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KATA SAMBUTAN
Berbeda dari jilid I dan II yang diterbitkan oleh PT BPK Gunung Mulia untuk Perhimpunan Sekolah-sekolah Theologia di Indonesia (Persetia)
pada tahun 1981 dan 1982, Jilid II dari karya Dr. F.C. Kamma ini diterbitkan oleh PT BPK Gunung Mulia dalam rangka proyek Terbitan Teologi
Indonesia (TTI), kerja sama antara Yayasan BPK Gunung Mulia dengan
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) di Negeri Belanda, yang pelaksana
proyeknya adalah Dr. Th. van den End. Secara resmi proyek ini baru dimulai pada bulan Juli 1990, tetapi kerja sama antar kedua lembaga tersebut di atas sebenarnya sudah berlangsyung sejak lebih dari 10 tahun sebelumnya.
Proyek kerja sama ini antara lain bertujuan "menyediakan buku-buku
teologi, khususnya di bidang Sejarah Gereja dan Tafsiran Alkitab, berupa
karya asli maupun terjemahan" (Naskah Perjanjian Kerja Sama pasal 2.1.).
Buku ini adalah salah satu dari sekittar 10 buku yang bakal dihasilkan
proyek ini sampai tahun 1995. Kendati proses penerbitan buku ini membutuhkan waktu yang relatif panjang, namun diharapkan bahwa buku ini memenuhi kebutuhan dan kerinduan para pembaca, terutama Saudara-saudara kita di Irian Jaya, yang sudah lama menantikan terbitnya jilid III ini.
Momen penerbitan buku ini kiranya tepat pula untuk mendukung dan menyambut Sidang Raya XII Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia bulan
Oktober 1994. Diharapkan para peserta Sidang Raya tertarik membaca
buku ini untuk memperdalam pengenalan tentang pertumbuhan GKI Irja
selaku tuan rumah pesta iman yang akbar itu.
Komisi Theologia BPK Gunung Mulkia selaku aparat Yayasan BPK
Gunung Mulia yang bertugas mendampingi pelaksana proyek TTI ini menyambut hangat penerbitan buku ini. Kiranya terbitnya buku ini memacu
penerbitan buku-buku lain dalam waktu dekat.
Jakarta, Agustus 1994
a.n. Komisi Theologia BPK Gunung Mulia
Pdt. Dr. Jan S. Aritonang
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KATA PENGANTAR
Bentuk dan isi suatu kebudayaan sarat dengan makna. Terungkap dalam lambang-lambang atau simbol-simbol, pandangan dan kehidupan agama, mitos dan tata adat. Pada banyak orang, makna yang sarat di balik
kebudayaan suatu suku, seringkali kurang ditangkap dan pahami. Hal ini
menimbulkan kesan-kesan dan pemahaman yang keliru, yang berdampak
pada hubungan dan komunikasi yang dikembangkan.
Buku Ajaib di Mata Kita ini, yang diterjemahkan dari buku aslinya Dit
Wonderlijke Werk karangan Dr. F.C. Kamma, adalah refleksi pengalaman
mengenai komunikasi antara manusia Irian dalam konteks kehidupan
budayanya sebagai penerima Injil dan para pekabar Injil asal Jerman, Belanda, Ambon dan Sangir serta guru-guru Irian yang memberitakan Injil
dan memasukkan kebudayaan baru. Selama itu, yang terjadi adalah diskomunikasi. Kedua belah pihak yang berbeda pola pikir, kebudayaan maupun bahasa, saling bertemu. Para pekabar Injil, karena tidak mengerti
bahasa, kebudayaan dan pola pikir masyarakat, mengalami betapa beratnya upaya-upaya pengembangan yang dikomunikasikan, kendati dilakukan
dengan kesabaran, ketekunan dan kegigihan. Bahkan sering menimbulkan
pertentangan yang mengecewakan.
Mengubah pola pikir maupun kebiasaan hidup memerlukan pola
komunikasi yang mengantisipasi pola pikir, pemahaman budaya atau
medan fenomenal suatu suku. Kemajuan dan perkembangan masyarakat
yang lamban berkembang, sebagaimana terdapat di Irian Jaya, bukan saja
diakibatkan faktor geografis, keterbelakangan dan keterpencilan sukusuku di Irian Jaya, atau ketidakmauan orang Irian, untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga disebabkan oleh "pola komunikasi" yang mengabaikan pendekatan budaya. Atau dengan meminjam istilah Raymond Facelina, tidak adanya "hati yang
mendengarkan".1
Mengembangkan prinsip "mendengarkan budaya" sebagai titik tolak
komunikasi untuk pengembangan, adalah isyarat dari refleksi pengalaman
1

(R.J. Schreiter, Rancang Bangun Teologi Lokal, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia,

