraja, sehingga kontrak yang demikian tidak pernah dibuat antara kerajaankerajaan di wilayah itu dengan pemerintah Kolonial Belanda. Fungsi raja di
daerah Fakfak hanyalah sebagai penguasa salah satu lingkup kerja yang
didasarkan oleh tradisi dan sejarah kerajaannya. Dalam penyusunan informasi
tentang kerajaan-kerajaan di wilayah fakfak, dibutuhkan informasi tentang
pertumbuhan historis ikatan tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari sejarah dan
legenda dari kerajaan-kerajaan itu. Legenda dapat dijadikan petunjuk terhadap
suatu wilayah yang diduduki raja dan kekuasaannya dalam pemikiran rakyatnya.54
Ada dua legenda yang mengisahkan tentang raja-raja di daerah Fakfak. Dalam
legenda pertama dikisahkan bahwa keturunan raja-raja di Fakfak berasal dari
seorang raja yang berkuasa, yang berkedudukan di Ugar. Dalam memori Galis
dikisahkan tentang syair Jawa kuno tentang Negarakertagama pada masa Kerajaan
Hayam Wuruk. Dalam syair itu disebutkan bahwa salah satu daerah taklukan
Kerajaan Majapahit adalah Wiwanin (Onin). Ekspedisi Frobenius sekitar tahun
1937 meninggalkan sebuah kota perbentengan dengan berbagai kubu dan parit
pertahanan di Ugar. Penemuan itu menunjukkan kebenaran legenda itu. Dalam
memori Galis disebutkan bahwa di antara penduduk Teluk Patipi dan Rumbati
terdapat kisah tentang migrasi Jawa yang berlangsung pada abad ke XV. Dalam
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legenda kedua dikisahkan bahwa tempat asal para pendiri kampung penduduk
wilayah itu adalah Gunung Baik atau Bai (menurut Memori van Milligen Gunung
Bah-Bah), sebuah pegunungan curam di ujung barat daya Semenanjung
Bomberai. Konon dari Gunung Baik itu, sekelompok orang berangkat ke Onin
dan sekolompok lainnya berangkat ke Namatotte. Dalam Memori van Milligen
disebutkan bahwa kisah ini murni bersifat kisah penciptaan, sebab dalam kisah
Gunung Baik disebutkan bahwa Gunung Baik merupakan tempat asal dari
munculnya berbagai kelompok keluarga yang menghuni bumi ini.55
Sejarah Kerajaan Fatagar sangat menarik untuk ditelusuri keberadaannya,
namun, dalam penelusuran data untuk penulisan sejarah dimaksud, penulis
mengalami kendala dalam pencarian data-data.Untuk mengisi kelangkaan data
tersebut, dilakukan wawancara terhadap penduduk setempat. Menurut cerita
rakyat yang masih bisa diingat oleh Cosmos Tanggahma sebagai juru bicara
Kerajaan Fatagar bahwa Raja Mafa (Nggar) keluar dari Pulau Nggar bersama
Tanggahma melalui Pulau Panjang, dan tinggal di ujung Pulau Panjang.
Tanggahma keluar lebih dulu. Kpadaran Uswanas (kakak) dan Tbedare Uswanas
(Adik) bertani akar tuba di Pulau Panjang. Suatu ketika kedua adik kakak itu
berkelahi karena akar tuba, sehingga Tbedare keluar dari Pulau Panjang dan
pindah ke Kampung Mendopma bersama Weyamen. Di Kampung Mendopma
Tbedare membuka kebun pala. Sementara itu, Kpadaran merasa kesepian tinggal
di Pulau Panjang, sehingga dia melanjutkan perjalanananya ke Weri dan Pasir
Putih. Kemudian pindah ke Sorpeha dan dari Sorpeha pindah ke Kampung
Merapi.
Ceritera tentang Kapadaran diceriterakan pula oleh Muhammad Tanggahma
selaku salah satu tokoh adat Fatagar, menurutnya dari ceritera kakek dan ayahnya
yang adalah kapitan Merapi, Kapadaran adalah nama lain dari raja Parar (raja
kedua kerajaan Fatagar). Lebih lanjut dikisahkan bahwa Kapadaran dan adiknya
Tebedare, memiliki saudara perempuan bernama Wuhninihitora. Adiknya tersebut
memiliki paras yang cantik, karena itu ada seorang Muri dari Baham yang ingin
mengawininya. Dengan kesaktiannya, Muri tersebut merubah dirinya menjadi
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buaya dan menculik Wuhninihitora, Sang buaya lalu membawa putri tersebut ke
pulau panjang di Tanasaweri yang artinya air tawar. Dari tempat tersebut, mereka
menyeberang ke Weri. Lalu Kapadaran dan Tebedare mencari adiknya. Ketika
mereka tidak mendapati adiknya tersebut, mereka lalu keluar dari Ngar menuju
pulau panjang. Dari pulau panjang, mereka ke Weri. Disitu mereka menjumpai
adiknya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke pasir putih, selanjutnya ke Saweri
(pulau panjang), lalu ke Sorpeha (Horhameng) dan selanjutnya kembali lagi ke
Kanasaweri. Setelah itu barulah Kapadaran dan Tebedare bertengkar karena akar
tuba (tumbuhan yang biasanya digunakan untuk mencari ikan ketika air laut
surut). Setelah Tebedare melihat akar tubanya sudah tidak ada lagi karena dicabut
oleh Kapadaran, mereka lalu bertengkar dan akhirnya berpisah. Tebedare lalu
dibawa oleh Weyamen ke Mendopma. Sementara itu, Kapadaran kembali ke
Ngar. Selama melakukan perjalanan ini, Kapadaran berhasil mendamaikan marga
Kabes dan Hindom yang selalu berkonflik. Perdamaian itu berhasil hingga
sekarang. Demikian sebagian kisah sejarah Fatagar yang diceriterakan kepada
penulis pada bulan Februari 2014.
Delapan puluh dua tahun sebelumnya A.L.Vink dalam memorie-(Vervolg)
van Overgave van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea, yang ditulis tahun
1932, sudah menulis silsilah kerajaan Fatagar. Dikatakan bahwaleluhur keturunan
raja Fatagar dan Patipi adalah keturunan lokal atau putra daerah setempat.
Demikian juga, keturunan raja Arguni, Sekar dan Wertuwar, merupakan
keturunan lokal. Sementara leluhurraja Rumbati, Namatote dan Atiati dari garis
ayah diduga berasal dari luar.56 Lebih lanjut dikatakan bahwa pada mulanya
Kerajaan Fatagar berada di bawah kekuasaan raja Atiati.Namun, dalam
perkembangannnya di Fatagar orang segera mendapatkan rajanya sendiri, yang
berasal dari penduduk setempat.Menurut legenda, leluhur pria dari keturuna raja
yang disebut Wariyang, pada suatu hari ketika matahari terbenam melihat seorang
wanita di puncak pohon kelapa dan (56) menikahinya.Dari perkawinan ini
keturunan raja sekarang dilahirkan. Orang pertama dari keturunan ini yang diberi
pangkat raja oleh Sultan Tidore adalah Maraitat.Seperti yang sebelumnya
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disebutkan, setelah perpindahan raja Fatagar dari Pulau Ega ke Merapi, raja
sendiri bersama istri dan lima orang anaknya meninggal di sana. Dua putra yang
tersisa yaitu Mafa dan Ira dididik di Pasir Putih oleh seorang Alfur dan setelah
besar menikah di Seram Laut, di mana mereka tinggal.Setelah kematian ayahnya,
tidak ada lagi pengganti yang diangkat. Ketika pada tahun 1899 Haruna diangkat
menjadi raja Atiati, juga Mafa dan Ira kembali ke tempat asalnya yang telah
ditinggalkan sejak 12 tahun dan Mafa atas permohonan para kepala adat dan
penduduk diangkat menjadi raja Fatagar. Setelah itu, pengangkatan adiknya Ira
menjadi rajamuda Fatagar menyusul. Mafa menjadi raja Fatagar. Rajamuda Ira
sekitar tahun 1920 diberhentikan karena pemerasan yang dilakukan.Setelah
Rajamuda Ira diberhentikan, sebagai penggantinya diangkat putra sulung Mafa,
yang bernama Kamarudin.57
Bukti kebenaran kisah sejarah yang ditulis oleh A.L.Vink, adalah makam
raja-raja Fatagar dan keluarganya di kampung Merapi, yang masih dapat dilihat
sampai sekarang. Disamping itu adanya masjid tua di dekat makam raja-raja
Fatagar, menjadi bukti bahwa dahulu pusat kerajaan Fatagar berada di Kampung
Merapi. Keberadaan masjid berhubungan dengan fungsi Raja sebagai Imam.

Gambar, Kompleks makam raja-raja Fatagar dan keluarganya di Merapi
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Gambar Masjid kerajaan Fatagar di Merapi, nampak masjid lama di depan
Masjid yang baru
Mafa memiliki ayah yang bernama Tewar. Belanda menyebutnya Tewal.
Ketika Raja Tewar meninggal, penduduk Kerajaan Fatagar yang bermarga
Tanggahma yaitu Dopis Tanggahma dan Abubakar Tanggahma menjemput Mafa
dari Geser. Saat itu Mafa sedang belajar agama Islam di Geser. Mafa dijemput
untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ada 9 orang
pendayung yang menjemput Mafa dari Geser yaitu:
1) Dopis
2) Abubakar
3) Tragar
4) Tetar
5) Mbua
6) Kasumba
7) Senang
8) Tenregma
9) Mandesiani
Ke-9 orang ini berlayar ke Geser. Sebelum ke Geser, mereka bertanya kepada
seorang Buton, tentang Mafa. Lalu orang buton tersebut mengatakan bahwa
mereka

harus

datang

pagi-pagi

sekali

dan

melihat

seorang

laki-laki

menggantungkan tasnya, Itulah Mafa. Esok harinya sebelum fajar menyingsing,
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mereka

sudah

siap

menunggu.

Ketika

melihat

seorang

anak

muda

menggantungkan tasnya, maka dengan segera mereka memegang dan membawa
Mafa ke perahu dan berlayar kembali ke Merapi di Fakfak. Mafa sempat
mengatakan untuk mengganti sarung yang dipakainya dengan celana, namun tidak
diperbolehkan oleh para pendayung. Alasannya karena hari semakin terang dan
bila keluarga lain mengetahuinya, mereka pasti ingin ikut serta maka semakin
lambatlah mereka sampai di Fakfak, sementara mereka berpacu dengan waktu,
agar tiba di Merapi Fakfak tepat pada waktunya. Dengan adanya Mafa,
makajumlah orang yang ada di perahu menjadi 10 orang. Sesampai di Merapi,
mereka menyerahkan Mafa kepada keluarga dan Belanda sebagai pengganti raja
yang telah meninggal. Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah Mafa diangkat
sebagai raja, lalu ayahnya dikuburkan. Setelah itu barulah menyusul Ira adiknya
dijemput dari Geser dan dibawa ke Merapi. Lebih lanjut dikatakan 58
Informasi

yang

disampaikan

oleh

Muhammad

Tanggahma

tentang

penjemputan Mafa di Seram, diceriterakan juga oleh Musa Hakim (ketua MUI
Papua Barat) yang adalah keturunan Nahkoda Hakim, dengan versi yang sedikit
berbeda. Menurutnya, Abdul Hakim adalah seorang pedagang dan pemilik perahu
layar. Karena itu ia disebut sebagai nahkoda Hakim. Lebih lanjut dikatakan
bahwa, ketika Belanda masuk di Fakfak, rakyat di Fakfak merasa takut, karena
Belanda datang bersama para polisi Belanda sebagai pengaman. Melihat reaksi
masyarakat, Belanda berusaha berkomunikasi dengan masyarakat, namun
masyarakat pada saat itu belum fasih berbahasa melayu. Lalu mereka teringat
akan anak mereka bernama Mafa yang beberapa waktu lamanya telah berangkat
dan tinggal di Gorom (Seram Timur). Mafa dianggap anak yang cakap dan
mampu berbahasa melayu dengan baik, sehingga dapat menjadi penghubung
antara masyarakat dan Belanda. Atas kesepakatan para tua-tua adat, maka
disepakati untuk menjemput Mafa. Mereka lalu meminta tolong Nahkoda Hakim
agar dapat menggunakan perahu layarnya guna menjemput Mafa di Gorom.
Nahkoda Hakim setuju untuk meminjamkannya. Maka berangkatlah mereka ke
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Gorom dengan perahu Nahkoda Hakim. Dalam perkembangannya, atas
kesepakatan tua-tua adat, Mafa diangkat sebagai raja.59
Informasi mengenai peran Nahkoda hakim dalam penjemputan Mafa,
diceriterakan juga oleh keluarga raja Fatagar, bahwa dari ceritera orang-orang tua
yang didengarnya, nahkoda Hakim tidak ikut berlayar. Keterlibatan nahkoda
Hakim dalam sejarah penjemputan Mafa karena para penjembut Mafa belum
dapat menulis, sehingga nahkoda Hakim membantu membuat surat penyerahan
Mafa kepada Belanda sebagai pengganti raja Tewar yang sudah meninggal,
dengan cara nahkoda Hakim yang memegang pena bulu ayam, lalu Tenregma
memegang tangan nahkoda Hakim sambil mengikuti gerakan tangannya, sehingga
surat penyerahan tersebut sah seolah ditulis sendiri oleh perwakilan para
pendayung yang menjemput Mafa.60
Kedua kisah sejarah penjemputan Mafa, menunjukkan dua versi. Versi
pertama yang dimengerti oleh keturunan raja Fatagar dan perangkat adatnya
adalah bahwa Mafa dijemput setelah ayahnya meninggal, untuk menggantikannya
menjadi raja. Sementara versi kedua menyatakan bahwa penjemputan Mafa,
bukan untuk mengangkat Mafa sebagai raja Fatagar, namun sebagai penghubung
antara masyarakat dan Belanda, yang pada akhirnya atas kesepakatan bersama,
Mafa diangkat sebagai raja Fatagar. Pemahaman kedua inilah yang sampai
sekarang masih dipahami oleh sebagian besar masyarakat di petuanan kerajaan
Fatagar.
Dari beberapa keterangan yang sudah dijelaskan tentang raja Fatagar,
Nampak bahwa pengetahuan masyarakat mengenai raja-raja Fatagar, umumnya
dimulai dari raja Mafa. Namun dari laporan A.L.Vink, Asisten Residen yang
pernah bertugas di Fakfak, diketahui bahwa silsilah raja-raja Fatagar sudah ada
empat generasi sebelumnya. Berikut adalah silsilah raja-raja Fatagar berdasarkan
laporan

A.L.Vink

dalam

memorie-(Vervolg)

van

Overgave

van

de

(Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea tahun 1932.
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Silsilah Raja-Raja Fatagar

Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.

