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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mane’e adalah tradisi lisan yang spesifik yang telah berlangsung berabad-

abad yang diperkirakan berlangsung sebelum abad XV dan terekam melalui 

sejarah kelisanan mulai abad XVI, saat dokumen dan catatan sejarah mulai ada. 

Penelitian ini akan mengindentifikasi dan mendokumentasikan salah satu 

khasanah budaya komunitas masyarakat pesisir Kepulauan Talaud yang dikenal 

dengan sebutan upacara Mane’e. Sejauh ini belum diperoleh informasi adanya 

penelitian-penelitian terdahulu yang secara spesifik memberi pengrtian khusus 

pada tradisi upacara Mane’e, sehingga belum memperoleh identifikasi 

menyeluruh terkait khasanah budaya masyarakat pulau Kakorotan Kepulauan 

Talaud. Tradisi Mane’e di kalangan masyarakat Talaud merupakan bagian dari 

keunikan lokal dan sebuah peristiwa sosial.  Upacara tradisi Mane’e  mengandung 

kearifan-kearifan lokal masyarakat yang hidup amat bersahaja. Upacara Mane’e 

bagi masyarakat Pulau Talaud yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sebuah 

pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Talaud  merupakan tradisi turun-temurun. 

Tradisi  Mane’e merupakan tradisi upacara adat masyarakat pesisir Kepulauan 

Talaud yang berisi kegiatan menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan 

setahun sekali pada waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaannya ketika air 

pasang tertinggi dan pasang surut terendah pada bulan purnama atau awal bulan 

mati yang didasarkankan pada perhitungan pergerakan bintang. Sarana yang 
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digunakan dalam upacara itu adalah pedang, janur atau disebut sammi, keranjang 

atau yang disebut patanga, dan tali hutan yang disebut tali pundangi. (lihat 

gambar 4.2)  

Dalam melakukan upacara tradisi Mane’e diiringi doa atau puja puji dalam 

bentuk mantra, ikan-ikan akan berdatangan ke dalam kolam-kolam buatan yang 

telah disiapkan.  Menyikapi fenomena alam tersebut, masyarakat pesisir Pulau 

Kakorotan Kepulauan Talaud melakukan kegiatan menangkap ikan yang disebut 

Mane’e, (lihat gambar 4.7). 

 Tradisi upacara menangkap ikan secara tradisional, dalam  pelaksanaanya 

ada beberapa mantra yang diucapkan oleh tua adat dan tokoh masyarakat, tetapi 

tradisi Mane’e merupakan tradisi yang unik pada masyarakat Pulau Kakorotan 

Kepulauan Talaud,  mereka memilih Mane’e sebagai sarana upacara tradisi dalam 

kegiatan menangkap ikan. Tradisi upacara Mane’e yang dipilih karena didasarkan 

atas pertimbangan nilai-nilai kearifan lokal, yang terdapat dalam upacara tradisi 

Mane’e, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat pesisir Pulau 

Kakorotan saat ini, misalnya nilai-nilai keagamaan, pranata sosial, dan adat. 

Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tradisi Mane’e merupakan 

budaya yang  memiliki aset yang paling berharga, yang bisa dijadikan salah satu 

daya tarik dibidang pariwisata. Namun, kini upacara tradisi Mane’e mulai 

dirasakan sosok tokoh yang bisa memimpin upacara Mane’e kian sulit ditemukan. 

Jangankan untuk pemimpin upacara upcara adat, masyarakat pesisir pulau 

Kakorotan yang paham akan nyanyian, syair, dan mantra dalam upacara tradisi 

Mane’e pun kini terus berkurang. 
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1.2  Identifikasi Masalah Penelitian 

Objek penelitian adalah tradisi upacara Mane’e masyarakat Pulau 

Kakorotan Kepualuan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.Tradisi upacara Mane’e 

merupakan bagian budaya tradisi lisan yang mempunyai bermacam-macam 

bentuk yang dapat diteliti dari berbagai segi yang bertolak dari pokok masalah.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian ini relevan dengan upaya melestarikan kebudayaan daerah yang 

kelak akan bermanfaat dalam pembinaan kebudayaan bangsa Indonesia. Penelitian 

tradisi upacara Mane’e ini dapat dimasukkan dalam tatanan peningkatan dan 

pelestarian budaya masyarakat. Penelitian ini besar manfaatnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu budaya, dan dapat dikaji sebagai 

gejala budaya yang khusus dilihat dari hubungan masyarakat pemiliknya. 