1991.
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yang Kamma ungkapkan dalam buku Ajaib di Mata Kita. Suatu isyarat
penting untuk didengar dan diperhatikan untuk memberhasilkan pelayanan Gereja serta upaya pembangunan lain di Irian Jaya. Dr. F.C. Kamma,
sebagai antropolog dan misionaris selama bertahun-tahun di Irian Jaya
mengungkapkan dengan sadar pengalaman "misunderstanding" yang telah
berlangsung lama dalam sejarah PI di Irian Jaya. Dia melakukan suatu
introspeksi dan self-critic. Betapa penting memahami orang Irian dari latar
belakang budaya dan "denk-cultuur" mereka.
Buku Ajaib di Mata Kita bukan hanya mengungkapkan pengalaman
"miscommunication" dan "misunderstanding", tetapi juga memberikan
gambaran tentang sejarah pertumbuhan jemaat-jemaat dan Gereja Kristen
Injili di Irian Jaya, mengenai masuknya Injil di kampung-kampung dan
desa atau di suatu daerah. Setiap desa atau kampung atau desa dapat
menelusuri dan mencari kapan Injil mulai diberitakan di kampung atau
desanya dan siapa yang memulai dan membawa Injil ke kampung atau
desa itu.
Lebih dari sekadar data sejarah pekabaran Injil, buku Ajaib di Mata
Kita juga mengungkapkan pertumbuhan masyarakat Irian Jaya, khususnya
masyarakat yang telah menerima Injil sebagai unsur baru dalam kehidupan mereka serta perkembangan-perkembangan umum di Irian Jaya,
ketika peralihan dari kebudayaan lama ke dalam situasi baru dan modern
dimulai.
Dari segi ini, dapatlah dikatakan bahwa buku Ajaib di Mata Kita mengandung nilai-nilai yang bermakna luas. Buku ini memberi kita masukan
dan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman budaya suku untuk
menjadi titik tolak pengembangan dan pembangunan gereja maupun masyarakat, data-data historis tentang masuknya Injil di suatu kampung, desa
ataupun suatu daerah. Juga perkembangan masyarakat Irian Jaya sejak
zaman Zending.
Boleh dikatakan bahwa buku Kamma ini adalah sebuah koleksi yang
fragmentaris dari perkembangan gereja Protestan di Irian Jaya dan masyarakat Irian Jaya secara keseluruhan. Disebut di sini koleksi fragmentaris,
karena perkembangan-perkembangan baru, terutama sejak para pekabar
Injil asal Amerika, Canada, Australia memasuki wilayah Irian Jaya,
daerah-daerah yang dibuka tidak terekam dalam buku Kamma ini. Juga
perkembangan Gereja Katolik di wilayah bagian Selatan Irian Jaya. Kenyataan tersebut bukanlah sebuah kesengajaan. Kamma bukan bermaksud
menulis sebuah sejarah dari gereja-gereja di Irian Jaya, tetapi khusus sejarah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya beserta tantangan-tantangan
XIII

dan perkembangannya, sejak 1855 hingga 1972, sejarah GKI di Irian Jaya
yang Kamma ikut alami dan ciptakan.
Para pembaca asal Irian Jaya dan yang bukan asal Irian Jaya, kiranya
dapat memahami proses sejarah yang tertuang dalam buku ini, yang menguakkan sejarah kemarin dari perkembangan yang kini terjadi di Irian
Jaya, sambil memanfaatkan nilai-nilai yang dibentangkan dalam buku ini
untuk membangun Irian Jaya.
Sinode GKI di Irian Jaya sangat berterima kasih atas keberhasilan
dan upaya tanpa lelah dari Dr. Th. van den End yang berhasil menerjemahkan buku F.C. Kamma dari buku aslinya. Tanpa ketekunan dan jerih
payah beliau, buku ini sebagai salah satu buku yang menguraikan sejarah
peralihan peradaban masyarakat Irian Jaya dari masa lalu ke peradaban
baru, serta perkembangannya sampai kini, tidak dapat dipahami banyak
orang di Irian Jaya dan di Indonesia umumnya.
Harapan kami buku ini bermanfaat bagi banyak orang di Indonesia
untuk menambah koleksi literatur dan pengetahuan mengenai Irian Jaya.

Jayapura, awal Maret 1992
BADAN PEKERJA AM SINODE
GEREJA KRISTEN INJILI DI IRIAN JAYA

t.t.o.
Pdt. W.F. Rumsarwir, STh.
Ketua
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PERTANGGUNGAN-JAWAB
Sepuluh tahun telah berlalu sejak terbitnya jilid II. Tugas-tugas lain
mencegah saya menyelesaikan persiapan jilid III ini. Mudah-mudahan
para pembaca masih berminat kepada sambungan riwayat sejarah yang
bagian pertamanya telah diceritakan dalam jilid I dan II.
Jilid III ini berisi terjemahan naskah seluruh jilid II karya asli
berbahasa Belanda. Naskah bagian-bagian pertama agak dipersingkat,
seperti halnya naskah jilid I edisi Belanda. Naskah bagian terakhir (masa
Kijne) meliputi hampir seluruh isi naskah Belanda yang bersangkutan.
Dalam menyadur jilid ini telah berlaku pertimbangan-pertimbangan yang
sama seperti yang dipakai dalam jilid I dan II dan yang diuraikan dalam
Pertanggungan-jawab di depan jilid I (hlm. xviii-xix).
Bagian pertama terjemahan Indonesia ini telah dibaca dan disetujui
oleh pengarang, Dr. F.C. Kamma. Karena beliau telah meninggal, terjemahan bagian terakhir tidak dapat lagi disodorkan kepadanya untuk mendapat persetujuan. Namun penyadur masih sempat membicarakan dengan
Dr. Kamma bagaimana naskah edisi Belanda dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
Kami bergembira karena akhirnya karya besar ini berhasil dirampungkan. Buku Dr. Kamma ini kami anggap suatu teladan penulisan sejarah
Zending dan Gereja di Indonesia. Semoga edisi Indonesia ini bermanfaat
bagi Gereja di Irian dan memberi ilham kepada mereka yang mempelajari
sejarah tersebut.
Karya ini memperlihatkan bagaimana Tuhan mendirikan Gerejanya,
juga di Irian, dengan memakai tenaga manusia yang lemah. Pujian dan
syukur dinaikkan kepada-Nya karena karunia-Nya yang besar itu.
Th. van den End.
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BAGIAN II

MASA F.J.VAN HASSELT
(Bagian Kedua 1892-1896)

BAB IX

"DALAM TANGAN RAHMAT TUHAN"
Salib dan Korwar, Sepuluh tahun yang penuh
penderitaan dan perjuangan (1885-1895)