Warijang = Awo

Nawai (m)

Nasoerai (m)

Kawiara (m)

Nafari (m )

diangkat oleh Sultan Tidore sebagai
Raja. Ia menjadi raja I kerajaan Fatagar
(tahun tidak diketahui)

Maraitat ( m)

Parar (m)

Baniki (m)

Gilomooi

Tewal

Mafa

Ira

Kamaroedin
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Dari hasil penelitian tim pada kerajaan Fatagar di tahun 2014, maka
silsilah raja-raja Fatagar setelah raja Kamarudin adalah sebagai berikut:

Kamarudin

Ahmad

Arobi Said

Taufiq Heru

Dari silsilah tersebut, Mafa merupakan keturunan ke-7 dari leluhur Warijang
dan raja Fatagar ke-5 dari silsilah Raja pertama kerajaan Fatagar yaitu raja
Maraitat. Mengenai Maraitat, tahun berkuasanya sebagai raja tidak diketahui,
namun menurut W.J.Cator dalam Memorie-(Vervolg) van Overgave van de
(Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea, tanggal 22 Mei 1937, dikatakan bahwa
pada tahun 1678 Johannes Keyts berhasil membuat perjanjian dengan Roema
Bati (Rumbati) dan Satraga (Fatagar). Dalam surat tersebut ia menyebut kedua
pemimpin kerajaan tersebut dengan kata-kata “saudara saya raja”. Apakah yang
dimaksud keyts adalah Maraitat.
Dalam memori serah terima jabatan A.L. Vink disebutkan bahwa pada
pertengahan pertama abad XIX raja-raja Namatote, Rumbati dan Atiati memiliki
bukti pengangkatannya sebagai raja, yang diberikan kepada mereka oleh atau
atasnama Sultan Tidore. Tidak lama setelah pengangkatan itu, Raja Fatagar dan
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Raja Patipi mendapatkan posisi mandiri dan menerima pangkat raja.61 Dengan
demikian Raja Fatagar sekarang (tahun 2014) yaitu Raja Heru Uswanas adalah
Raja Fatagar ke-10.

B.Wilayah Kerajaan Fatagar
Dalam memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeeling West
Nieuw Guinea, 1932, A.L.Vink, dikatakan bahwa sebelumnya, wilayah Raja
Fatagar merupakan wilayah kekuasaan raja Atiati.Sedangkan wilayah raja Patipi
merupakan kekuasaan raja Rumbati.Pada mulanya rajaAtiati, raja Fatagar, raja
Rumbati dan Patipi, berkedudukan di Onin, yaitu ujung barat dari Semenanjung
Onin.Namun, akibat perang yang terjadi pada tahun 1880 antara Atiati, Fatagar di
satu pihak dan Rumbati di pihak lainnya, penduduk Atiatidan Fatagar pindah ke
Pulau Ega. Dari Pulau Ega, kemudian penduduk Atiati pindah ke darat yang
terletak di depan Pulau Egadan penduduk Fatagar pindah ke Merapi,yang terletak
di pantai.62
Pembagian wilayah kekuasaan antara Fatagar dan Atiati dimungkinkan akibat
adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat, seperti yang dikatakan oleh F.H
Dumas dalam laporan serah terimanya di Fakfak pada tanggal 22 Januari 1911
bahwa Raja Fatagar dan Raja Atiati masih mempunyai hubungan keluarga yang
sangat

erat.Kedua

raja

tersebut

mempunyai

hak

untuk

melaksanakan

pemerintahan di kedua wilayah kerajaan itu. Kedua raja itu merupakan orang yang
sangat maju dan mampu menjalin kerjasama dalam berbagai bidang serta
memiliki pengaruh dan kekuasaan yang cukup luas atas penduduknya.
Wilayah adat dari Kerajaan Fatagar menurut Raja Taufiq Heru Uswanas,
berbatasan dengan:63
- Sebelah timur berbatasan dengan Pasir Putih
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Torea
- Sebelah utara berbatasan dengan Batu Putih (Wartugtug)
61

A.L. Vink, “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea,
1932”, J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2: emories
van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea (Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992), hal. 44-46.
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- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Pulau Panjang
Adapun

nama-nama

kampung

Fatagaradalah sebagai berikut:

yang

merupakan

wilayah

Kerajaan

64

1)

Dulan Pokpok

2)

Kapartutin

3)

Tanama

4)

Piahar

5)

Wagom

6)

Wagom Buton/ gunung

7)

Kebun Kapas (Buton)

8)

Gewerpe

9)

Lusi Peri

10)

Sorpeha (Horphi)

11)

Tabuden dan Merapi

12)

Danaweria

13)

Kayu Merah (Buton)

14)

Kampung Tengah Baru

15)

Pasir Panjang Sorpeha

16)

Raduria (Radwuria)

17)

Brongkendik (Mbromkendik)/Hambriamkendik

18)

Taswa (Air Besar)

19)

Kanantare

20)

Mandopma

21)

Kota bali/Sakertemen

22)

Pasir Putih
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Peta 1, wilayah petuanan kerajaan – kerajaan di Fakfak. (Sumber: Cator
1939Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea 1932”, J. Miedema
dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2: (Leiden:
DSALCUL/IRIS, 1992), hal. 125)

50

Menurut Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas, penduduk Fatagar ada yang
tinggal di Kampung Mamur yang wilayahnya termasuk dalam wilayah petuanan
kerajaan Pikpik. Kemungkinan hal itu terjadi pada waktu kerajan Atiati dan
sekutunya Fatagar, membentuk kerajaan Pikpik, guna

membangun kekuatan

melawan Rumbati.
Sebelum penegakan pemerintahan kolonial Belanda, aktivitas berperang
merupakan kesibukan hidup yang utama pada penduduk di wilayah itu. Oleh
karena itu, dalam setiap kampung terdapat minimal dua atau tiga perahu perang,
bahkan ada yang lebih banyak dari jumlah tersebut yaitu 7 perahu perang.
Masing-masing perahu perang memiliki awak perang yang jumlahnya bisa
mencapai 18 orang. Peralatan perang yang digunakan penduduk di wilayah itu
pada umumnya adalah panah, busur dan tombak. Selain itu, peralatan perang yang
juga biasa digunakan di wilayah itu adalah kapak batu, pentungan, tombak
panjang, dan perisai. Para prajurit perang menggunakan perisai setinggi manusia
untuk melindungi dirinya dalam perang. Pada umumnya perisai yang digunakan
dalam perang dihiasi dengan kapur dan tanah merah. Sebelum penduduk di wilyah
itu mengenal pisau dan kapak besi, mereka menggunakan senjata yang terbuat
dari tulang burung kasuari. Senjata yang terbuat dari tulang burung kasuari itu
disematkan pada ikatan yang terbuat dari anyaman serat di pergelangan
tangannya.65

C. Sistim Pemerintahan Adat Kerajaan Fatagar
Secara birokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, menurut Cornelis
Tanggahma, raja Fatagar dibantu oleh raja muda. Selain itu, di setiap kampung,
raja mengangkat wakilnya yang bertugas sebagai perpanjangan tangannya.
Menurut Cornelis Tanggahma, ada berbagai gelar perangkat pemerintahan
tradisional pada Kerajaan Fatagar yaitu:66
1) Raja
2) Raja Muda
3) Sangaji
65

Aanvullende Memorie van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea J.C.C. Ter Haar,
Fakfak, 1 Juli 1940, hal 133, 139-140.
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51

4) Mayor
5) Kapitan
6) Jajau
7) Warnemin
8) Suruhan
9) Pandayung
Selanjutnya Abdul Hamid Uswanas menyatakan bahwa sistem pemerintahan
adat Kerajaan Fatagar sebagai berikut:
Raja

Raja Muda

Kapitan

Mayor

Sangaji

Jojau

Warnemen

Warnemin

Raja merupakan pemimpin tertinggi pada wilayah kekuasaannya Cosmos
Tanggahma menyatakan bahwa tugas raja sebagai berikut:67
1) Memerintahkan kepala kampung dengan menggunakan tongkat, tali dari
kulit kayu lapisan kedua dari pohon ndrek yang diikat pada lengan suruhan
raja. Suruhan raja tersebut bertugas menyampaikan pesan raja dan setelah
menyampaikan pesan raja, suruhan raja harus kembali menghadap raja
untuk melaporkan tugasnya tersebut.
2) Mengangkat Kapitan, Mayor, Sangaji, Jojau, Warnemen.
3) Sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah/sengketa antar penduduk
4) Menjadi hakim dalam keputusan adat.
Apabila ada sengketa di antara penduduk, mereka akan melapor kepada raja.
Pengetua-pengetua marga-marga besar akan berunding dan memberikan masukan
kepada raja. Namun, raja yang memutuskan perkara dengan didampingi para
67

Wawancara dengan Cornelis Tanggahma di Fakfak, pada 27 Februari 2014.
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penasihat yaitu tua-tua marga. Selanjutnya Abdul Hamid Uswanas menyatakan
bahwa raja muda bertugas untuk menjalankan perintah raja dan menjalankan
pemerintahan adat apabila raja mengunjungi wilayah kekuasaannya. Sedangkan
Mayor, Kapitan, Jojau, Sangaji bertugas untuk menjalankan perintah raja dan
menjalankan pemerintahan adat apabila raja mengunjungi wilayah kekuasaannya68
Dalam memori serah terima jabatan Asisten Residen Afdeeling West Nieuw
Guinea, J.C.C. Haar disebutkan bahwa setiap kampung di Afdeeling West Nieuw
Guinea memiliki pimpinannya sendiri yang disebut Kapiten. Setiap Kapiten
dibantu oleh wakilnya yang disebut Letnan. Kapiten memimpin sejumlah orang
kuat yang suka berperang dan pandai berperang. Kapiten tunduk kepada pimpinan
seorang kepala suku yang disebut Mayor.69

Gambar suasana diskusi tim peneliti dengan Raja Fatagar, Raja Muda dan
Perangkat pemerintahan adat kerajaan Fatagar (Gran Fakfak hotel, Maret 2014)

D. Pengaruh Kesultanan Tidore Terhadap Kerajaan Fatagar dan Kerajaan
Lainnya di Fakfak
Eksistensi kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin tidak terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Tidore di wilayah pantai barat Papua.
Kuatnya pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Tidore di wilayah itu tampak pada
pemerintahan pada masing-masing kerajaan itu, yang menjalankan kekuasaannya
atas nama Sultan Tidore. Gelar raja di masing-masing kerajaan dimaksud,
68

Wawancara dengan Raja Muda Abdul Hamid Uswanas di Fakfak, pada 27 Februari 2014.
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Fakfak, 1 Juli 1940, hal 133.
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diberikan atau disahkan oleh Sultan Tidore, karena Sultanlah yang mengangkat
mereka sebagai raja. Sebagaimana dijelaskan oleh F.H Dumas dalam memori
serah terima jabatannya, bahwa Sultan Tidore-lah yang memberi gelar raja kepada
para raja di wilayah pantai barat Papua. Walaupun, mereka diberi gelar raja oleh
Sultan Tidore, akan tetapi kenyataannya para raja dimaksud hanyalah agen dagang
dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya masing-masing atas perintah dari
Sultan Tidore. Dengan kata lain, para raja di wilayah pantai barat Papua berperan
sebagai makelar dagang antara penduduk di wilayah kekuasaannya masingmasing dengan Sultan Tidore. Hal ini berarti fungsi utama raja pada masa
pengaruh Kesultanan Tidore, bukanlah di bidang politik, melainkan di bidang
ekonomi untuk menunjang kepentingan dan kekuasaan Kesultanan Tidore di
wilayah itu.70
Sebelum penegakkan kekuasaan Pemerintah Kolonial di daerah Semenanjung
Onin, hubungan antara Sultan Tidore dan raja-raja di wilayah itu sangatlah erat.
Pengaruh Kesultanan Tidore sangat kuat.Pada awalnya Sultan Tidore menjalin
hubungan yang bersifat perniagaan dengan para raja di daerah Semananjung Onin
melalui perantaraan atau tanpa lewat perantaraan raja Lilintah (Misool).71 Artinya,
Hubungan yang dijalin Sultan Tidore dengan penduduk di daerah itu lebih
mengutamakan perniagaan.
Pada awalnya pelayaran perompakan di pantai barat Papua yang dilakukan
dari Misool mengarah pada hubungan dagang dengan penduduk di Semenanjung
Onin. Setelah terjadin hubungan dagang di antara mereka, kemudian diikuti
dengan hubungan damai. Saat itu, orang-orang yang menonjol diangkat menjadi
kepala adat oleh atau atas nama Sultan Tidore.Kemudian para kepala adat itu,
dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh Sultan dan menambah penghasilan
Sultan. Para kepala adat itu diangkat dan dikukuhkan, terutama setelah mendengar
nasehat raja Rumbati. Sebelumnya diduga apakah daerah Onin termasuk daerah
pengaruh Misool seperti yang terbukti dari keputusan pengangkatan Abdul
Rachim sebagai penguasa negeri Patipi dengan gelar raja, tertanggal 15 Juni 1896
70
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yang pada bagian atasnya berbunyi:”Mendengar usul raja Misool”.72 Hal ini
berarti pengangkatan raja Patipi didasarkan atas usul raja Misool kepada Sultan
Tidore.
Setelah pengangkatan para raja dan para kepala bawahan di Semenanjung
Onin, wilayah tersebutn diletakkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Dengan
demikian, penduduk wilayah Semenanjung Onin harus tunduk kepada Kesultanan
Tidore.Sebagai bukti ketundukan penduduk di wilayah itu terhadap Sultan Tidore,
setiap tahun para raja di wilayah itu, bertanggungjawab untuk menyetor upeti
kepada Sultan Tidore. Hubungan antara Sultan dan raja akhirnya menentukan
semuanya kewajiban dan hak para raja dimaksud. Secara teratur sultan
mengirimkan utusannya ke daerah Semenanjung Onin untuk mengingatkan
kewajiban para raja dan mengawasi upeti yang disetorkan dalam jumlah yang
memadai. Upeti itu dibayar dalam bentuk produk penting seperti budak, burung
cendrawasih, gong, meriam dan sebagainya.Raja-raja yang diakui adalah raja
yang mampu merujuk kembali leluhur mereka dari seorang raja. Selain itu,
mereka mampu berangkat ke Tidore untuk menerima gelar raja dari Sultan Tidore,
setelah mereka mempesembahkan upeti yang diperlukan. Raja Namatotte, Atiati,
Fatagar, Rumbati dan Arguni termasuk raja-raja yang berangkat ke Tidore untuk
menerima dan mengesahkan gelar raja.73
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BAB V
PENEGAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL DI FAKFAK DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KERAJAAN-KERAJAAN DI
SEMENANJUNG ONIN