Dari uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana perencanaan upacara tradisi Mane’e pada masyarakat pesisir  

Pulau Kakorotan  Kepulauan Talaud  

2) Bagaimana proses pelaksanaan upacara tradisi Mane’e pada masyarakat 

pesisir  Pulau Kakorotan  Kepulauan Talaud 

3) Bagaimana manfaat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat 

pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan Talaud  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, ialah memberikan 

informasi secara menyeluruh terkait, tradisi upacara Mane’e serta faktor-faktor 
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yang berhubungan dengan penceritaan di kalangan masyarakat pesisir Pulau 

Kakorotan Kepulauan Talaud. Dengan satu harapan akan tercipta satu tulisan yang 

lengkap dari tradisi upacara Mane’e. Dan menggambarkan berbagai aspek yang 

terkait sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk. 

1. Mengetahui tradisi upacara Mane’e pada masyarakat pesisir Pulau 

Kakorotan Kepulauan Talaud, dengan mendokumentasikan proses tradisi 

upacara Mane’e pada masyarakat pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan 

Talaud. 

2. Mengetahui manfaat upacara tradisi Mane’e yang dihubungkan dengan 

nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat pesisir Pulau 

Kakorotan KepulauanTalaud. 

3. Mengetahui tradisi upacara Mane’e sebagai kearifan lokal, yang   

mengandung nilai-nilai budaya dalam upaya mentranformasikan ke dalam 

Pendidikan formal dan nonformal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian tradisi upacara Mane’e, 

relevan dengan upaya melestarikan kebudayaan daerah, yang kelak akan 

bermanfaat dalam pembinaan kebudayaan bangsa, maka hasil penelitian tradisi 

upacara Mane’e termasuk dalam ragam lisan, dan dapat memberikan masukan 

terhadap pendekatan tradisi yang sesuai dengan kenyataan tradisi di wilayah 

Nusantara. 

 Hal ini akan memperlihatkan bagaimana ketepatan pemakaian teori dan 

pendekatan yang telah ada dalam tradisi lisan yang berbeda, serta nilai-nilai yang 

terpantul dari tradisi lisan Mane’e dapat digunakan dalam pendidikan, baik anak-
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anak sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Di samping itu berpengaruh 

positif terhadap beberapa hal seperti, memperkuat sikap masyarakat terhadap 

kehadiran tradisi lisan sekarang, berperan  dalam  berbagai aspek kehidupan, dan 

memelihara hubungan baik antar suku bangsa dan budaya di seluruh wilayah 

Nusantara. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka istilah-istilah yang memiliki 

konsep adalah, tradisi, upacara Mane’e, masyarakat pesisir, Pulau Kakorotan di 

Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Berikut ini penjelasannya.  

a. Tradisi  

Dalam Ensiklopedi (1999:21) disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” 

atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun 

temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang 

mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai 

sanksi, seperti disebut adat saja. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat disini 

adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Tradisi 

yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang 

diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. 

Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian bagian cerita tertentu 

dari masa lalu sebagai tradisi (Saefullah, 2007: 38). Tradisi yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah upacara tradisi Mane’e pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan 

Talaud. Upacara tradisi Mane’e memperlihatkan keunikannya sebagai salah satu 

bentuk seni tradisi lisan, yang bisa menjadi daya tarik di bidang pariwisata, namun 
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di sisi lain kehilangan tokoh-tokoh adat yang mengerti tatacara  upacaranya, 

aktivitas melaut di kalangan orang-orang pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan 

Talaud kini berangsur-angsur mulai hilang, terutama pada kalangan kaum muda, 

jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hal tidak mungkin pada saat kelak, tradisi 

upacara Mane’e yang merupakan bagian dari kekayaan tradisi bangsa, dengan 

kearifan-kearifan lokal lainnya akan benar-benar hilang, jika sebuah tradisi yang 

hidup dalam masyarakat hilang, berarti sebagaian dari khasanah bangsa yang 

mengandung seperangkat kearifan lokal juga ikut hilang. Sehubungan dengan hal 

itu, maka penelitian secara menyeluruh menyangkut semua aspek, terkait dalam 

persiapan tradisi upacara Mane’e hingga pelaksanaanya, termasuk kemungkinan 

adanya medikasi perubahan sosial pada komunitas masyarakatnya, yang tercermin 

dari format pertunjukan tradisi upacara Mane’e perlu dilakukan. Apalagi hingga 

sejauh ini belum diperoleh informasi adanya penelitian-penelitian terdahulu, 

secara spesifik memberikan pengertian khusus pada tradisi upacara Mane’e, 

sehingga belum memperoleh indetifikasi menyeluruh terkait khasanah budaya 

masyarakat di Kepulauan Talaud. 

b. Upacara Mane’e 

Mane’e adalah cara menangkap ikan secara tradisional, Mane’e 

dilaksanakan melalui kesepakatan bersama yang disebut se’e atau zazahara. 

Sasahara artinya pernyataan setuju bagi warga kampung, untuk memberikan satu 

pernyataan kesepakatan bersama dengan tokoh adat, tokoh agama, Pemerintah dan 

masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan Mane’e, dengan memperhatikan 

hukum-hukum adat yang berlaku pada masyarakat Pulau Kakorotan Kepulauan 
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Talaud. Adapun hukum adat yang berlaku dalam pelaksanaan tradisi upacara 

Mane’e itu, adalah hukum adat yang disebut Eha. Eha artinya suatu teguran, agar 

jangan berbuat sesuatu yang ada  di daratan maupun di laut. 

 Eha darat seperti penutupan musim panen atau pengambilan sumber daya 

alam berupa buah kelapa, buah pala, buah pisang, buah pepaya dan hasi bumi 

lainnya. Eha laut seperti penutupan lokasi penangkapan ikan dan terumbu karang 

lainnya. Mane’e adalah salah satu kebudayaan maritim, bagi masyarakat Talaud 

yang bermukim di bagian Utara Sulawesi berbatasan dengan Philipina. Lokasi 

perbatasan yakni di Pulau Miangas dan sekitarnya. Mane’e  adalah salah satu 

kebudayaan yang terpadu antara benda (tangible) dengan tradisi lisan, yang 

memiliki muatan kearifan lokal yang tangible (berwujud benda) dan intangible, 

termasuk filosofi kegotongroyongan dan percaya pada kekuatan yang 

supernatural. Diperkirakan tradisi ini telah berlangsung di antara abad 5 s/d abad 

15 Masehi.  

Upacara tradisional Mane’e dilakukan setahun sekali, berdasarkan 

pengalaman masyarakat dalam hubungannya dengan gerakan air di sekitar Pulau 

Kakorotan, Malo, Intata. Penyebab utama terjadinya arus adalah, radiasi matahari 

dan pemanasan yang bebeda-beda di bagian bumi, sehingga terjadi perbedaan 

tekanan yang mengakibatkan  angin berhembus di permukaan laut dan 

menyebabkan air laut bagian permukaan akan bergerak, sehingga terjadilah arus 

(Hutabarat dan Evans, 1985). Anonimous (1989) mengemukakan bahwa aksi gaya 

gesekan angin di permukaan laut dikenal dengan wind stress (tekanan angin). 