1. Gerakan Koreri dan kerusuhan yang menjadi akibatnya
Di Biak muncul seorang Konoor, yaitu Korano Baibo dari Mokmer.
Tanggapan orang atas amanat yang dibawanya sangat berlainan. Penduduk
kampung Wardo menolaknya mentah-mentah; pada tahun 1952 penulis
karangan ini masih mendengar berita tentang hal itu di sana. Karena pengaruh para Korano dari kepulauan Raja Ampat, yang beragama Islam,
mereka itu telah diresapi paham transenden mengenai Tuhan. Maka jawaban mereka atas amanat Konoor itu berbunyi: "Menghormatimu adalah
mudah, ya Korano, tetapi ubahlah dulu batok kelapa yang kami kirimkan
kepadamu ini menjadi piring porselin, maka kami akan datang". Alasan
mereka ialah: "Korano bukanlah Manseren (Tuhan) sekalipun ia hendak
menampilkan diri demikian. Kami mengenai keempat orang raja itu, dan
seorang di antaranya telah menegaskan kepada saya bawa kita tidak dapat
mengharapkan seorang Manseren di bumi ini." Pendirian ini tetap dipegang oleh orang-orang itu.
Orang-orang Numfor dari Teluk Doreh baru memberikan reaksi setahun kemudian, setelah dari pulau induk mereka datang berita: Konoor
itu memang telah melakukan mujizat-mujizat. Tetapi ketika mereka pergi
menyaksikan apa yang telah didengar telinga mereka itu, hasil penyelidikan mereka kurang memuaskan, karena ternyata orang itu hanya
menggumamkan kata-kata dan menyemburkan air.
Kelihatan di sini sikap kritis para zendeling telah memberikan buah,
tetapi tidak demikian yang terjadi di Selatan. Banyak orang dari berbagai
suku datang ke Meokwundi, misalnya penduduk Ansus, Wandamen,
Windesi, Roon dan Waropen.
Puncak peristiwa Konoor itu terjadi setengah tahun kemudian, pada
tanggal 22 Juli 1886. Waktu itu kapal dagang Coredo yang berlabuh di
3

Bosnik diserbu oleh Konoor dan para pengikutnya. Nakhoda yang bernama Holland dan tiga orang kelasinya dibunuh, dan kapal uap itu pun
dijarah.
Apakah sebab-sebab dilakukannya pembunuhan ini? Sudah dua tahun lamanya Konoor itu tidak memenuhi janji-janjinya, antara lain yang
menyatakan bahwa sebuah "kapal api" akan datang. Juga nakhoda itu
telah memperlihatkan sikap mengejek terhadap Konoor dan segala tuntutannya. Karena itu ketika kapal itu datang, nabi itu pun berkata kepada
para pemujanya: "Itulah kapal api itu. Tetapi di atas kapal itu ada seorang
Belanda yang harus dihabiskan dulu."
Sebulan sesudah terjadinya pembunuhan itu datanglah kapal perang
yang lalu menembaki sejumlah kampung yang terlibat sehingga terbakar.
Tetapi setahun kemudian Konoor yang itu juga, yaitu Korano Mokmer,
atas nama Gubernemen diangkat oleh Residen menjadi kepala. Pengangkatan itu merupakan usaha untuk meredakan keadaan. Tetapi akibatakibat yang ditimbulkan tindakan itu adalah justru sebaliknya. Orang Biak
menyanyikan kemenangan mereka itu dalam lagu berdayung mereka: "Kita telah membunuh seorang Beianda, tetapi orang tak melakukan apa-apa
terhadap kita, malah Konoor kita menjadi Raja".
Apakah para zendeling sekarang masih aman? Orang Mansinam jadi
panas, dan ketika Residen datang, mereka pun menjumpainya di kapal
untuk melapor kepadanya: "Kami lagi perlu mengambil sejumlah kepala
orang Roon, dan kami akan mengambilnya juga. Kalau orang Biak dapat
membunuh nakhoda Holland tanpa mendapat hukuman, kami pun dapat
dengan aman membunuh seorang Roon."
Kerusuhan pecah di Amberbaken, suatu tempat pertemuan yang
strategis, di mana orang biasa menantikan muatan perahu. Di tempat itu
orang mempunyai banyak waktu senggang untuk omong-omong. Ada beberapa orang yang mau mendengarkan Firman Tuhan, tetapi kebanyakan
menolaknya. Orang mengatakan, barangsiapa mau mendengarkan para
zendeling biarlah ia tetap tinggal di Mansinam. Mereka yang mau tetap
setia kepada adat nenek moyang akan berangkat.
Biasanya ketegangan dan bentrokan terjadi antara anggota berbagai
suku. Tapi kini bahkan penduduk Mansinam sendiri telah saling angkat
senjata. Yang menjadi pokok perbantahan ialah seorang budak, yaitu saudara lelaki Timotius. Ia telah diangkat anak oleh orang-orang Mansinam,
tapi dituntut oleh orang-orang Saraundibu di pekarangan gereja, sambil
menggenggam senjata. Jens dan Van Hasselt berusaha menghalang-halangi mereka, tapi mereka berkeras hendak berkelahi. Ketika para zende4

ling tidak juga menyingkir, mereka itu pun mengarahkan senjatanya kepada para zendeling. Van Hasselt mendapat tembakan panah pada lututnya.
Akhirnya para penyerbu pun mengundurkan diri, sesudah beberapa
orang di antaranya terluka kena anak panah orang-orang Mansinam. Kemudian diadakan juga perundingan; sejumlah pembayaran dan denda diterima, tetapi ketegangan tetap juga berlangsung, sekalipun ini hanya di
pulau yang kecil.
Dengan melancarkan kritik pedas kepada segala sesuatu yang berkenaan dengan angan-angan gerakan Koreri, para zendeling telah menempatkan diri mereka sendiri maupun orang-orang sekampungnya di luar
gerakan itu dan juga di luar "keadaan sejahtera yang akan datang" itu.
Mereka telah putus hubungan dengan penduduk, dan sungguh-sungguh
mengherankan bahwa mereka dapat menyelamatkan nyawanya.

2.
a.