A. Penegakan Pemerintahan kolonial Belanda di Fakfak
Keinginan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguasai Papua diwujudkan
dengan mendirikan pangkalan militer di Teluk Triton, dekat Lobo pada 24
Agustus 1828.Pangkalan militer yang dibangun Pemerintah Kolonial tersebut
dinamakan Fort du Bus. Namun, pada 1836 Fort du Bus harus ditinggalkan karena
para penjaga pos itu menderita sakit malaria, kudis dan typus yang disebabkan
cuaca yang tidak sehat di lokasi pos itu.74
Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk sementara
meninggalkan Fort du Bus, tetapi pejabat pemerintah melakukan perjalanan ke
Papua dengan kapal perang. Perjalanan para pejabat pemerintah itu dimaksudkan
untuk mengibarkan bendera Belanda dan menempatkan papannama di berbagai
tempat di wilayah itu. Hal ini dimaksudkan agar Negara-negara Eropa mengetahui
bahwa wilayah itu adalah milik pemerintah kolonial Belanda.75
Pemerintah Kolonial Belanda menegakkan kekuasaanya di Papua pada 1898.
Penegakan kekuasaan Belanda di wilayah itu ditandai dengan pembangunan
Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan.
Penegakan pemerintahan kolonial di wilayah itu diatur dalam keputusan Gubernur
Jenderal 5 Februari 1898 Nomor 19.Gubernur Jenderal menetapkan kedudukan
kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Utara di Teluk Doreh, Manokwari dan
kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan di daerah Kapaur, Fakfak.76
Masing-masing afdeeling tersebut dipimpin oleh seorang kontrolir. Residen
Ternate Dr. Horst melantik Kontrolir L.A. van Oosterzee sebagai kontrolir
pertama Afdeeling Nieuw Guinea Utara pada 8 November 1898. Sementara
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Kontrolir J.A. Kroesen sebagai kontrolir pertama Afdeeling Nieuw Guinea Barat
dan Selatan dilantik oleh Residen Ternate Horst pada 1 Desember 1898.77
Jauh sebelum penegakan pemerintahan Belanda, di wilayah Onderafdeeling
Fakfak berkuasa raja-raja Patipi, Rumbati, Atiati, Fatagar, Kokas, Arguni, Pikpik
dan Wertuwar. Pada awal pembangunan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan
Selatan, kontrolir yang bertugas di wilayah itu mengalami kesulitan dalam
menegakkan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pada 1906 kontrolir
menuntut pengiriman suatu kesatuan yang terdiri atas seorang perwira dan 40
orang serdadu untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di daerah pemukiman
sepanjang pantai dan untuk melindungi pemukiman pegawai pemerintah kolonial
terhadap serangan dari pedalaman. Namun, pada 16 November 1906 kesatuan itu
diserang oleh suatu gerombolan besar penduduk setempat yang bersenjata senapan
di Fakfak. Serangan itu mengkibatkan jatuhnya korban dalam jumlah yang cukup
besar dari kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda.Dalam kondisi yang
demikian, kontrolir meminta bantuan kepada Gubernur Jenderal melalui residen
Ternate untuk meningkatkan jumlah kesatuan yang bertugas di Fakfak.
Permintaan itu dikabulkan, sehingga kesatuan yang bertugas di Fakfak berjumlah
2 orang perwira dan 80 orang serdadu.78 Kemenangan penduduk setempat
menyerang pegawai pemerintah kolonial Belanda di Fakfak pada 16 November
1906 membuktikan keberanian dan heroisme dari penduduk Kota Fakfak.
Mungkin peringatan ulang tahun hari jadi Kota Fakfak yang dirayakan setiap
tanggal 16 November setiap tahunnya terinspirasi oleh semangat juang dan
heroisme penduduk setempat Kota Fakfak yang berhasil menjatuhkan korban di
kalangan pegawai pemerintah kolonial pada serangan 16 November 1906.
Peningkatan jumlah kesatuan dan penambahan pos pemerintah serta pasifikasi
oleh zending dan misionaris menyebabkan kondisi keamanan dan ketertiban di
Onderafdeeling Fakfak perlahan-lahan menjadi lebih baik. Pos pemerintahan
dibuka di Kokas, Babo, Kaimana dan Mandiwa.Selain penambahan pos
pemerintah, pada tahun 1920 pemerintah melakukan kebijakan penggabungan
kampung secara intensif.Pemerintah menggabungkan Kampung Kamon dengan
77
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Kampung Jakati, Kampung Soborowara dan Kampung Kindowara dengan
Kampung Idora.Kebijakan pemerintah tentang pengkonsentrasian kampung pada
umumnya bertentangan dengan keinginan penduduk setempat.Pengkonsentrasian
kampung

dimaksudkan

untuk

memudahkan

pelaksanaan

pemerintahan,

pengawasan pemungutan pajak, dan penerapan aturan pendidikan.79

Peta 2, wilayah pemerintahan Belanda di Afdeeling West Nieuw Guinea 1939.
(Sumber: Cator 1939Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea
1932”, J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2:
(Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992), hal. 126)
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Misionaris dan zending melayani pendidikan di Onderafdeeling Fakfak. Pada
tahun 1937 misionaris melayani 21 sekolah di sepanjang pantai Kapaur dan
pedalaman

Babo.Sementara

zending

melayani

30

sekolah

di

seluruh

Onderafdeeling Fakfak. Dalam pelayanan pendidikan, baik sekolah yang dikelola
misionaris maupun zending menerima subsidi dari pemerintah. Pada umumnya
misionaris dan zending menerima subsidi dari pemerintah bagi penempatan
pegawai, penyediaan prasarana dan pembangunan sekolah. Penyediaan subsidi
dilakukan atas dasar Lembaran Negara Tahun 1924 Nomor 68 yang memuat
peraturan subsidi umum bagi sekolah pribumi.Selanjutnya berdasarkan Keputusan
Pemerintah pada 7 Juni 1938 Nomor 38 diberlakukan peraturan subsidi umum dan
subsidi peradaban.Subsidi peradaban diberikan kepada sekolah peradaban.Sekolah
peradaban menggunakan kurikulum khusus yang berbeda dengan kurikulum
sekolah rakyat umum. Sekolah peradaban bertujuan untuk mendidik peserta didik
menjadi manusia social dan beradab.Oleh karena itu, kurikulum sekolah
peradaban memuat tentang pengembangan kehidupan peserta didik, peningkatan
kecerdasan peserta didik, dan pembentukan budaya peserta didik. Di sekolah
peradaban, peserta didik menerima pendidikan tentang musik dan lagu, cara
menghitung sederhana, pekerjaan tangan, pembukaan kebun sekolah, olah raga
dan permainan, tata tertib, kebersihan dan kesehatan, pesta sekolah, membaca,
menulis dan berhitung.80
Melihat kemajuan yang dilakukan Belanda dalam berbagai bidang kehidupan,
tugas raja Fatagar dan raja-raja lain di Fakfak semakin bertambah. Pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, raja Fatagar mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Menjalankan pemerintahan adat di wilayah kekuasaannya
2) Menjalankan kekuasaan di wilayahnya
3) Mengesahkan perkawinan penduduk yang beragama Islam
4) Memberikan persetujuan apabila seseorang akan membuka kebun
5) Penghubung antara pemerintah dan penduduk di wilayah kekuasaannya
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5) Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, apabila raja tidak mampu
memutuskan perkara, maka raja akan menyerahkannya kepada Polisi
Keamanan Belanda.
6) Mengutip pajak/belasting dalam bentuk uang atau hasil kebun seperti pala.
Jumlah belasting ditentukan sesuai dengan jumlah panen. Pada umumnya
besar belasting per orang adalah f.42. Raja mengumpulkan belasting dari
penduduknya dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah kolonial
Belanda.
7) Membuka sasi sebagai tanda panen raya pala dapat dimulai oleh
penduduk. Sasi dipasang atas kesepakatan para pemilik kebun pala untuk
mempertahankan kualitas pala dan supaya pala tidak dipanen sebelum
matang. Bagi penduduk yang melanggar sasi (kera-kera) akan mendapat
sanksi hukuman. Hukuman yang melanggar sasi adalah akan kehilangan
nyawanya. Bentuk sasi adalah bambu suling disusun bersila. Biasanya
yang disasi teripang di laut dan pala di darat. Pemberlakuan sasi bertalian
dengan sumber mata pencaharian utama penduduk lokal yaitu pala.
Penghasil utama teripang adalah Pulau Pisang dan Karas.
Lebih lanjut Raja Muda Abdul Hamid Uswanas mengatakan bahwa pada masa
pemerintahan kolonial Belanda di Fakfak, raja Fatagar bertugas untuk
mengumpulkan belasting dari penduduk di wilayah kerajaannya melalui kepala
kampung. Setelah dikumpulkan belasting tersebut, raja menyetorkannya kepada
pemerintah Belanda. Raja memperoleh gaji dari pemerintah Belanda sebagai
upahnya dalam membantu pemerintah untuk mengumpulkan belasting dari
penduduk yang bermukim di wilayah kerajaannya. Selain mengumpulkan
belasting, raja juga bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi baik dalam rumah
tangga maupun konflik antar kampung di wilayah kerajaannya. Raja juga bertugas
sebagai

penengah

dalam

menyelesaikan

sengketa

antarpenduduk

atau

antarkampung. Selain itu, raja bertindak sebagai hakim dalam putusan adat.
Apabila ada sengketa, penduduk akan melaporkannya kepada raja. Kemudian raja
memanggil tua-tua adat dari marga-marga besar untuk berunding dan memberikan
nasihat. Setelah perundingan dilakukan,kemudian raja memberi keputusan. Raja
juga bertugas untuk mengangkat kepala kampung di wilayah kekuasaannya.
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Tugas raja lainnya adalah raja sebagai penghubung antara pemerintah Belanda
dengan penduduk di wilayah kekuasaannya. Selain itu, Raja juga memberikan ijin
kepada pendatang (Buton) untuk membuka kebun baru di wilayah yang disepakati
oleh raja.81
Tugas raja Kerajaan Fatagar semakin berkurang setelah Belanda menyerahkan
Papua kepada Indonesia.Raja Fatagar Taufiq Heru Uswanas menjelaskan bahwa
di era kemerdekaan ini raja Fatagar bertugas untuk meredam konflik yang
disebabkan keragaman suku dan agama.

B. Penghasilan Para Kepala Adat
Penghasilan raja-raja, sebelum penegakan kekuasaan pemerintah kolonial
di daerah Semenanjung Onin, tidak bisa ditentukan dan tergantung pada luas dan
intensitas kekuasaannya.Para raja di wilayah itu memiliki hak monopoli dagang
sebagai sumber utama pendapatan mereka.Penghasilan mereka terdiri atas uang
pantai-pantai, yang merupakan alasan berbagai pemerasan yang dilakukan
terhadap penduduk di wilayah itu.Setelah penegakan pemerintahan kolonial di
wilayah itu, pemerintah mengubah sistem penghasilan para raja tersebut.
Penghasilan para raja itu bukan lagi bersumber dari uang pantai-pantai, tetapi
digaji oleh pihak pemerintah. Jumlah gaji raja yang dibayar oleh pemerintah
ditentukan dengan arti penting kerajaan tersebut dalam pemerintahan kolonial.
Selain itu, gaji tetap para raja itu dibayar dari kas daerah.82
Sejak dahulu, pertentangan antara raja-raja sering terjadi yang dipicu oleh
pelanggaran atas daerah perbatasan.Oleh karena itu, wilayah kerajaan-kerajaan
tersebut diletakkan di bawah pengawasan pemerintah kolonial secara langsung.
Para raja itu ditempatkan di bawah pengawasan langsung pemerintah kolonial,
karena saling perselisihan di antara mereka belum berakhir saat itu. Setelah
penegakan pemerintahan kolonial, perselisihan di antara raja-raja tersebut tidak
lagi terbuka, tetapi perselisihan tersebut selalu menjadi sumber kesulitan
pemerintah kolonial dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di wilayah itu.
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Dari nota serah terima jabatan Asisten Residen Ingenluyf tahun 1918 berikut ini
bisa dikutip:”Dengan tujuan untuk mengakhiri sejumlah persoalan yang
menyangkut saling perpecahan antara raja-raja, yang mungkin juga berdampak
negatif pada pandangan penduduknya dan untuk mencegah terjadinya kekacauan,
maka ditetapkan kesepakatan dengan para raja yang berpangkat sama, bahwa
mereka akan menerima gaji yang sama dari kas afdeeling dan menerima upah
pemungutan pajak”. Kebijakan tersebut diberlakukan agar tidak ada lagi protes
yang muncul di antara kalangan raja-raja di wilayah Semenanjung Onin.
Keputusan pemerintah kolonial itu bertujuan untuk mengakhiri banyak persoalan,
di antaranya saling perselisihan di antara kalangan para raja, yang berdampak
negatif pada pandangan kawula mereka.Oleh karena itu,pemerintah kolonial
Belanda