Ketika angin berhembus melewati  permukaan laut, energi berpindah dari angin 
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ke lapisan permukaan laut. Energi ini digunakan untuk menggerakkan massa air. 

Menurut Bowden (1983) angin dengan kecepatan 10 m/dtk (mendekati 20 knot) 

pada tinggi 5-10 m, akan menimbulkan tekanan angin pada permukaan laut 0,2 

N/m
2
. Berdasarkan beberapa hasil observasi menunjukkan bahwa arus permukaan 

mempunyai kecepatan kira-kira 3 persen dari kecepatan angin, sehingga angin 

dengan kecepatan 10 m/dtk akan menimbulkan arus permukaan 0,3 m/dtk. Arus 

akibat radiasi matahari dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti sifat air, gravitasi 

bumi, rotasi bumi, keadaan dasar, dan distribusi pantai/topografi. Distribusi Pantai 

selain meredam juga mengubah arah arus. Rotasi bumi juga penting dalam 

mengubah arah arus terutama arus dalam skala lintasan besar. Menurut 

Moningkey, dkk, (1989), mempelajari arus dengan memperhatikan semua faktor  

di atas merupakan hal yang sangat rumit. Effendi dkk, (1986) juga mendukung 

bahwa arus permukaan di perairan pantai pada umumnya sangat kompleks, sebab 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi sirkulasi arus tersebut, seperti gaya dari 

darat/aliran sungai, tiupan angin, gaya-gaya pasang surut dan bentuk dasar 

perairan.  

c. Masyarakat Pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 

Masyarakat pesisir merujuk pada Kecamatan Nanusa terdiri dari 7 pulau 

yaitu, Pulau Kakorotan, Pulau Malo’, Pulau Intata, Pulau Mangupung, Pulau 

Marampit, Pulau Garat, dan Pulau Karatung. Pulau kakorotan adalah salah satu 

pulau terluar di Indonesia. Dari 7 pulau tersebut 3 pulau yang berpenghuni dan 4 

pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Karatung, 

Pulau Kakorotan, dan Pulau Mangupung, dan 4 pulau yang tidak berpenghuni 

adalah Pulau Intata, Pulau Malo’, Pulau Garat, dan Pulau Marampit. Pulau 
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Karatung adalah pusat kota kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat, dan 

seorang Kepala Desa. Desa Kakorotan berpenduduk 767 Jiwa dan 207 Kepala 

Keluarga, dan memiliki fasilitas sebagai berikut, Satu Sekolah Dasar (SD), dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disebut SATAP (Satu Atap),  

danmemiliki ruang belajar sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 45 orang, guru 8 

orang, 5 diantaranya non-PNS dengan bahasa yang digunakan adalah Bahasa 

Indonesia campur Bahasa Daerah atau dialeg. Pulau Kakorotan memiliki sebuah 

Gereja Protestan dengan kondisi bangunannya yang belum rampung dan sebuah 

Puskesmas pembantu. Desa  itu memiliki tokoh adat yang disebut Ratumbanua 

(Kepala adat), dan seorang  wakil yang disebut Inangwanua. Kepala dan Wakil 

mempunyai wakil-wakil lagi yang disebut, Tangii, Panucu, Sarrahe, Aallan, dan 

Wuaho. Masing-masing sebagai pengintai atau pemberi informasi tentang 

keamanan. Tempat pemukiman atau rumah tinggal mereka sudah 60% semi 

permanen yang sebagaian besar dibangun dengan menggunakan bahan dari batu 

karang yang dibakar untuk menggantikan semen. Masyarakat pada umumnya 

memiliki mata pencaharian nelayan dan petani, hasil tani mereka adalah kelapa, 

ubi-ubian dan pisang, dengan penghasilan per kapita perbulan yang sangat mini.  

Masyarakat yang tidak pergi mencari ikan terpaksa menunggu hasil panen 

kelapa yang 3 bulan sekali panen. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap 

atau Pegawai Negeri Sipil berjumlah 38 orang.  

 

 