Terjadi juga perluasan, sekalipun ada gerakan Koreri
"Isi hati soya tidak bisa saya tunjukkan kepada titan" (seorang
Windesi)

Gerakan Koreri agaknya menggoncangkan seluruh Teluk Cenderawasih. Tetapi sementara itu datanglah sebuah perahu besar Windesi
yang berawak 35 orang pendayung untuk meminta seorang zendeling.
Van Hasselt menuntut syarat agar mereka itu mau menghentikan
ekspedisi-ekspedisi perompakannya; orang Windesi memang terkenal
jahat dalam hal itu, walaupun di mata mereka sendiri perbuatan itu membuat namanya tersohor. Tuntutan itu jauh jangkauannya, karena kepala
orang Windesi itu adalah seorang mambri (pahlawan) yang antara lain
beberapa tahun sebelumnya telah membunuh seorang pedagang Ternate.
Menamakan "perbuatan-perbuatan kepahlawanan" seperti itu sebagai kejahatan berarti menjungkirbalikkan pola kebudayaan setempat dan
merusak keharuman nama menurut orang setempat. Maka anak buah perahu pun hendak mengajukan dahulu prasyarat itu kepada orang-orang
sekampungnya.
Sesudah mengadakan perjalanan pulang pergi sejauh kira-kira 350
km, akhirnya mereka bawalah keputusan orang-orang sekampung itu,
yaitu bahwa mereka akan menghentikan ekspedisi-ekspedisi pembunuhan
dan perompakan.
Apakah latar belakang permintaan untuk mendapat seorang zendeling itu? Van Hasselt menulis: "Tidak mungkin bahwa permintaan itu di-

5

ajukan karena mereka menghargai iman Kristen kita, karena mereka itu
tidak mengenal agama Kristen. Apakah latar belakangnya, kalau demikian? Ada pemberitaan Injil yang tanpa kata-kata. Sikap para wanita Kristen
antara sesamanya, sikap ramah yang menjadi ciri mereka, dan cara akrab
yang kita tunjukkan dalam bergaul dengan mereka (demikianlah kalau boleh dikatakan dengan cara yang tak menonjolkan diri) - semua itu kemungkinan telah menumbuhkan kesan yang baik pada mereka."
Namun ada hubungan dengan cara lain pula. Di atas kapal sekunar
dagang, saudara perempuan kepala kampung telah berkenalan dengan beberapa orang budak perempuan dan budak-budak itu menceritakan isi
Injil kepadanya. Dia itulah yang di kemudian hari bernama Priskila dan
kawin dengan Beko (Akwila) dari Mansinam. Di sana para keluarganya
berkali-kali datang menengok dia. Ketika Van Hasselt menyampaikan kepada keluarga Priskila itu bahwa anak perempuan mereka telah menjadi
orang Kristen dan bertanya apakah mereka tidak marah, maka diterimalah
jawaban yang tak disangka-sangka: "Sebaliknya, kami merasa senang".
Sungguh besar bedanya dengan reaksi yang diberikan oleh orang Mansinam (bnd jilid II, bab VII, 8). Kebetulan pada waktu itu juga Bink, dari
Roon, mengunjungi Windesi. Ketika ia bertanya kepada mereka, kenapa
mereka menghendaki seorang zendeling, ia mendapat balasan: "Kami
ingin menjadi seperti Beko".
Ipar Beko, yaitu Mayor, belum lama mengayau lima orang. Orang itu
tahu benar bahwa kalau nanti datang seorang zendeling, akan berakhirlah
semua itu. Walaupun demikian Mayor setuju juga dengan kedatangan zendeling itu. Katanya: "Isi hati saya tidak bisa saya tunjukkan kepada tuan,
tapi perkataan saya sungguh-sungguh". Lalu Bink melanjutkan laporannya
dengan menulis: "Beko telah dipermandikan dalam bulan April 1884 dan
dia adalah seorang Irian yang telah meninggalkan adat kebiasaan bangsanya dengan membuat sebuah rumah yang besar di daratan, dan di tengah
orang Irian ia telah menjadi semacam tuan. Melihat apa yang telah terjadi
dengan Beko sesudah ia menjadi Kristen, rupanya keluarga istri Beko pun
ingin menjadi orang terpandang dengan jalan serupa ..."
Dengan perkataan lain, menurut Bink, sebab-sebab orang Windesi
berminat kepada agama Kristen itu bersifat sosial ekonomi semata-mata,
sedangkan menurut Van Hasselt sebab-sebab psikologislah yang menentukan. Sebenarnya fakta-fakta yang menjadi sebab itu berbelit-belit. Tetapi
setiap orang mencari dan kadang-kadang mengungkapkan alasan-alasan
tindakannya dengan cara mengemukakan hal-hal yang masuk akal, dan
sering orang menyembunyikan batinnya dengan mengemukakan alasanalasan yang bersifat menyelubungi. Di Mansinam "tuan" Beko (Akwila)
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yang terpencil kedudukannya itu tidak banyak pengikutnya. Dan tidak
banyak juga pengaruh para wanita Kristen serta pergaulan suami istri Van
Hasselt itu terhadap orang Mansinam. Tetapi bagaimanapun ternyata
bahwa pengaruh orang-orang perorangan yang tertentu adalah besar,
sekalipun di dalam masyarakat berlaku pengawasan sosial dan kolektivisme yang ketat. Di dalam himpunan faktor yang menjadi sebab itu sang
individu memainkan peranan yang lebih besar dari yang diduga orang, juga
pada tahun-tahun itu. Pada permulaan tahun 1880 ada seorang anak lelaki
dari Numfor, Sansundesi namanya, yang tinggal sebentar di rumah keluarga Van Hasselt dan juga bersekolah. Kemudian ia mengikuti ayahnya
pergi ke Numfor. Di sana ia tidak mau lagi ikut menari, dan pada hari
Minggu tidak mau lagi bekerja, karena katanya: "Tuhan yang agung tidak
menghendaki hal itu".
Lima tahun kemudian, tepat pada waktu gerakan Koreri sedang
memuncak, nyonya Van Hasselt kembali bertemu dengan anak lelaki itu.
Anak itu mengatakan: "Berilah kami seorang Pandita. Kalau tidak, siapa
yang harus mengajar kami di Numfor?" Kemudian seorang temannya menambahkan: "Selama tak ada orang yang mengajar kami, terpaksa kami
terus mengikuti Manseren Koreri".
Anak lelaki itu kemudian bercerita juga kepada nyonya Van Hasselt
bahwa pada suatu kali ia pernah tertimpa badai yang hebat. Seluruh bekal
dan barang-barang lain sudah lenyap. Waktu itu ia pun berdoa. "Dalam
badai itu anak itu memasukkan uang ringgit ke dalam mulutnya untuk dapat menyelamatkannya". Nyonya Van Hasselt tentu saja agak heran
mendengar ini, tetapi Sansundesi pun memperlihatkan uang ringgit itu dan
bertanya sambil menunjuk gambar Raja Willem III pada uang itu: "Siapa
ini?" "Ini raja kami," jawab nyonya Van Hasselt. "Ha? Saya pikir ini
Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Tuan dan Raja kita, bukan?" Maka
menjadi jelaslah, kenapa anak itu telah memasukkan uang itu ke dalam
mulutnya. Baginya uang itu adalah jimat.
Orang-orang tertentu, orang-orang luar biasa dan juga "orang-orang
yang berwatak keras" pada masa permulaan itu telah dapat lolos dari lubang jaring gerakan Koreri dan telah bisa memahami berita yang baru itu.