mengadakan

kesepakatan

dan

pembicaraan

di

antara

para

raja.Kesepakatan dan pembicaraan tersebutdimaksudkan untuk menjadi suatu
solusi dalam mengatasi perselisihan di antara mereka.Berdasarkan kesepakatan
dan pembicaraan di antara para raja tersebut, diputuskan agar penghasilan para
raja itu semuanya disamakan.Mereka menerima gaji yang serupa jumlahnya, yang
dibayarkan dari kas daerah.Selain itu, para kepala negeri itu juga memperoleh
upah atas pemungutan pajak,sehingga para kepala negeri itu tidak lagi
mengajukan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda.83
Meskipun pemerintah kolonial Belanda telah menetapkan gaji yang serupa
atas semua raja yang ada di Semenanjung Onin, tetapi perselisihan di antara rajaraja tersebuttidak dapat dihindarkan.Cara penetapan gaji belum sepenuhnya
memperoleh persetujuan dari beberapa orang raja, karena menyimpang dari
prinsip jumlah gaji yang setara.Menurut peraturan gaji yang semula ditetapkan
bahwa semua raja menerima gaji sebesar f 50 per bulan dan rajamuda serta raja
komisi menerima gaji sebesar f 25 per bulan.Selain itu, pemerintah kolonial juga
memberikan uang pantai-pantai kepada para raja tersebut.Pemerintah Kolonial
Belanda menetapkan jumlah uang pantai-pantai yang diterima oleh raja Atiati,
Fatagar, dan Rumbati yang berjumlah f 300 per tahun.Sedangkan raja Namatote,
Patipi dan Sekar hanya menerima uang pantai-pantai yang berjumlah f 200 per
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tahun.Sementara raja Arguni hanya menerima uang pantai-pantai yang berjumlah
f 150 per tahun.Ketika uang pantai-pantai dimasukkan dalam dafar gaji para raja
tersebut,

maka

gaji

yang

diterima

para

raja

itu

menjadi

berbeda

jumlahnya.Perbedaan jumlah gaji para raja itu terjadi karena perbedaan
penerimaan atas uang pantai-pantai.Artinya, jumlah gaji yang dibayarkan kepada
para raja itu tidak serupa jumlahnya.Dengan demikian, sistem penggajianatas para
raja tersebut tidak seperti yang diusulkan oleh pejabat pemerintah kolonial di
wilayah itu.84
Penyimpangan lainnya yang berlangsung dalam wilayah raja-raja di
Semenanjung Onin juga terjadi pada saat Mohamad Sedik menjabat sebagai raja
Rumbati, saat calon raja Abubakar masih kecil.Berdasarkan kesepakatan,
Mohamad Sedik menerima gaji f 50 per bulan, sementara uang pantai-pantai yang
berjumlah f 25 per bulan disediakan untuk pendidikan Abubakar.Setelah
Mohamad Sedik meninggal pada 1914, Abubakar diangkat menjadi raja.Abubakar
hanya menerima gaji sebesar f 50.Sedangkan uang pantai-pantai tidak lagi
dibayarkan kepada Abubakar.Alasan uang pantai-pantai tidak dibayarkan kepada
Abubakar diduga akibat kemerosotan nilai kerajaan Rumbati. Dalam nota serah
terima asisten residen Sijne Kok (1919), juga disebutkan sebagai berikut:”Raja
dan rajamuda Rumbati, sama-sama menerima gaji dari kas daerah(hanya
menerima gaji tanpa uang pantai-pantai) ketika Rumbati menyetorkan pajak”.85
Penyimpangan kedua adalah tunjangan yang berjumlah f 25 per bulan
dibayarkan kepada rajamuda Wertuwar, di luar gaji yang berjumlah f 25.Hal ini
bertalian dengan kenyataan bahwa rajamuda Wertuwar menjalankan kekuasaan
otonom di Kerajaan Wertuwar.Rajamuda Wertuwar menjalankan kekuasaan
otonom, sejak raja terakhir Wertuwar tidak lagi diangkat penggantinya.Kenaikan
gaji pada 1921 juga diberikan kepada raja komisi di Kaimana, sehingga gajinya
dinaikkan dari f 25 menjadi f 40 per bulan.Kebijakan pemerintah kolonial dalam
menaikkan gaji raja komisi Kaimana merupakan penyimpangan ketiga yang
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melanggar keputusan pemerintah kolonial yang menetapkan gaji yang serupa
jumlahnya atas semua raja di Semenanjung Onin.Selain pendapatan yang
bersumber dari kas daerah, para kepala pribumi tersebut (para raja, para raja
muda, dan raja komisi) tidak memperoleh penghasilan adat lainnya.86

C. DampakPenegakan

Pemerintahan

Kolonial

Terhadap

Pengaruh

Kesultanan Tidore atas Para Raja di Semenanjung Onin.
Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 1898,
pengaruh Sultan Tidoreterhadap raja-raja di pantai barat Nieuw Guinea (Papua)
perlahan-lahan berkurang.Para raja mulai ditempatkan di bawah pengaruh
kekuasaan

pemerintah

kolonial

Belanda.

Setelah

penegakan

kekuasaan

pemerintah kolonial Belanda, pejabat pemerintah lebih fokus untukmembangun
hubungan damai dengan penduduk di Semenanjung Onin.Campur tangan
pemerintah kolonial Belanda di daerah pantai barat Papua, mengakibatkan
berakhirnya kewajiban para raja di wilayah itu membayar upeti kepada Sultan
Tidore. Sebagai konsekuensi penegakan pemerintahan kolonial di wilayah itu,
penduduk wilayah itu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah
kolonial, yang hasilnya disetorkan ke kas daerah. Sultan Tidore tidak beralasan
lagi untuk mencampuri pemerintahan atas daerah Nieuw Guinea. Sultan Tidore
juga tidak berhak lagi mencampuri hubungan dagang dan perdagangan budak di
wilayah itu.Dengan demikian, Sultan Tidore tidak dapat lagi mengeksploitasi
penduduk demi kepentingannya sendiri.Artinya, hubungan antara penguasa
swapraja dan pemerintahan raja-raja di daerah pantai barat Papua telah
berakhir.Padahal,

di

atas

kertas

daerah

itumerupakan

daerah

swapraja

Tidore.Dengan berakhirnya kekuasaan Sultan Tidore atas wilayah itu, penduduk
wilayah itu membayar pajak kepada pemerintah kolonial dan menyetorkannya ke
kas daerah New Guinea. Kas daerah menampung semua keuntungan dari wilayah
raja-raja itu, termasuk gaji mereka, secara khusus dipisahkan dari kas daerah
bersama Ternate, Tidore dan Bacan. Artinya, tidak lagi ada pembayaran dari kas
daerah New Guinea untuk kepentingan penguasa swapraja Kesultanan
86

ANRI, Nota Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw Guinea,
Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea, A.L. Vink, 1932, Reel No. 38, MvO Serie 1e,
hal. 50.

64

Tidore.Daerah New Guinea yang termasuk wilayah swapraja Tidore dipisahkan
dari Kesultanan Tidore dan dijadikan sebagai daerah kekuasaan pemerintah
kolonial Belanda.87
Penegakan kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda di Semenanjung Onin
mengakibatkan berakhirnya kepatuhan raja-raja di wilayah itu kepada Sultan
Tidore.Kewajiban para raja itu untuk menyetorkan upeti kepada Sultan Tidore
diganti dengan kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Kolonial
Belanda.Pajak tersebut disetor ke kas daerah.Dengan demikian, hubungan politik
Sultan Tidore dengan wilayah Semenanjung Onin berakhir, sehingga Sultan
Tidore tidak dapat lagi mengeksploitasi penduduk di wilayah itu. Namun,
hubungan dagang antara wilayah itu dengan Kesultanan Tidore masih berlangsung
secara normal, kecuali perdagangan budak. Perdagangan budak dihapuskan oleh
pemerintah kolonial.Artinya, penegakan pemerintahan kolonial telah mengakhiri
upaya eksploitasi penduduk demi keuntungan Sultan Tidore.Dengan demikian,
tidak ada lagi hubungan antara penguasa swapraja dan penguasa adat di daerah
itu, meskipun di atas kertas daerah ini masih dianggap termasuk wilayah swapraja
Tidore.88
Para raja di wilayah Onderafdeeling Fakfak mengemban berbagai tugas
sebagai konsekuensi dari jabatannya. Adapun berbagai tugas dimaksud yaitu:
pertama, mempertahankan wilayah dan penduduknya dari serangan musuh.
Kedua, sebagai hakim bila terjadi perselisihan di antara rakyatnya (biasanya
perselisihan diselesaikan dengan sumpah, yang disamakan dengan sumpah
pemurnian). Apabila raja membuat keputusan hukum, maka raja akan memanggil
pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pembicaraan. Pada umumnya
pembicaraan berlangsung lama dan panjang untuk memadukan kepentingan
pihak-pihak yang berselisih.Perselisihan yang menyangkut maskawin juga
termasuk yang harus diselesaikan oleh raja dengan saling memadukan
kepentingan kelompok keluarga yang mengikat perkawinan. Ketiga, yang
87
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merupakan tugas terpenting raja adalah penghubung antara penduduk dan
pemerintah dan juga penghubung antara penduduk lokal dan orang asing (amberi)
di wilayah kerajaannya.Raja berhak mengatur orang asing yang bermukim di
wilayah kekuasaanya. Demikian sebaliknya, orang-orang asing di wilayah
kekuasaan raja harus mengakui kekuasaan raja. Sebagai contoh pengakuan orang
asing terhadap rajaadalah pengakuan orang-orang Buton terhadap kekuasaan raja
Fatagar di Fakfak. Orang-orang Buton sejak dahulu tinggal sebagai petani sayur di
sekitar Fakfak atas izin yang diberikan raja Fatagar. Meskipun orang-orang Buton
mengakui kekuasaan raja atas mereka, tetapi secara budaya orang-orang Buton
tetap menjalani kehidupan budayanya sendiri. Keempat, yang merupakan tugas
utama raja adalah sebagai kepala umat Islam. Hal ini dapat dimaklumi karena
Islam disebarkan di Onderafdeeling Fakfak sejak berabad-abad yang lalu. Ketika
kontak pertama dengan VOC pada 1678 diduga bahwa penduduk Onintelah
memeluk agama Islam. Dengan demikian, raja sebagai sosok penguasa,
sekaligusjuga sebagai kepala umat Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam
hukum Islam.Raja memiliki fungsi sebagai wali yang diakui oleh semua umat
Islam di wilayah kerajaannya.Pendapat raja harus diperhatikan terutama yang
menyangkut masalah perkawinan dan perceraian di kalangan rakyat di wilayah
kekuasaanya.89
Dalam melakukan aktivitasnya, raja dibantu oleh rajamuda. Raja muda
membantu raja dalam urusan duniawi.Raja muda merupakan pelaksana perintah
raja dan dalam kasus tertentu raja muda juga dapat menjadi pengganti raja.
Sementara untuk persoalan agama, raja dibantu oleh imam. Dahulu raja muda
tidak semua termasuk keluarga raja.Namun, setelah penegakan pemerintahan
kolonial Belanda,aturan itu tidak dipatuhi lagi. Rajamuda juga menjalankan fungsi
lain sebagai raja komisi yang bertugas untuk mengutip pajak dari penduduk di
wilayah kekuasaannya.90
Kedudukan rajamuda sangat penting dari sudut pandang politik. Oleh karena
itu, orang yang menduduki jabatan raja muda merupakan kerabat pria terdekat
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dari raja. Hal ini dimaksudkan agar pengaruh raja tetap terjaga di daerah lingkup
pengaruh yang dipercayakan kepada raja muda. Pada awalnya, kebijakan tersebut
dilakukan oleh Sultan Tidore untuk mengatur jumlah upeti tahunan yang
disetorkan oleh raja-raja kepada kuasa Sultan Tidore yang mengunjungi daerah
itu. Para raja membicarakan upeti tahunan tersebut dengan rajamuda.Raja
Rumbati membicarakan upeti tahunan yang harus disetorkan raja muda dari
daerah Sekar, Arguni dan Wertuwar yang berada di bawah pengaruh Raja
Rumbati. Demikian juga pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah
menugaskan

raja

muda

sebagai

kuasanya

untuk

mengunjungi

daerah

Onderafdeeling Fakfak. Pemerintah kolonial memberdayakan lembaga rajamuda
terutama sebagai penghubung antara pemerintah dan penduduk di daerah yang
berada di luar kerajaan, yang disebut disebut sebagai “lingkup pengaruh”. Pada
masa pemerintahan kolonial Belanda, rajamuda Rumbati ditugaskan untuk
melakukan pengawasan pada lingkup pengaruh Rumbati, yaitu daerah
Kais.Demikian juga rajamuda Patipi ditugaskan untuk melakukan pengawasan di
daerah lingkup pengaruh Patipi yaitu daerah Metamani dan rajamuda Arguni di
daerah lingkup pengaruh Arguni, yaitu daerah Sebiyar.91
Selain dibantu raja muda, raja juga dibantu oleh komisi raja untuk mengutip
pajak di wilayah kekuasaannya.Pembentukan lembaga raja komisi diduga berasal
dari pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Penamaan raja komisi menunjukkan
asal-usul asing yaitu raja dalam komisi, yakni raja yang tunduk kepada
pemerintah kolonial. Dalam lembaga raja komisi juga terdapat motif untuk
menemukan penghubung antara pemerintah dan penduduk. Hal ini sehubungan
dengan sarana pemerintahan yang sangat terbatas yang dimiliki oleh pemerintah
pada awal campur tangan pemerintah kolonial Belanda dengan wilayah
Papua.Raja komisi yang diangkat pada umumnya merupakan para kepala
bawahan dari lingkungan sekitar raja. Daerah pengaruh Patipi di Kepala Burung
menuntut pengawasan di samping rajamuda daerah Metamani. Oleh sebab itu, di
daerah Bira diangkat seorang raja komisi Bira.Demikian juga, daerah Tarof yang
91
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merupakan daerah pengaruh Sekar, seorang kepala adat diperlukan untuk
memberikan perantaraannya dalam menghubungkan pemerintah dengan daerah
itu, seorang raja komisi Sekar juga diangkat oleh pemerintah kolonial. Daerah raja
Namatote membentang terlalu luas untuk diperintah oleh seorang raja, sehingga
seorang raja komisi diangkat di Kaimana untuk membantu raja dan memudahkan
hubungannya dengan penduduk. Dalam proses perkembangan pemerintahan,
perlahan-lahan tugas para rajamuda dianggap kurang penting. Pemerintahan
distrik menggantikan posisi rajamuda, sehingga setelah habis masa jabatan
ataukarena beberapa kasus pemerasan mengakibatkan rajamuda diberhentikan dari
jabatannya. Pemberhentian raja muda karena kasus pemerasan dilakukan terhadap
rajamuda Kais dan rajamuda Metamani, sehingga penggantinya tidak diangkat
lagi.92
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Papua, para raja dan para kepala
adat memperoleh gaji dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kolonial
berupaya memperingan beban keuangan daerah dengan mengatur gaji para kepala
adat.Pengaturan gaji tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran. Pemerintah
kolonial menerapkan sistem penggajian yang seragam bagi semua kepala
adat.Penghasilan para kepala adat dan jumlah gaji yang diperoleh mereka,
termasuk uang pantai-pantai, disamakan dengan gaji raja yang paling rendah,
yakni raja Rumbati sebesar f 50. Penggajian disesuaikan dengan pangkat dan
posisi para kepala adat itu. Dengan demikian system penggajian bukan didasarkan
pada prestasi kerja mereka, sehinggapemerintah menganggap gaji para kepala adat
itu sudah layak sebesar f 50.93
Perbedaan jumlah gaji yang disesuaikan dengan arti penting status daerahnya
menimbulkan keberatan di antara para kepala adat itu. Misalnya gaji raja Rumbati
yang paling rendah ditetapkan seperti gaji pertama para raja-raja lainnya, seperti
raja Patipi, Arguni, Sekar dan Wertuwar. Demikian juga kebijakan penggajian
92

A.L. Vink, “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea,
1932”, J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2:
Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea (Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992), hal.
42-43.
93
A.L. Vink, “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea,
1932”, J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2:
Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea (Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992), hal.
61.