3. Tragedi di Roon
Dalam tahun 1866 R. Beyer menetap di Roon, tetapi ia tidak bertahan (jilid I, bab X). Dalam tahun 1878 Jens melakukan kunjungan ke sana:
"Di antara semua orang Irian yang pernah saya lihat, orang Roonlah yang
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memberikan kesan paling baik, baik mengenai bangun tubuhnya, maupun
mengenai daya pikirnya".
Bink dan Van Balen tiba di Roon pada tanggal 2 April 1884. Mereka
telah membawa serta 16 orang tebusan yang dengan segera merupakan
inti pengunjung kebaktian.
Pada hari Minggu yang pertama mereka mengadakan kebaktian
singkat saja "karena semuanya masih kacau". Pada hari Minggu kedua,
yang adalah hari Paskah, kebaktian berjalan lebih baik, dan hari Minggu
ketiga sudah baik benar. Bink waktu itu berbicara di depan pendengar
yang cukup besar jumlahnya tentang I Timotius 1:15: "Perkataan ini benar
dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia untuk
menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling
berdosa".
Jadi di sini pun kembali ditekankan hal dosa itu. Dan Bink sudah
pasti tidak lupa menjelaskan kepada orang-orang Roon itu bahwa bukan
hanya rasul Paulus (siapa pula tokoh yang jauh itu bagi orang-orang
Roon?), melainkan semua zendeling pun adalah orang-orang berdosa di
mata Tuhan. Cara mempersalahkan diri sendiri ini adalah benar-benar
baru. Tidak seorang Roon pun akan mau merendahkan diri dan mengatakan semacam mengaku salah. Orang baru dapat melakukan hal itu
apabila terjadi pelanggaran adat secara terang-terangan, dan bila tidak ada
kemungkinan untuk ingkar. Dalam hal seperti itu orang mengatakan "Ya,
so sasar" (Saya menanggung akibat-akibat kesalahan-kesalahan saya).
Tetapi kalau ada dua orang yang tanpa alasan apapun mengaku bahwa
mereka itu adalah penjahat (tidak mungkinlah di sini diberikan terjemahan
yang lain), tentunya ini aneh sekali.
Dalam tahun 1886 meninggallah nyonya Van Balen, dan juga Zendeling Van Splunder, seorang rekan yang baru saja datang, serta seorang
anaknya, juga seorang anak Van Balen. Nyonya Bink semakin murung. Ia
mengejek orang-orang yang datang mengunjungi Bink atau datang ke kebaktian. Dalam tahun 1893 ia melarikan diri ke negeri Belanda sementara
suaminya sedang mengadakan perjalanan ke daerah Jayapura/Sentani.
Pada suatu hari zending, seorang pendeta berkata: "Sekalipun seorang
zendeling tak sempat berbuat sesuatu apapun selain datang ke dunia kafïr
dan mati di sana, tetapi di dalam nyawa yang telah diserahkan itu telah
dikorbankan suatu kekuatan rohani yang tidak akan hilang". Tanggapan
Van Hasselt atas kata-kata itu adalah: "Ini adalah suatu nubuat dan
sekaligus suatu penghiburan".
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4. Benteng perlawanan di Roon sendiri
Dua puluh tahun kemudian mulailah di Roon suatu gerakan ke arah
Injil, dan karena itu pentinglah bagi kita menyelidiki bagaimanakah inti
pusat kebudayaan Roon yang dalam beberapa hal menyimpang dari kebudayaan Numfor itu. Pertama-tama dalam hal tuntutan susila, kebudayaan
itu bertolak belakang dengan Injil. Van Balen menulis pada tahun 1887:
"Kami mengabarkan penebusan dosa kepada mereka, tapi mereka tidak
punya dosa; kita mengabarkan keadilan Kristus, tapi mereka tidak
memerlukannya; dan kita mengabarkan hukuman, tapi hal itu terlalu jauh
dan tidak pasti".
Begitu pihak yang satu dalam komunikasi itu menyerang yang lain
dengan istilah-istilah yang sarat akan arti itu, maka timbullah berbagai kesalah-pahaman. Sikap itu mendudukkan si pendengar sebagai obyek, sebagai obyek zending, dan mendudukkan si pembicara sebagai subyek; dan si
pendengar tak bisa tidak mengartikan keadaan itu sebagai konfrontasi antara manusia dengan manusia.
Baik pada waktu itu maupun di kemudian hari, dalam menilai keadaan di Roon para zendeling memakai istilah-istilah yang sangat keras. Bink
menulis: "Saya tinggal di tempat tahta iblis" (bnd. Why 2:13). Adapun
pendapat Woelders berbunyi: "Suatu tempat pembuangan tak mungkin
lebih buruk dari tempat ini". Kalau dilihat secara obyektif, fakta-fakta
apakah dan keadaan apakah yang pada masa itu merupakan gangguan terbesar?
1.
2.
3.
4.