68

para rajamuda dan raja komisi ditetapkan sama yakni f 25. Oleh karena itu,
tunjangan pribadi raja muda Wertuwar yang ditetapkan

f 25 per bulan

dihapuskan. Kebijakan yang serupa juga berlaku untuk penggajian raja komisi
Kaimana, sehingga gaji raja komisi diturunkan dari f 40 menjadi f 25.94
Sehubungan dengan peningkatan fungsi organisasi pemerintahan distrik di
daerah raja-raja dan perkembangan pesat dari pemerintahan kampung, maka
fungsi lembaga rajamuda dan raja komisi yang semula dimaksudkan sebagai
penghubung antara penduduk dan pemerintah semakin berkurang, bahkan tidak
berfungsilagi . Setelah jabatan rajamuda tidak berfungsi lagi sebagai penghubung
antara penduduk dan pemerintah, maka pengganti rajamuda tersebut tidak ada
lagiyang diangkat,sehingga tidak ada lagi rajamuda yang diangkat kembali di
Rumbati, Atiati, Fatagar, Arguni, Wertuwar. Demikian juga, raja komisi tidak ada
lagi yang diangkat kembali di Bira dan Kaimana.95
Sebelum penegakan pemerintahan kolonial Belanda di Papua, penghasilan
para raja-raja di daerah pantai barat Papua tidak menentu dan tergantung pada luas
dan intensitas kekuasaannya. Monopoli perdagangan merupakan sumber utama
penghasilan para raja. Penghasilan mereka terdiri atas uang pantai-pantai yang
terbukti telah memberikan alasan bagi munculnya berbagai kesewenangwenangan. Oleh karena itu, sejak pemerintahan kolonial segera diubah menjadi
uang pantai-pantai yang dibayarkan dari daerah yang jumlahnya ditentukan
sehubungan dengan arti penting kerajaannya.Selain itu, para kepala adat diberikan
gaji permanen yang bersumber dari kas daerah.96
Sebelum penegakan kekuasaan pemerintah kolonial, hubungan antara raja-raja
di pantai barat Papua sangat memprihatinkan. Di antara para raja itu acapkali
terjadi saling sengketa.Namun, setelah pemerintahan kolonial,para raja di daerah
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itu diletakkan di bawah pengawasan pemerintahan langsung, sehingga saling
sengketa di antara mereka berakhir. Akan tetapi konflik yang tidak begitu terbuka
kadang juga terjadi di antara para raja itu. Sebagaimana dikutip A.L.Vink dari
nota serah terima Asisten Residen Ingenluyf (1915) bahwa: dengan tujuan untuk
mengakhiri banyak persoalan danperselisihan tentang prioritas yang berdampak
merugikan pada pandangan kawulanya, untuk menyelesaikan kekacauan di antara
para raja, dan untuk saling berunding dan bersepakat, diputuskan bahwa para
pemegang jabatan utama disamakan pangkatnya. Mereka menerima gaji yang
sama yang bersumber dari kas daerah sebagai pembayaran upah pemungutan
pajak kepada para kepala negeri sehingga orang tidak akan melakukan protes
lebih lanjut”. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pemberian gaji yang
nominalnya serupa, yaitu semua raja menerima gaji f 50 per bulan dan rajamuda
dan raja komisi menerima gaji f 25 per bulan. Selain itu, sejumlah uang dari uang
pantai-pantai dibayarkan kepada raja. Pemerintah kolonial menetapkan jumlah
uang pantai-pantai yang diterima oleh Raja Atiati, Fatagar dan Rumbati sebesar f
300 per tahun, sedangkan raja Namatote, Patipi dan Sekar sebesar f 200 per
tahun.Sementara raja Argunimenerima uang pantai-pantai sebesar f 150 per tahun.
Namun, penyimpangan dari sistem penggajian yang serupa terjadi, manakala uang
pantai-pantai termasuk dalam gaji yang dibayarkan setiap bulan. Penyimpangan
lainnya masih tampak pada saat pejabat raja Rumbati yang bernama Mohamad
Sedik yang diangkat berdasarkan kesepakatan (raja yang sebenarnya adalah
Abubakar yang saat itu masih kecil), menerima gaji f 50 per bulan dan uang
pantai-pantai f 25 per bulan diberikan untuk mendidik Abubakar. Setelah
kematian Mohamad Sedik pada tahun 1914, Abubakar diangkat menjadi raja,
kepadanya hanya diberikan gaji f 50 sementara uang pantai-pantai tidak lagi
dibayarkan.Kebijakan itu diduga bertalian dengan arti yang dimiliki oleh daerah
Rumbati. Dalam nota serah terima Asisten Residen Seyne Kok (1919) tentang hal
ini dimuat sebagai berikut:”dalam penggajian Raja dan rajamuda Rumbati,
diperhitungkan uang pantai-pantai dalam penggajian, juga menerima gaji dari kas
afdeeling apabila Raja Rumbati membayar pajak”.97
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Penyimpangan kedua terjadi pada penggajian rajamuda Wertuwar yaitu di
luar gajinya yang biasanya berjumlah f 25 diberikan juga tunjangan f 25 per bulan
diberikan kepada rajamuda Wertuwar. Penggajian itu didasarkan kepada
kenyataan bahwa rajamuda ini menjalankan kekuasaan sendiri di kerajaan
Wertuwar, sejak raja terakhir Wertuwar tidak lagi diganti. Penyimpangan ketiga
terjadi pada kenaikan gaji pada tahun 1921 yang diberikan kepada raja komisi di
Kaimana, yang gajinya dinaikkan setiap bulan dari f 25 menjadi f 40.98
Pada 1 Januari 1932 di Onderafdeeling West Nieuw Guinea terdapat beberapa
kepala pemerintahan pribumi yang digaji pemerintah kolonial. Adapun namanama raja yang memperoleh gaji dari pemerintah kolonialsebagai berikut:
Mooi Boeserau, Raja Namatotte
Maroena, Raja Atiati
Mafa, Raja Fatagar
Aboebakar, Raja Rumbati
Oesmail, Raja Patipi
Irit, Raja Arguni
Singgiray, Raja Sekar
Paris, Raja Muda Wertuwar
Ibor, Raja Muda Arguni
Kamaroedin, Raja Muda Fatagar
Serinama, Raja Komisi Bira
Achmad bin Naroe, Raja Komisi Kaimana.99
Berdasarkan laporan A.L. Vink tersebut diketahui bahwa pada masa
pemerintahan Asisten Residen Afdeeling West Nieuw Guinea A.L. Vink, Raja
Sekar yang bernama Singgiray merupakan kepala pemerintahan pribumi di
Kerajaan Sekar. Raja Singgiray yang dimaksud oleh A.L.Vink adalah Raja
Machmud Singgiray Rumagesan.
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Lebih lanjut dalam laporan A.L. Vink dijelaskan bahwa leluhur raja Arguni,
Sekar dan Wertuwar merupakan putra daerah asli, sedangkan leluhur dari raja
Namatote, Rumbati, Atiati dan Fatagar berdarah campuran. Raja Namatote Mooi
Buserau merupakan keturunan campuran Goram. Raja Rumbati Abubakar, Raja
Atiati Maruna dan Raja Fatagar Mafa merupakan keturunan campuran Seram.100
Berdasarkan laporan serah terima jabatan Kontrolir Fakfak A. Vesseur diketahui
bahwa raja-raja di Onderafdeeling Fakfak semuanya berdarah campuran. Raja
Atiati bukan berdarah asli Papua tetapi campuran Seram-Buton. Keturunan ini
termasuk dari pihak bapak, sehingga umumnya orang mengakui sebagai orang
Papua. Pada umumnya raja-raja di Onderafdeeling Fakfak tetap mempertahankan
tradisi untuk menikah dengan wanita Seram/Buton atau berdarah campuran.101
Kisah raja-raja di Onderafdeeling Fakfak semuanya berdarah campuran adalah
sebuah bukti sejarah yang paling otentik tentang“percampuran” berbagai identitas
kultural di Fakfak.
Raja-raja terpenting dari wilayah Afdeeling West Nieuw Guinea adalah
Raja Namatotte atau Kowiai yang berkuasa atas daerah sepanjang Teluk Kamrau
dan Arguni dan daerah sepanjang pantai selatan Kaimana hingga Tanjung Buru;
Raja-raja Onin yaitu raja Atiati, Fatagar, Rumbati dan Patipi yang sebelumnya
menempati ujung barat Semenanjung Kapaur, yang disebut Onin, kemudian
pindah ke bagian timur daerah Kapaur. Sebelum kehadiran Belanda di daerah itu,
Raja Sekar dan raja Arguni tunduk kepada raja Rumbati, tetapi setelah penegakan
kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mereka berusaha membebaskan diri dan
menjadi raja yang mandiri.102
Di seluruh wilayah kerajaan yang ada di wilayah Afdeeling West Nieuw
Guinea, para kepala kampung berada di bawah wewenang raja-raja. Raja
Namatota merupakan raja atas seluruh wilayah di Distrik Kaimana, namun
kenyataannya raja Namatota hanya berpengaruh di daerah sekitarnya saja. Semua
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kepala kampung di sekitar Namatota ditempatkan di bawah wewenang raja
Namatota. Selain raja Namatota, di Kaimana masih ada penguasa yang bergelar
raja komisi. Pada awalnya pemerintah kolonial Belanda mengakui bahwa Raja
Komisi merupakan kuasa Raja Namatota untuk Kaimana dan Kamrau. Namun,
pada kenyataannya kekuasaan Raja Komisi terpisah dari Raja Namatota. Raja
Komisi mempunyai pengaruh yang sangat kecil terahadap penduduk di wilayah
Kaimana. Pemerintah kolonial memanfaatkan Raja Komisi sebagai pembawa
pesan pemerintah kepada penduduk di wilayah kekuasaannya.103
Pada awalnya Distrik Fakfak merupakan wilayah kerajaan dari Raja
Fatagar dan Raja Atiati. Namun, pada masa pemerintahan Controleur F.W. van
Santwijk di Onderafdeeling Fakfak, Raja Atiati wafat dengan tidak meninggalkan
seorang putra. Oleh karena itu, pada 1936 Raja Fatagar diberi jabatan sebagai
penguasa Kerajaan Atiati untuk sementara waktu. Meskipun Raja Fatagar diberi
jabatan sebagai penguasa Kerajaan Atiati, akan tetapi Raja Fatagar tidak
sepenuhnya berkuasa atas penduduk di Kerajaan Atiati. Sebagian kepala kampung
di wilayah

Kerajaan

Atiati ditempatkan di bawah wewenang asisten

pemerintahan. Raja Fatagar dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh
puteranya, yang diberi gelar raja muda.104
Di wilayah Distrik Kokas terdapat beberapa kerajaan, yaitu: Kerajaan
Rumbati, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wertuwar, Kerajaan Arguni, Kerajaan Patipi
dan Kerajaan Pik-pik. Raja Pik-pik telah disingkirkan sebelum tahun 1934.
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BAB V
RELASI KERAJAAN FATAGAR DENGAN KERAJAAN-KERAJAAN
DI SEMENANJUNG ONIN

A. Relasi Kekerabatan
Menurut raja Fatagar Heru Uswanas, relasi kekerabatan yang terjalin antara
Fatagar, Rumbati dan Atiati merupakan akibat adanya perkawinan dari keluarga
raja Fatagar dengan Raja Rumbati dan perkawinan raja Atiati dan keluarga raja
Fatagar.105 Mengenai kekerabatan kerajaan lainnya, A.L. Vink, , dalam Nota
Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw
Guinea, Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea, 1932, mengisahkan
bahwa menurut sebuah legenda, ayah leluhur raja-raja Rumbati berasal dari
Persia. Mereka melakukan perjalanan dari Persia menuju tanah Papua, dengan
melewati Gresik dan Surabaya. Di tengah jalan kapal mereka kandas dan akhirnya
terdampar di Gunung Baik (semenanjung ujung selatan Bomberay). Di Gunung
Baik, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengenakan baju dari
bunga-bunga laut dan menikahi wanita tersebut.Perkawinan tersebut, melahirkan
keturunan Raja Rumbati dan keturunan Raja Namatote. Menurut legenda,
keturunan raja Atiati juga berasal dari wanita Turikumbang, yang berasal dari
Gunung Baik. Demikian juga, keturunan raja Namatote dan Atiati memiliki
hubungan kerabat pada garis pria dan memiliki hubungan kerabat pada garis
ibu,yaitu leluhur yang berasal dari Gunung Baik.106 Legenda ini menyebabkan
hubungan kekerabatan diantara kerajaan di Fakfak terjalin hingga sekarang, dan
kemungkinan berpengaruh terhadap pengangkatan raja-raja di Fakfak, dalam
mendirikan kerajaan.
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a. Kerajaan Rumbati
Leluhur pria dari keturunan raja Rumbati disebut Nawa-Nawa Bau.Raja
yang paling menonjol dari keturunan Raja Rumbati adalah Newarisa.Sultan
Tidore memberi gelar raja pertama kepada Newarisa.Newarisa dalam sejarah
tampil sebagai yang paling menonjol dari empat raja Onin (Patipi, Atiati, Fatagar,
dan Rumbati).Raja Newarisa memiliki pengaruh yang luas mulai dari sepanjang
pantai selatan dan utara Teluk Mac Cluer, sampai ke pedalaman di Teluk
Bintuni.Atas usul Newarisa dan dengan kerjasamanya, diangkat raja pertama
Arguni, Kabituwar (Sekar) dan Wertuwar.107
Raja Rumbati yang bernama Abubakar menyimpan Surat Keputusan
tentang pengangkatan Newarisa menjadi raja Rumbati oleh Pangeran Mohamad
Tahir, yang bertindak atasnama Sultan Tidore. Pengangkatan Newarisa sebagai
raja dikukuhkan oleh Residen Coorengel sebagai pemerintah kolonial Belanda
pada tanggal 8 November 1872.Setelah Newarisa meninggal, dalam pergantian
tahta kerajaan terjadi sebuah drama.Calon raja Kalalat, putra sulung Newarisa,
diracuni

oleh

saudara

tirinya

Tadjam.

Setelah

Kalalat

meninggal,

Tadjammemegang kekuasaan di daerah Kerajaan Rumbati. Pada 1880 Tadjam
terbunuh di Ugar dalam perang antara Atiati dan Fatagar di satu pihak dan
Rumbati di pihak lain. Setelah itu, dia digantikan oleh adik Kalalat, yakni
Ismail.Ketika Ismail meninggal, putranya masih terlalu muda untuk menduduki
jabatan raja, karenanya sebagai raja tampil Abdul Jalil, putra bungsu Newarisa.
Setelah kematian Adul Jalil, dia digantikan oleh putra Ismail yang bernama
Samali sebagai raja.Abdul Jalil merupakan ayah dari raja Abubakar.Abubakar
sebaliknya tidak langsung menggantikan ayahnya, tetapi sehubungan dengan
usianya yang masih muda saat wafatnya Samali, diangkat seorang penjabat raja,
cucu Newarisa dari perkawinan kedua dan kemenakan Tadjam, yang bernama
Mohamad Sedik.Baru setelah kematian Sedik, Abubakar tampil sebagai raja pada
tahun 1915.108
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Silsilah Raja-Raja Roembati
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling West
Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
Nawa2 Bau

Newarissa
( 1e vrouw van Atiati) gen. Oerjafi

Kelalat (m)

Ismail (m)

Abdoeldjalil (m)
=
Boki (vr.uit eigensoa)

Genopa (v)

Tadora (v)

Ke (v)

Boenga (m)

Garanate (v)

=
Ima

Akoe (m)
=

Salama (vr)

Saraoneh

Ali (m)

Imran (m)

Aboesama (m)
Ismail
=
Bija (vr.van Ati2

Imran (m)

Imran (m)

=
Toer

Aboebakar (m)

Tedar (v)

=
Salma (dochter v.d.
Radja van Fatagar)
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Newarissa
=
2e vrouw Fatima (soa Anggiloli)

Teram (pr) = Langkois

Mohamad Sedik (m)

Newarissa (m) = ?

Binfoeti (v)

Simage (v)

=
Konit

Oesman (m)

Djohora (v)

b. Kerajaan Atiati
Sama halnya dengan asal keturunan raja Namatote, keturunan raja Atiati
juga berasal dari Gunung Baik. Orang pertama dari keturunan yang menerima
gelar raja dari Sultan Ternate disebut Wainesin.Ketika Wainesin wafat, putranya
Jusuf masih kecil, sehingga penjabat raja harus diangkat yakni Sanggil dan
Ongga,

saudara-saudara menantu,

saudari

Wainesin

yang berasal

dari

Seram.Setelah Jusuf menjadi raja, Kerajaan Atiati bersama Fatagar pindah ke
Pulau Ega dan kemudian pindah ke Atiati Onin, di daratan depan Pulau Ega,
sementara Fatagar pindah ke Merapi, di sebelah timur Fakfak. Perpindahan
tersebut disebabkan perang antara Atiati dan Fatagar di satu sisi dan Rumbati di
sisi lain. Alasan perpindahan tersebut juga dijelaskan dalam laporan perjalanan
J.W. van Hille, penjabat asisten residen di New Guinea Barat, yang dimuat dalam
TNAG seri 2, jilid 33, nomor 2. Dalam laaporan tersebut J.W. van Hille
menyebautkan bahwa:”Kemudian raja Atiati pindah ke Atiati Onin yang terletak
di depannya, raja Fatagar pindah ke Merapi bersama istrinya dari Gorom dan lima
orang anaknya segera meninggal. Ketika Raja Fatagar meninggal di Merapi, dia
digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Mafa.Mafa menikah di Seram Laut
dan kembali ke kampung halamannya di Merapi pada tahun 1899.Pada tahun
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1899 Mafa diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya yang telah
meninggal.109
Sementara itu raja Atiati bersengketa dengan kawula Fatagar.Raja Atiati
menganggap kawula Fatagar sebagai kawulanya.Pada tahun 1897 Raja Jusuf (raja
Atiati) sebaliknya dibawa serta ke Ternate oleh residen.Raja Yusuf wafat di
Ternate.Dia tidak menurunkan tahta kerajaannya kepada putranya.Kerabat dekat
prianya adalah cucu dari kemenakannya.Putra sulungnya memang berangkat ke
Mekkah bersama ayahnya. Sang ayah meninggal di Mekkah dan sejak itu putraputranya tinggal di Kitai (Seram Laut). Menurut keinginan penduduk, kontrolir
mengusahakan pengembalian putra putranya yang tinggal di Kitai dan Haji
Haruna pada bulan April 1899 diakui sebagai raja Atiati.Seorang saudara muda
Haruna, Jusuf namanya, selanjutnya diangkat menjadi rajamuda, dan setelah
diberhentikan, digantikan oleh saudara mudanya, Ibrahim. Ibrahim

meninggal

pada tahun 1927 di Mekkah.Setelah itu tidak ada lagi pengganti yang
diangkat.Raja Jusuf meninggal dan hanya meninggalkan seorang putri yang
bernama Wainesin. Putrinya menikah dengan seseorang bernama Taib, yang
berasal dari Patipi.Taib menurut kata orang adalah “anak mas”, menurut
pandangan yang berlaku tentang itu, anak-anaknya yang berasal dari Wainesin
tidak bisa dipertimbangkan bagi pengganti raja.Haruna yang diakui sebagai raja
pada tahun 1899, wafat pada tanggal 26 Pebruari 1932.Tentang calon pengganti
raja Haruna, yang ditetapkan adalah putra rajamuda Jusuf yang bernama
Mohamad.110
Para kepala daerah Patimun menghendaki seorang pengganti dari garis
pria, karena pada tahun 189 garis wanita dari leluhur raja bersama Haruna telah
berkuasa.Kesepakatan tercapai antara para kepala adat dan penduduk kerajaan
Atiati tentang masalah pergantian tahta ini. Kedua pihak menyatakan cukup puas
dengan penunjukkan seorang pengganti oleh raja Namatotte, dari kerabatnya
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sampai generasi ketiga.Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keturunan
raja-raja
raja Namatote dan Atiati pada garis pria masih saling bersaudara. Karena
alasan keuangan, yang berkaitan dengan posisi kas daerah yang buruk, raja
Namatote diangkat menjadi penjabat raja Atiati.111

Raja Atiati Syahril Bay
(Sumber.Dok.Tim)

Berikut silsilah raja Atiati berdasarkan Memorie-(Vervolg)
(Vervolg) van Overgave
van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea,L.L.A.Maurenbrecher,
Guinea,L.L.A.Maurenbrecher, 1953.
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Silsilah Raja-Raja Atiati

Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
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Mohamad Tahir Lating
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c. Kerajaan Patipi
Silsilah raja-raja Kerajaan patipi berasal dari Batinginwanas.Orang
pertama dari keturunan ini yang menerima gelar raja dari Sultan Tidore adalah
Daulak. Setelah Daulak, berturut-turut Ruminggi dan Sabtu menjadi raja. Pada
saat Sabtu meninggal, putranya Mooi berada di Seram.Kesempatan ini digunakan
oleh seseorang bernama Semeni, pada saat itu menjadi Imam di Patipi, untuk
merebut gelar raja bagi dirinya dan keturunannya.Setelah ituketurunan raja asli
ditolak haknya dan pangkat raja tetap dimiliki oleh keturunan Semeni. Dari garis
pria dia berasal dari gunung Koman dan dari garis wanita berasal dari gunung Iba
atau Kowet.Kemudian Semeni digantikan oleh adiknya Abdulrachim alias Aterey
yang putranya, Usmaila, menjadi raja Patipi.Pengangkatan Abdulrachim sebagai
raja Patipi didasarkan pada sebuah keputusan pengangkatan menjadi raja Patipi,
yang diberikan

kepadanya pada tanggal

15

Juni

1896

oleh

residen

Ternate.Pengangkatan Abdulrachim sebagai raja juga didasarkan pada nasihat dari
Mohamad Tahir Alting Pangeran Tidore dan raja Misool Abdulmajij.112
Silsilah Raja-Raja Patipi
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
Oorspronkelijk geslacth

Tegenwoordig geslacht

Warkimbreri (m)

Daoelak (m)
Roemminggi (m)

Koworop

Sameni (m)

AbdoeIrahim (m)
Oesmaila (m)

Sabtoe (m)

Mooi (m)

Abdoelhamid (thans te Patipi)
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d. Kerajaan Arguni
Sebagai raja pertama dari keturunan raja Arguni yang berkuasa adalah
Samalei.Raja Arguni yang bernama Samalei bersama raja Newarisa dari Rumbati
berangkat ke Tidore.Raja Samalei atas usul Newarisa menerima pangkat raja pada
tahun 1865 di Tidore.Samalei digantikan oleh putranya Arewot.Dari perkawinan
Arewot dengan seorang wanita dari daerah Berau, dilahirkan putra raja yang
bernama Irit.Sementara dari perkawinan Arewot dengan seorang wanita Arguni
dilahirkan dua orang putra, yakni Biauni dan Ibo.Selama jabatan raja Arewot,
Biauni menjadi wakil raja.Setelah kematian Arewot, Irit diangkat menjadi
penggantinya pada tahun 1898.Namun, ketika Biauni wafat, adiknya Ibor diangkat
menjadi rajamuda.113
Silsilah Raja-Raja Geslacht Argoeni
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
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e. Kerajaan Sekar
Pada mulanya wilayah kerajaan Sekar berada di daerah yang terletak di
jalan masuk Teluk Sekar, yang disebut Kabituwar.Orang pertama dari keturunan
raja yang diangkat pada jabatan raja, juga menerima gelar raja Kabituwar dari
Ternate.Raja Kabituwar pertama yang menerima gelar raja adalah Pandai alias
Congan.Pada saat raja Pandai menerima gelar raja, Kokas merupakan pemukiman
para pedagang yang berasal dari luar Papua.Pemukiman para pedagang asing itu
dinamakan Sekar. Pada tahun 1896 seorang bernama Mner dari soa Beraweri
diangkat oleh Sultan Tidore menjadi raja kapitan negeri Sekar (kampung orang
asing). Pada awal bagian surat keputusan pengangkatan Mner sebagai raja kapitan
negeri Sekar disebutkan:”Mendengar nasihat raja Misool dan raja Rumbati, Mner
diangkat sebagai raja kapitan negeri Sekar”. Artinya, Mner tidak diletakkan di
bawah kekuasaan raja Kabituwar.Kemudian dia pindah ke Sekar dan mendirikan
kampong Sekar, sebuah kampung mandiri.Setelah itu, pengganti Pandai yakni
Pipi, saat pelantikannya menerima gelar raja Sekar.Gelar raja kapitan Sekar
setelah meninggalnya Kubis, putra raja kapitan pertama (Mner) tidak lagi
diberikan.Sebelum Pandai diangkat menjadi raja Kabituwar, orang menyebut
dirinya raja komisi secara tidak resmi yakni dalam komisi raja Rumbati.Ayahnya
Weker alias Paduri juga telah menyandang gelar ini.114
Ketika Pandai meninggal, tidak seorangpun yang dipertimbangkan untuk
menggantikannya.Pandai