Pesta-pesta yang terus-menerus diadakan dan riuh rendah bunyinya.
Banyaknya penyalahgunaan arak dan pemabukan.
Poligami yang tak ada bandingannya di manapun.
Ekspedisi-ekspedisi perampokan yang terus-menerus terjadi, tidak
hanya sesudah terjadi sesuatu kematian, melainkan juga atas perintah
dan permintaan suku-suku di sekitar. Bahkan ada permintaan dari
Yapen Selatan untuk melakukan serangan atas pulau Kurudu. Ditambah pula orang Roon "disewa" oleh Meoswar dan Windesi.
5. Upacara-upacara perkabungan yang luas, pembuatan korwar-korwar
(dalam hal ini dengan tengkorak-tengkorak si mati yang harus dipasangkan pada patung itu) dan ekspedisi-ekspedisi pengayauan yang
menyertainya. Sebagian kecil rambut si korban harus dimasukkan ke
dalam korwar itu.
6. Timbullah dukun-dukun (yang disebut konoor) dan sekaligus juga
sekali-sekali gerakan Koreri.
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Orang Roon berasal dari Numfor; pulau mereka ini dapat dikelilingi
dengan mendayung selama 13 jam, sedangkan jumlah penghuninya waktu
itu adalah kira-kira 900 orang, yang terbagi dalam 3 kampung: Yende,
Mnai dan Syabes, serta dukuh-dukuhnya. Pulau itu cukup subur, dengan
sebuah puncak gunung yang tingginya 360 m dan sejumlah sungai kecil
yang jernih airnya dan dengan air terjun.
Untuk dapat mempertahankan diri di tengah orang-orang Wandamen dan Windesi yang sangat agresif itu, dari semula perlulah mereka bertahan secara gigih. Hanya dengan permunculan yang tegap dapatlah mereka menolak musuh-musuh yang berbahaya itu. Oleh karena orang Roon
selalu dalam kedudukan terancam, maka kesatupaduan mereka pun lebih
kuat daripada yang berlaku pada orang-orang Numfor. Budak sukar didapat; orang tidak mempunyai jalan ke luar ke arah utara, karena orangorang Biak menguasai Oransbari. Inilah juga sebabnya, mengapa Bink dan
Van Balen lebih sedikit memiliki orang tebusan di rumahnya dibandingkan
dengan para rekannya.
Kesatuan yang kokoh itu dikekalkan oleh upacara perkabungan yang
selalu dirayakan secara massal, dan upacara ini berhubungan erat dengan
mitos tentang ular yang telah dicatat oleh Van Balen tahun 1884. Jadi
orang Roon dapat diduga akan mengadakan pertahanan yang terpadu,
pengawasan sosial yang keras, dan perlawanan kolektif ataupun peralihan
yang kolektif sifatnya. Para perintis sudah sempat mencicipi buah sikap itu.
a.

Mitos ular (dikutip dari I.S. Kijne)