tidak

mempunyai

saudara.Satu-satunya

putra,

Abdulrachman masih anak-anak.Sehubungan dengan ini, penjabat raja Sekar
diangkat, rajamuda Wertuwar bernama Lakate, putra tiri Pandai.Pandai untuk
kedua kalinya menikah dengan seorang wanita, bernama Badika, yang
sebelumnya telah menikah dengan Inisuka, rajamuda Wertuwar dan ayah
Lakate.Selama Pandai dan kemudian selama penampilannya sebagai penjabat raja
Lakate, seseorang bernama Pipi alias Saban melaksanakan tugas-tugas rajamuda
Sekar tetapi tanpa diangkat secara resmi.Pipi adalah putra Dimin, yang menjadi
“anak emas” dari ayah Pandai.Sehubungan dengan ini, keturunan Dimin menurut
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adat tidak pernah bisa menjadi raja. Namun, pada tahun 1911 dari pihak
pemerintah, diduga karena kurangnya orang yang lebih cocok, Pipi diangkat
menjadi raja Sekar.Putrinya sebelumnya menikah dengan penjabat raja Lakate.
Sehubungan dengan usia Pipi yang sudah lanjut, putranya Singgaray diangkat
menjadi rajamuda Sekar, dengan tujuan bisa membantunya dalam menjalankan
kekuasaan. Setelah kematian Pipi, Singgaray (Machmud Singgaray Rumagesan)
menjadi raja.Daerah Pik-pik termasuk wilayah pengaruh raja Sekar.Sebelum raja
Kabituwar (Sekar) diangkat, mungkin daerah Pikpik telah diletakkan di bawah
kekuasaan raja Atiati.
Sekitar tahun 1885 raja Atiati mengangkat seorang kepala daerah di
Pikpik, dengan tujuan mendapatkan bantuannya dalam perang yang mengancam
antara Rumbati di satu pihak dan Atiati serta Fatagar di pihak lain. Kepala ini
bernama Tatare, mendapatkan gelar raja.Tetapi dia tidak pernah dikukuhkan
dalam jabatan itu oleh pemerintah.Putranya Kauat setelah kematian Tatare
menerima pengangkatan resmi.Melalui pengaruh pemerintah, semua hubungan
antara Atiati dan Pikpik dihilangkan dan daerah Pikpik diletakkan di bawah
kekuasaan Sekar. Sehubungan dengan kenyataan itu terbukti bahwa Kauat
memainkan peran yang gelap dalam tujuan untuk menguasai pusat pemerintahan
Kokas.Ada beberapa usaha di kalangan para kepala daerah Pikpik untuk menjadi
kerajaan sendiri dan tidak bersedia ditempatkan di bawah kekuasaan raja Sekar.
Keinginan

para kepala daerah

Pikpik

itu tidak

didukung pemerintah

kolonial.Berdasarkan pertimbangan praktis, daerah ini diharapkan masuk wilayah
Sekar (lingkup pengaruh),meskipun posisi raja Sekar sebagai kepala daerah
Pikpik masih diperdebatkan atas dasar adat.Hanya di atas kertas raja Sekar
menegakkan kekuasaan atas kampung Sisir, yang para kepala dan penduduknya
tidak mau mengakui kekuasaan raja Sekar.Demikian juga Kampung Ugar tidak
mengakui kekuasaan raja Sekar atas mereka.Untuk menegakkan kekuasaan raja
atas kedua kampung tersebut, pemerintah kolonial mendukung kekuasaan raja
Sekar sepenuhnya.115
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Sebagai raja dari Kerajaan Sekar, pada tahun 1915 Machmud Rumagesan
ditetapkan

sebagai

raja

oleh

Pemerintah

Kolonial

Belanda.

Meskipun

pengangkatan Rumagesan sebagai raja disahkan oleh pemerintah kolonial
Belanda, dia seringkali justru memberontak terhadap pemerintah kolonial.
Pemberontakan Machmud Rumagesan terhadap Belanda berawal dari penolakan
Kontrolir van den Terwijk terhadap saran Rumagesan tentang pembayaran gaji
penduduknya yang bekerja di Maskapai Colijn yang beroperasi di Kokas.
Pemberontakan Rumagesan terhadap pemerintah kolonial telah mengantarkannya
ke penjara.116
Penjara ternyata tidak mampu mematikan semangat perlawanan Machmud
Rumagesan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Machmud Rumagesan
berjuang untuk menyatukan Irian barat dengan Indonesia. Kegigihannya untuk
menyatukan Irian Barat dengan Indonesia dibuktikan dengan tindakannya pada 1
Maret 1946, yang memerintahkan penduduknya untuk menurunkan bendera
Belanda secara serentak di Kokas. Perintah Rumagesan kepada rakyatnya untuk
menurunkan bendera Belanda merupakan bukti keberaniannya untuk menentang
penjajah. Peristiwa penurunan bendera Belanda itu menyebabkan pertempuran
penduduk Kokas dengan tentara Belanda. Tentara Belanda berhasil mematahkan
serangan Rumagesan dan penduduk Kokas. Rumagesan berhasil ditangkap dan di
penjarakan di Sorong (Doom), kemudian di pindahkan ke Manokwari, Jayapura
dan Makassar.117
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Silsilah Raja-Raja Stamboom radjageslacht van Sekar
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
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f. Kerajaan Wertuwar
Silsilah raja Wertuwar hanya menghasilkan seorang raja.Semempes adalah raja
pertama dan terakhir di Wertuwar.Dia diangkat pada jabatan ini atas usul
Newarisa, raja Rumbati. Pada saat yang sama diangkat seorang rajamuda, yakni
Inisuka. Jika Inisuka berasal dari daerah tempat Semempes dilantik sebagai raja,
Semempes sendiri berasal dari Sebakor (daerah Karas) tetapi dibawa ke daerah
Wertuwar dan dilantik menjadi raja atas dasar pengetahuannya.Dia adalah “orang
pintar”.118
Silsilah Raja-Raja Stamboom radja enradjamoedageslacht van Wertoear
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling West
Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
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g.

Kerajaan Namatote
Keturunan raja-raja Namatote berasal dari Gunung Baik.Raja Namatote

pertama yang diangkat oleh Sultan Tidore adalah Wolangtua.Pengangkatan
Wolangtua sebagai raja dari Kerajaan Namatote berlangsung setelah terbentuknya
hubungan Namatote dengan Sultan Tidore.Pengangkatan Wolangtua sebagai raja
mengakibatkan kerajaan itu harus tunduk kepada Sultan Tidore.Pada mulanya,
kekuasaan Wolangtua sebagai raja hanya berlaku di Namatote dan daerah
sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan Wolangtua semakin
meluas karena bantuan Sultan Tidore. Sultan Tidore membantu Wolangtua untuk
memperluas lingkup pengaruhnya sampai ke Teluk Arguni dan daerah pantai
selatan.Daerah tersebut hanya dikunjungi oleh pelayaran hongi.Atas usul raja
Namatote kepada Sultan Tidore, di daerah tersebut diangkat para kepala adat oleh
Sultan Tidore.Para kepala adat itu tetap tunduk kepada raja Namatote.Namun,
ketundukan para kepala adat itu kepada raja Namatote hanya ada di atas
kertas.Hal ini disebabkan letak dari daerah para kepala adat tersebut yang sangat
jauh dari kedudukan raja Namatote.Sultan Tidore mengangkat seorang raja di
Pulau Adi dan daerah Karufa, seorang Mayor Wanggita, penguasa yang
berpengaruh di Teluk Arguni, seorang raja Aiduma untuk daerah dari Aiduma ke
Lakahia dan seorang raja Kapia untuk daerah sebelah timur Lakahia.119
Setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah kolonial
mengakui kedudukan baik raja Namatote maupun para kepala adat yang diangkat
oleh Sultan Tidore.Namun, penerus keturunan raja-raja Adi dan Aiduma tidak
dapat mempertahankan eksistensinya sebagai raja. Sedangkan para kepala adat
Wanggita dan Kapia diangkat oleh pemerintah kolonial menjadi kepala
kampung.Pemerintah kolonial memberikan posisi otonom kepada para kepala
keluarga dari daerah pengaruh raja Adi dan Aiduma.Kekuasaan mereka di luar
kampungnya sendiri merupakan kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan, yang
merupakan hasil dari pelayaran hongi. Setelah penegakan kekuasaan pemerintah
kolonial di daerah itu sekitar tahun 1898 dan setelahpemerintah kolonial
119
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bersepakat dengan raja Namatotte, pemerintah kolonial mengangkat seorang raja
komisi, yakni seorang raja yang bekerja “dalam komisi” raja Namatotte. Raja
komisibertugas dari daerah Kaimana sampai Gunung Baik, termasuk teluk
Arguni.Pada saat Raja Adi terakhir meninggal, kekosongan kepemimpinan dari
seorang kepala di daerah itu sangat terasa.Sehubungan dengan luasnya kerajaan
Namatote,seorang yang bernama Naru dari Adi, diajukan untuk diangkat
mengagantikan Raja Adi sebagai kepala daerah itu. Pengajuan itu didasarkan
karena Naru dikenal keberaniannya.Naru adalah ayah raja komisi yang bernama
Achmad.Achmad dilahirkan dari perkawinan ayahnya dengan seorang wanita dari
daerah Wertuwar.Seorang putri dari perkawinan kedua dengan seorang wanita
dari Aiduma, yakni bernama Saati.Saati merupakan ibu dari raja Namatote (Mooi
Boeserau).120
Raja Aiduma terakhir adalah seorang wanita bernama Siambara.Setelah
kematiannya, tidak ada lagi penggantinya yang diangkat.Wolangtua setelah
kematiannya digantikan oleh saudara mudanya yang bernama Sifa.Setelah Sifa
meninggal dunia, dia digantikan oleh putranya yang bernama Lamora.Lamora
menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam kepemimpinannya.Raja komisi
Kaimana yang bernama Naru, memanfaatkan kekuasaan Lamora yang lemah
untuk memperkuat posisinya dengan mengorbankan raja itu, dan akhirnya tampil
sebagai penguasa mandiri di daerahnya.Setelah Lamora meninggal, sekitar tahun
1911, putra sulungnya yang bernama Mooi ditunjuk sebagai penggantinya.Mooi
masih sangat muda.Kondisi yang demikian diperburuk lagi dengan kenyataan
yang berkaitan dengan melemahnya pengaruh ayahnya sebagai raja.Akibatnya,
posisinya sebagai raja menjadi kurang berarti.Sekitar tahun 1912, pemerintah
kolonial berupaya untuk memulihkan kedudukan raja dimaksud.Setelah
pembicaraan yang diadakan pemerintah kolonial dengan para kepala adat,
pemerintah kolonial bersama para kepala adat mengukuhkan kedudukan raja.Para
kepala adat tersebut berjanji untuk mematuhi raja, sedangkan raja Mooi berjanji
untuk selalu berunding dengan para kepala adat sebelum memutuskan sesuatu
120
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aturan yang berlaku dalam kerajaan itu.Pada saat Raja Mooi memimpin
pemerintahan adat di daerah itu, raja Komisi Kaimana bernama Achmad.121

Silsilah Raja-Raja Namatotte
Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source
Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling
West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS.
?
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Sifa = (Fatima (Goromsche afkomst)
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=
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=
3e vrouw v. Gorom
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Oud ± 13 jaar, bezoekt de Gouv.
In1. School 2e kl. Te Ternate
=
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h. Raja Komisi
Raja Komisi Kaimana tunduk kepada raja Namatotte dan membantu dalam
pemerintahan atas daerah Kerajaan Namatote yang luas. Dalam nota serah terima
jabatan Asisten Residen Afdeeling Nieuw Guinea Barat Seyne Kok, yang ditulis
pada tahun 1919 dijelaskan bahwa:”Keturunan raja-raja khususnya yang berdarah
asing melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi. Para raja tersebut
memperoleh keberadaannya sebagai raja berkat pengaruh asing.Pada mulanya
Sultan Tidore atau kuasanya mengangkat dan mensahkan orang-orang tersebut
menjadi penguasa atas suatu daerah.Pengangkatan mereka sebagai raja berkaitan
dengan peran dan keberaniannya yang terkenal dalam pelayaran, perdagangan,
dan perompakan.Kedudukan para raja dimaksud, kemudian diturunkan dari ayah
kepada putranya.Setelah pengangkatan dan pengesahan para kepala adat itu,
mereka kembali ditempatkan di beberapa daerah, di mana mereka mengelola
hubungan dagang atau jika mereka ingin memperluas kekuasaan, menaklukkan
para kepala bawahan. Dengan demikian, pengaruh itu diperluas atau dikukuhkan,
sehingga muncul kerajaan-kerajaan kecil. Pada umumnya daerah-daerah yang
menjadi pengaruh raja, terutama di sepanjang pantai dan dekat muara sungai.Di
luar pusat kekuasaan raja tidak ada pemerintahan yang teratur.Penduduknya
tunduk pada sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya.Kondisi ini lebih mirip
monopoli perdagangan.Selain itu, kekuasaan para kepala adat itu hanyalah di atas
kertas saja.Melalui monopoli perdagangan, penduduk kampung-kampung di
pantai dan di sungai-sungai besar berada dalam kondisi ketergantungan dengan
para kepala adat tersebut.Dengan demikian, penduduk kampung-kampung itu,
selalu berada di bawah pengaruh dan kekuasaan para kepala adat yang semakin
berkuasa.Dalam kondisi yang demikian, kekuasaan para raja di wilayah itu
semakin meningkat.Hal ini menandai asal usul terbentuknya Raja Komisi.122
Sehubungan dengan daerah seorang raja Namatote terlalu luas untuk
diperintah oleh seorang raja, maka pemerintah kolonial setelah bersepakat dengan
raja Namatote, mengangkat raja komisi di Kaimana.Pengangkatan raja Komisi di
122
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Kaimanabertujuan untuk membantu raja dan memudahkan hubungan pemerintah
kolonial dengan penduduk setempat.Pembentukan raja komisi berasal dari
pengaruh pemerintah kolonial Belanda.Penyebutan Raja Komisi menunjukkan
asal-usul asing dari istilah itu yaitu raja dalam komisi.Adapun motivasi
pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkat Raja Komisi adalah menjadikan
Raja

Komisi

sebagai

penghubung

antara

pemerintah

dan

penduduk

setempat.Pentingnya pengangkatan Raja Komisi berhubungan dengan sedikitnya
sarana pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal
campur tangan pemerintah di daerah ini.Para kepala adat di wilayah sekitar
kerajaan tunduk kepada raja.123
Mengenai raja komisi Kaimana, dalam Memorievan Overgave van de
(Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea, 1932, disebutkan bahwa Sultan Tidore
mengangkat seorang raja di Pulau Adi dan daerah Karufa, seorang Mayor
Wanggita, penguasa yang berpengaruh di Teluk Arguni, seorang raja Aiduma
untuk daerah dari Aiduma ke Lakahia dan seorang raja Kapia untuk daerah
sebelah timur Lakahia. Namun, penerus keturunan raja-raja Adi dan Aiduma
tidak dapat mempertahankan eksistensinya sebagai raja.124 Selanjutnya dalam
laporan Etna yang dikutip oleh Pendeta F.C. Kamma (Kepulauan Tidore dan
Papua) bahwa tahun 1859 juga ada seorang raja di Adi, yang kerajaannya
terbentang dari teluk Kamrao sampai Tanjung Baik serta mencakup Pulau Kara
dan Adi. Tidak bisa diselidiki apakah yang dimaksudkan dengan Kara, Karas
atau Karawatu125
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Silsilah Raja-Raja Komisi
Sumber: Renaisance Nusantara Edisi Raja Sran Kaimana VIII, 2009.