Seorang lelaki tua yang namanya Mandomaka dan seekor ular yang
bernama Nawusoi (Ina-Wuso) dahulu kala tinggal di mata air yang merupakan hulu sebuah sungai kecil; ular itu terikat pada Anio Sara yang asali
di daerah Wandamen. Pada suatu kali orang tua itu mengadakan perjalanan ke pantai, dan di sana ia dicuri barangnya oleh seorang anak lelaki.
Maka ia pun mengucapkan ancamannya: Kalau dalam tiga hari kamu tidak
membawakan aku saudara perempuanmu untuk menjadi istriku, akan kudatangkan kegelapan yang sangat pekat dan hujan deras ke atas kalian.
Karena takutnya, anak lelaki itu tidak memberitahukan semua itu kepada
siapa-siapa, maka Mandomaka pun melaksanakan ancamannya, mengutuk
negeri itu, berangkat dengan marahnya dan tidak pernah kembali lagi.
Dengan ini berakhirlah masa pertama, yang ditandai keselarasan dan keseimbangan tenaga-tenaga kosmis; kekacauan dan bencana lepas dari
kendalinya akibat ulah ular Nawusoi yang tidak lagi dikendalikan oleh mitra atau lawan mainnya, yaitu Mandomaka.
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Seluruh kampung dibinasakan; ular itu mulai menjalar dan Anio Sara
terseret pula. Anio Sara tersangkut sebuah karang yang besar, dan sesudah
itu bangunan sakral itu pun terapung kembali, karena dua orang bersaudara telah datang dan seorang di antaranya menembus karang itu, yang
mengakibatkan air bah. Saudara yang lain meloncat ke atas bangunan itu
dan berlayar dengannya sambil menari dan menyanyi menempuh air bah
itu melintasi semua dusun Wandamen. Tetapi tidak seorang pun memahami bahasa lagunya itu kecuali di Dusner. Oleh karena itu ia pun mendarat di Dusner. Di tempat ini bangunan sakral itu ditarik ke darat dan dipugar. Dengan ini datanglah lagi "suatu kepastian yang baru, suatu masa sejahtera yang baru", yaitu masa keseimbangan kosmis. Kini kepastian dan
kesejahteraan itu berada di bawah pimpinan manusia, karena ular itu sendiri telah terbawa oleh air bah dan menghilang.
Dari balok-balok yang lepas selama berlangsungnya pengembaraan
itu di setiap kampung terdampar satu tiang; oleh kampung-kampung Wandamen tiang-tiang itu dijadikan soko guru dalam Anio Sara yang berbentuk kerucut itu. Akan tetapi Tuan Anio Sara tinggal di Dusner dalam bangunan ini. Ia telah mengorbankan dirinya untuk meneruskan keselamatan
kepada semua orang lelaki. Dari luka-luka yang dideritanya itu timbullah
banjir darah. Dari sinilah mulainya upacara inisiasi untuk para pemuda.
Demi keselamatan daerah itu, Anio Sara harus dipelihara. Setiap terjadi bencana, maka bangunan itu harus diperiksa dengan cermat, barangkali secara kebetulan ada kesalahan-kesalahan dalam membangun atau
mengikat. Menurut Ds. Kijne tentunya dahulu setiap datangnya generasi
baru disertai pengulangan upacara korban berdarah asali; hanya di kemudian hari agaknya korban itu digantikan dengan yang bersifat simbolis.
Dapat ditambahkan bahwa Anio Sara itu dihubungkan orang dengan Manseren Boryas (Manseren Nanggi orang Biak dan orang Numfor). Asap
adalah lambang kehadirannya, dan dengan berjalan melalui asaplah para
peserta inisiasi memasuki bangunan itu. Mereka menempatkan diri dalam
ruangan yang namanya "sim araryor" (ruangan untuk doa permohonan).
Di samping ruangan itu terdapat ruangan tempat duduknya orang-orang
ahli dengan gelar "mandowondi". Gelar itu berarti: orang-orang dari luar
atau dari pihak luar, tetapi dalam hal ini berarti "kudus", "lain". Menurut
Ds. Kijne, artinya ialah: "orang-orang yang ikut ambil bagian di sisi belakang", yaitu hal yang hakiki, yaitu rahasia negeri jiwa dan para nenekmoyang. Orang-orang ini mendapat tugas melakukan inisiasi terhadap
para pemuda itu. Di dalam sim araryor mereka mohon kepada Manseren
Boryas agar panenan berlimpah-limpah, agar penyakit-penyakit ditolak,
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tetapi yang paling penting ialah agar Manseren Boryas menghadiahkan
hidup yang kekal kepada para pemuda itu.
Unsur pokok mitos ini terdapat pada orang Roon dan oleh mereka
dihubungkan dengan meninggalnya orang-orang. Ular itu kira-kira mempunyai nama yang sama dan rumsram di Roon memiliki bentuk klasik
seperti bentuk yang di Dusner, yaitu dengan atap berbentuk kerucut,
dengan sebuah sokoguru di tengah. Menurut orang-orang Roon, ular itu
berjalan sepanjang kampung-kampung di tepi pantai dan menelani para
penghuninya. Maka orang-orang pun melarikan diri, tetapi mereka meninggalkan seorang perempuan yang sedang mengandung tua. Perempuan
itu dilindungi oleh seekor ketam, dan di dalam liang ketam itulah ia
melahirkan anak kembar dua, yang di kemudian hari berhasil membunuh
ular itu dengan akal liciknya. Orang bercerita kepada Van Balen bahwa
ular Wakui atau Wosei itu dahulu adalah seorang manusia yang berasal
dari Yauer, tetapi orang ini kemudian pergi ke Woisimi, dan di sana ular
itu mengejar para penduduk dan menembaki mereka itu dengan anak panah yang terbuat dari lidi sagu. Di tempat lidi itu jatuh kemudian tumbuh
hutan-hutan sagu. Orang Roon waktu itu masih diam di pulau Yopengaar,
tetapi pada waktu si kembar dua itu menjadi dewasa mereka bawalah ibu
mereka tinggal di Roon. Di sana mereka menyalakan api, dan akibat asap
yang ditimbulkannya datanglah ular itu. Kedua pemuda itu melemparkan
batu-batu yang sudah membara dan air ke dalam moncongnya, sehingga
ular itu pun mati.
Ketika orang Roon mendengar bahwa ular itu sudah terbunuh, kembalilah orang-orang itu ke pulau Roon, dan sejak itu mereka hidup di sana
dalam kedamaian. Setiap kali ada kayob (nyanyian perkabungan) dan upacara, peristiwa besar ini pun dibawakan kembali untuk kenang-kenangan
bagi anak cucu. Dalam upacara perkabungan, nama ular itu setiap kali
disebut. Kami hendak berusaha memberikan analisa, karena biasanya mitos tidak dapat dipahami begitu saja.
b. Upacara perkabungan, ular besar, korwar dan balas dendam kembali
Dalam upacara perkabungan itu orang menari dengan berbaris ketat
menggambarkan seekor ular, dan para peserta meneriakkan: Aya, Wakui,
aya Wosei (Aku Wakui, aku Wosei). Dalam acara ini para peserta hanyalah laki-laki, sedangkan para wanita dan gadis menarik diri dalam rumahrumah. Hanya janda pahlawan-pahlawan mambri yang tinggal lebih lama.
Mereka ini mempertontonkan sisir yang dilengkapi tanda kehormatan dari
almarhum suami-suaminya (satu bulu untuk setiap musuh yang telah me12