Alam
Wai
Samay

Imaga I

Imuli

Woran III

Basir Onin II

Basir Otar

Gomuran

Samuran

Terjadi kekosongan beberapa abad

Nduvin IV

Naro’e V

Achmad Aituarauw VI

Muhammad Rais Aituarauw VII

Abdul Hakim Achmad Aituarauw VIII
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B.Relasi Dalam Bidang Ekonomi
Sebelum masuknya Tidore ke semenanjung Onin Fakfak, penduduk petuanan
Fatagar dan petuanan lainnya yang ada di Onin, sudah menjalin hubungan
perdagangan dengan para pedagang dari Seram Timur, Seram Laut, Gorom dan
Geser. Namun, peran orang kaya Seram sangat besar dan kuat dalam monopoli
perdagangan di wilayah itu. Para pedagang dari luar seperti Makassar, Banda dan
sebagainya, tidak dapat menjalin kerjasama perdagangan langsung dua arah
dengan pedagang Onin. Para Orang Kaya Seram Timur yang mengorganisir para
pedagang, berupaya menggagalkan kerjasama tersebut, karena dianggap dapat
mengacaukan jaringan perdagangan yang sudah terbentuk sebelumnya.
Ketika Tidore berhasil menanamkan pengaruhnya di Onin, para Orang kaya
Onin yang mengorganisir perdagangan di daerah itu, tunduk kepada aturan Sultan
Tidore. Siapapun yang ingin melakukan perdagangan dengan Onin, harus
mendapat ijin dan pas dari Sultan Tidore. Namun, ketika pedagang asing berhasil
membangun hubungan dagang dengan salah satu raja di Onin, maka para
pedagang lain, akan berupaya menggagalkan hubungan tersebut. Hal ini berarti
perdagangan yang terjadi pada masa itu haruslah perdagangan global, dalam arti
hubungan kerjasama perdagangan haruslah dengan semua pihak dan saling
menguntungkan, termasuk hubungan perdagangan diantara kerajaan yang ada
pada saat itu.
Ketika Belanda berkuasa di Papua dan membangun pos pemerintahannya
di Fakfak, praktek-praktek monopoli dan kecurangan bertransaksi antara
penduduk dan pedagang diawasi oleh Belanda agar tidak merugikan penduduk
lokal. Pemerintah Belanda menugaskan mantri pala untuk mengawasi pemetikan,
pengeringan dan pengangkutan produk hasil bumi penduduk lokal.126
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C.Relasi Dalam Bidang Politik
Dari beberapa laporan para Asisten Residen yang pernah bertugas di
Fakfak, diketahui bahwa secara politik, awalnya Kerajaan Rumbati bersekutu
dengan Atiati,Fatagar, Patipi, Wertuar, Sekar dan Arguni. Namun ketika terjadi
konflik antara Rumbati disatu sisi dan Atiati bersama Fatagar di sisi lainnya, maka
persekutuan tersebut terpecah. Kerajaan Rumbati bersekutu dengan Patipi,
Wertuar, Arguni dan Sekar disatu sisi dan disisi lain persekutuan kerajaan Atiati,
Fatagar dan Pikpik.
Pada awalnya para raja di Semenanjung Onin itu berada di bawah
pengaruh Newarisa, raja Rumbati. Oleh sebab itu, raja-raja ini tunduk kepada raja
Rumbati. Selama masa itu, raja Rumbati berusaha memperluas kekuasaannya di
sepanjang pantai utara Onin dan Kapauer hingga ke pedalaman di Teluk Bintuni.
Di daerah pengaruh raja Rumbati itu, diangkat para kepala bawahan dari raja
Rumbati oleh raja Newarisa. Raja Newarisa dari Rumbati, memerintah pada
pertengahan kedua abad XIX. Pengangkatan para kepala bawahan dari Raja
Rumbati tersebut bertalian dengan peristiwa perdagangan budak dan perompakan
yang berlangsung sekitar tahun 1860 di pantai Wahai (Seram) oleh seseorang
bernama Kupang, yang berasal dari kampung Sisir, yang termasuk daerah raja
Sekar. Pemerintah Kolonial Belanda meminta Raja Newarisa dari Rumbati untuk
bertanggungjawab atas peristiwa tersebut dan menyerahkan pelakunya. Apabila
tuntutan Pemerintah Kolonial tersebut tidak dilaksanakan oleh Newarisa, maka
dia disandera. Menindak lanjuti tuntutan pemerintah kolonial tersebut, Newarisa
kemudian

membangun

kerjasama

dan

mengangkat

para

kepala

yang

bertanggungjawab di daerahnya. Atas usul Newarisa, para kepala bawahan
diangkat oleh Sultan Tidore, raja Kabituwar (Sekar)dan rajamuda Wertuwar dan
raja Arguni.127
Setelah

kematian

salah

satu

raja

terkuat

di

Rumbati

yaitu

Newarissa,sekitar tahun 1875, muncul berbagai masalah pewarisan takhta yang
sangat merugikan pengaruh Rumbati di luar batas-batas kekuasaannya sendiri.
Krisis internal dalam Kerajaan Rumbati memperlemah kekuasaan raja Rumbati,
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sehingga raja-raja Kabituwar, Wertuwar, dan Arguni memanfaatkan situasi dan
kondisi tersebut untuk memperkuat posisi mereka. Setelah itu, perlahan-lahan
kekuasaan raja Rumbati merosot.128Kemerosotan kekuasaan raja Rumbati
memberi kesempatan kepada raja-raja lainnya di Semenanjung Onin lebih
mandiri. Adapun wilayah raja-raja lainnya yang dimaksud adalah raja Namatote,
Rumbati, Atiati, Fatagar,Patipi, Wertuwar dan Sekar.
Dalam memori serah terima jabatan F.H. Dumas dilaporkan bahwa Raja
Fatagar dan Raja Atiati masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat.
Oleh karena itu, kedua raja tersebut mempunyai hak untuk melaksanakan
pemerintahan di kedua wilayah kerajaan itu.129 Hal ini terbukti pada masa
pemerintahan Controleur F.W. van Santwijk di Onderafdeeling Fakfak, Raja
Atiati wafat dan tidak meninggalkan seorang putra. Pada tahun 1936 Raja Fatagar
diberi jabatan sebagai penguasa Kerajaan Atiati untuk sementara waktu.
Meskipun Raja Fatagar diberi jabatan sebagai penguasa Kerajaan Atiati, akan
tetapi Raja Fatagar tidak sepenuhnya berkuasa atas penduduk di Kerajaan Atiati.
Sebagian kepala kampung di wilayah Kerajaan Atiati ditempatkan di bawah
pemerintahan asisten pemerintahan.

Raja Fatagar dalam menjalankan

pemerintahannya dibantu oleh puteranya, yang diberi gelar raja muda.130
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BAB VI
PENUTUP

A.Kesimpulan
Kerajaan Fatagar adalah salah satu kerajaan yang ada di Kabupaten
Fakfak.Saat ini, wilayah adat dari Kerajaan Fatagar terdapat di dua distrik yaitu
Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak. Penduduknya berasal dari berbagai
etnis, baik orang Papua maupun non Papua, sehingga nampak heterogen. Raja
Fatagar sebagai penguasa petuanan, dibantu oleh raja muda dan perangkat
pemerintahan adat lainnya antara lain Kapitan,Mayor, Sangaji, Jojao dan
Warnemen. Dewasa ini tugas raja Fatagar lebih condong untuk meredam konflik
yang disebabkan keragaman suku dan agama, disamping tugas utamanya sebagai
pemimpin pemerintahan adat.
Hubungan penduduk di Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore telah
terjalin sejak abad XVI. Kesultanan Tidore menjalin hubungan dagang dengan
penduduk lokal, terutama dengan orang-orang yang dianggap menonjol di wilayah
itu. Kesultanan Tidore berupaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan itu
dengan mengangkat orang-orang yang dianggap menonjol atau kepala-kepala adat
sebagai raja di wilayah itu. Karena itu raja tunduk terhadap Tidore dan
menjalankan pemerintahannya atas nama Sultan Tidore.
Pengaruh Kesultanan Tidore di wilayah Semenanjung Onin bertalian
dengan keberadaan kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah itu. Pengaruh
Sultan Tidore semakin meningkat setelah Sultan Tidore menganugerahkan gelar
raja kepada para bangsawan di wilayah itu. Penganugerahan gelar raja kepada
para raja di wilayah Semenanjung Onin dimaksudkan oleh Sultan Tidore untuk
mempertahankan monopoli dagang dan pemungutan pajak di wilayah itu Dengan
kata lain, konsekuensi dari penganugerahan gelar raja, para raja itu menjalankan
kekuasaan atas nama Sultan Tidore. Mereka menjadi agen dagang dan pemungut
pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah sultan Tidore. Sebaliknya, Sultan
Tidore juga mengirim utusannya ke wilayah itu untuk mengingatkan kewajiban
para raja untuk mengantar dan mempersembahkan upeti kepada Sultan Tidore.
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Selain mengingatkan kewajiban para raja, para utusan Sultan Tidore juga bertugas
untuk mengawasi pengutipan pajak dari penduduk, sehingga penghasilan Sultan
Tidore semain meningkat.
Relasi Kerajaan Fatagar dengan kerajaan-kerajaan lainnya meliputi
berbagai aspek. Relasi Kerajaan Fatagar dan Kerajaan Atiati mencakup aspek
kekerabatan dan politik. Raja Fatagar dan Raja Atiati masih mempunyai hubungan
keluarga yang sangat erat. Oleh karena itu, kedua raja tersebut mempunyai hak
untuk melaksanakan pemerintahan di kedua wilayah kerajaan itu. Dengan
demikian Kerajaan Fatagar dan Kerajaan Atiati merupakan sekutu yang saling
membantu untuk menguatkan eksistensi kedua kerajaan itu. Relasi diantara
kerajaan-kerajaan yang ada di Fakfak, umumnya didasari oleh ikatan
kekeluargaan akibat adanya pernikahan diantara keluarga kerajaan-kerajaan
dimaksud. Hubungan ini menyebabkan beberapa kerajaan biasanya melibatkan
kerajaan lain dalam pengambilan keputusan pemilihan raja. Disamping itu,dalam
aspek ekonomi, terjalin kerjasama diantara orang kaya untuk masing-masing
petuanan untuk mengorganisir persekutuan dagang mereka. Namun, ketika
Belanda berkuasa di Fakfak, praktek-praktek monopoli dan kecurangan
bertransaksi dagang diawasi secara ketat agar tidak merugikan penduduk. Dalam
bidang politik terjadi persekutuan antara Rumbati, Patipi, Wertuar,Sekar dan
Arguni di satu pihak. Di pihak lainnya terjalin persekutuan antara Atiati,Fatagar,
dan Pikpik. Ketika Belanda berkuasa di Papua, Kerajaan Rumbati mengalami
perpecahan, sehingga kerajaan Wertuar, Sekar dan Arguni menjadi kerajaan
mandiri yang terlepas dari Kerajaan Rumbati. Sementara itu, kerajaan Pikpik
dimasukkan oleh Belanda ke dalam kerajaan Sekar. Kerajaan Fatagar dan
Kerajaan Atiati merupakan kerajaan yang mampu bekerja sama dengan
pemerintah kolonial dalam berbagai bidang. Dengan demikian kedua kerajaan itu
merupakan sekutu Belanda.
Pada masa kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Papua, keputusan
kerajaan Fatagar dan Kerajaan Atiati menjadi sekutu Belanda merupakan suatu
hal yang lazim terjadi, mengingat dominasi Belanda yang semakin kuat. Berbeda
halnya dengan Kerajaan Sekar di bawah kepemimpinan Machmud Rumagesan
memilih untuk berseteru dengan Belanda. Keputusan Kerajaan Sekar untuk
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berseturu dengan pemerintah kolonial Belanda karena konflik antara Machmud
Rumagesan dengan Kontolir van den Terwijk . Konflik tersebut dipicu oleh
penolakan saran dari Machmud Rumagesan tentang pembayaran upah
penduduknya dari maskapai Colijn yang beroperasi di Kokas.
Setelah Belanda menegakkan kekuasaannya atas Nieuw Guine pada tahun
1989, maka di Fakfak ditempatkan seorang kontrolir di daerah Kapaur dan
pegawai pemerintah kolonial lainnya. Penegakan kekuasaan Belanda berdampak
pada kedudukan raja-raja yang ada di wilayah Semenanjung Onin. Raja-raja di
wilayah itu tidak lagi tunduk kepada Sultan Tidore. Sebab para raja tersebut
ditempatkan di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Penegakan
kekuasaan Belanda di wilayah itu berdampak pada berakhirnya kewajiban para
tersebut untuk membayar upeti kepada Sultan Tidore. Raja Fatagar dan para raja
lainnya yang ada di Fakfak, berada dibawah pengawasan pemerintah Belanda.
Mereka diberi tanggung jawab sebagai penghubung antara masyarakat dan
pemerintah, melakukan pengumpulan pajak, menjaga ketertiban umum dan
sebagai Imam. Sebagai konsekuensi tersebut, pemerintah Belanda memberikan
gaji tetap dan upah dari hasil pengutipan pajak. Disamping itu, penduduk wilayah
itu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah Belanda.

B. Saran dan Rekomendasi
Penelitian ini merupakan penelitian awal tentang sejarah kerajaan-kerajaan di
wilayah Semenanjung Onin , pantai barat Papua. Kajian ini dapat dikembangkan
dengan penelitian lebih lanjut tentang sejarah daerah di Jazirah Onin. Karena
merupakan kekayaan sejarah bangsa yang dapat merangkai simpul-simpul sejarah
bangsa secara Nasional maupun internasional, maka Pemda Kabupaten Fakfak
harus membuat perda situs-situs tersebut agar tetap lestari dan dapat menjadi salah
satu tujuan wisata, guna peningkatan PAD kabupaten Fakfak. Beberapa tinggalantinggalan sejarahnya pun, masih dapat dijumpai hingga kini.
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