reka bunuh). Mereka itu berdiri di depan rumah-rumahan, di mana terletak tulang-tulang almarhum. Apakah yang sesungguhnya terjadi di sini?
1. Dalam penutupan masa berkabung, orang-orang lelaki menirukan
ular besar. Mereka adalah ular itu, artinya mereka akan bertindak sebagai
ular itu, dan mereka akan membunuh orang, sebagai balas dendam. Ini
adalah ancaman: Memang ada orang yang meninggal, tapi ini hanya berarti bahwa mereka sendiri akan pergi membunuh. Oleh karena itulah para
wanita memperlihatkan tanda-tanda kehormatan dan orang-orang berseru:
Aku Wakui, aku Wosei.
2. Selama berlangsungnya upacara perkabungan itu orang memperlihatkan lambang-lambang kehidupan. Karena itu upacara itu memiliki nada
erotis. Pada orang Roon, orang-orang lelaki membuat gerakan-gerakan
maju ke arah para wanita, dan korwar-korwar yang ada di bawah Anio
Sara itu mempunyai alat kelamin yang besarnya tidak seimbang dengan
badannya. Gambar-gambar yang bersifat ideoplastis ini adalah lambang
kehidupan, dilangsungkannya hidup di dalam turunan dan oleh sang turunan itu; sekaligus gambar-gambar itu melukiskan sikap perlawanan.
3. Ular besar itu di tempat lain tidak hanya merupakan binatang yang
mengancam, melainkan sekaligus merupakan lambang kerahasiaan hidup
dan mati. Semenjak orang sudah mengalahkan ular itu, orang tidak lagi tak
berdaya. Para lelaki mengambil alih peranan ular itu. Mereka mencetuskan hidup (pembiakan), tapi mereka pun mengambil hidup orang lain (balas dendam). Mereka itu juga yang menahbiskan para pemuda, agar para
pemuda itu belajar mengenal rahasia-rahasia hidup dan kelangsungan
hidup. Oleh karena itu, sama seperti di Biak, ular itu merupakan juga raksasa inisiasi yang sesudah dikalahkan oleh para lelaki, membuka rahasia
dan kekayaannya. Rahasia itu adalah organisaai sosial mereka dan dengan
itu para lelaki itu menjadi pencipta kebudayaan mereka.
4. Yang merupakan akhir dan ajal segala sesuatu bukanlah maut
melainkan dunia orang mati, dunia bawah, negeri jiwa-jiwa. Selama
berlangsungnya upacara perkabungan itu para nenek moyang hadir, karena orang memanggil mereka. Dari sinilah asal-usul perhatian terhadap
korwar, perhatian terhadap tengkorak yang disimpan di dalam korwar itu.
Korwar-korwar ini oleh orang Roon dibawa serta dalam perjalanan-perjalanan mereka, karena benda itu memiliki kekuatan yang melindungi terhadap bencana dan serangan-serangan musuh. Qrang mencoba juga mengambil kembali jiwa orang yang sudah mati paksa dengan cara menangkapnya dalam bambu panjang yang ditegakkan, dipegang oleh seorang syaman
dan itu berarti jiwa itu tertangkap. Kemudian jiwa itu akan meninggalkan
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tubuh si syaman dan berjalan menuju negeri jiwa-jiwa. Kita masih ingat
bahwa "kampung kepala-kepala yang terkayau" itu terdapat di tengah rasi
bintang Bimasakti, berarti terletak di atas (bnd. jilid II, hlm. 69, 167).
Mengertilah juga kita sekarang bahwa orang tua yang disebut oleh Van
Balen itu telah melawan. Ia tak menghendaki jiwanya "tersesat" karena
terbuang di ruang alam semesta.
5. Dalam hubungan ini ada satu titik lain yang penting, yaitu bahwa
kalau orang sedang mabok, orang itu suka juga menyerukan: Aku Wakui
dsb. Ini menunjukkan bahwa kemabokan dinilai sama seperti keadaan
kesurupan akibat tarian.
Pada waktu mabok-mabok bisa terjadi perkelahian-perkelahian, dan
kadang-kadang jatuh juga korban. Sebelum orang-orang lelaki itu pergi
minum, para wanita memang menyingkirkan senjata, tetapi bukan arak itu.
Kejahatan, bahkan zinah, yang dilakukan di waktu mabok tidaklah dinilai
sebagai pelanggaran berat, asalkan orang mau membayar denda.
Sesudah memberikan penjelasan ini dapatlah sekarang kami menyimpulkan bahwa apa yang oleh para zendeling paling dirisaukan, oleh orang
Roon justru dilakukan dengan penuh gairah, karena hal itu merupakan
pusat kebudayaan. Dalam hal ini para zendeling seolah-olah berhadapan
dengan front yang ketat, yang menyebabkan mereka harus memiliki daya
tahan yang sangat hebat. Kita jadi heran karena ternyata orang-orang
Roon bagaimanapun menghendaki adanya para zendeling di tengah
mereka.
c.

Roh-roh jahat, dunia bawah dan negeri jiwa-jiwa

Jenis-jenis setan yang ada pada orang Numfor terdapat juga pada
orang Roon, yaitu Faknik (di laut), Manwen (di kampung dan hutan) dan
Narwur yang suka mengincar anak-anak kecil. Orang berusaha menyesatkan mereka itu dengan bantuan seorang syaman atau dukun. Dalam hal ini
juga orang menggunakan ramalan untuk menentukan apakah orang yang
sakit akan dapat sembuh kembali. Dalam hal ini selalu "dimintakan bantuan seorang konoor (yaitu dukun). Orang mencoba menyembunyikan si
sakit dari penglihatan si setan dengan memindahkannya ke rumah lain;
atau orang mencoba menyenangkan hati setan itu dengan jalan merusak
benda-benda yang sangat berharga, seperti misalnya perahu, ya, bahkan
menipu setan itu dengan jalan meratap seolah-olah si sakit sudah mati."
Dunia setan-setan dan kuasa-kuasa lain ini digambarkan secara sangat antroposentris, seakan-akan semua kegiatan setan itu ditujukan
kepada manusia.
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Tentang negeri jiwa-jiwa tidak dapat orang menyebutkan tempatnya
dengan pasti, tetapi karena orang Roon itu berasal dari Numfor, maka
negeri itu mungkin sekali dianggap ada di dalam gua-gua atau di dasar
laut. Tulang-tulang orang mati karena itu disingkirkan dalam gua-gua,
setelah terlebih dulu dikeringkan. Van Balen menjumpai di tempat itu
korwar tua yang tidak digunakan lagi (tidak jarang berupa korwar-korwar
tengkorak). Kadang-kadang ada berita bahwa dari gua orang mati telah
dicuri tengkorak-tengkorak (seperti yang dilakukan oleh seorang yang
namanya Abari, yang kemudian menjual tengkorak-tengkorak itu kepada
anak buah sebuah kapal). Ini biasanya adalah tengkorak-tengkorak musuh
yang telah dibunuh, dan tidak pernah tengkorak sanak keluarga sendiri.
Kadang-kadang orang mencuri tengkorak-tengkorak kelompok penduduk
yang lain dengan tujuan melemahkan mereka itu. Oleh karena itu kadangkadang orang memindahkan letak tengkorak itu, untuk menghindari
pencurian. Kalau hendak membikin jiwa seorang mati milik sendiri menjadi marah dan agresif, maka tengkorak-tengkorak itu pun dibakar. Maka
mereka pun kemudian akan menyerang musuh dengan marahnya.
d.

Fun Gem, salah satu mitos dasar

Menurut Kijne, mitos berikut ini dicatat oleh seorang Roon sekitar
tahun 1916. Nama Fun Gem itu berasal dari barat (Raja-Empat): Fun artinya Tuan, dan Gem atau Kem adalah pulau Gebe. Bunyi mitos sbb.:
Fun Gem meninggal dunia dan berangkat menuju negeri orang-orang
mati. Waktu itu masih ada jalan perhubungan antara negeri orangorang hidup dan negeri orang-orang mati. Istri Fun Gem pun berangkatlah juga ke sana bersama anak lelakinya. Di tengah jalan orang
berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa ia harus berjalan lurus
terus. Tapi beberapa orang lelaki yang sedang membuat perahu di
hutan memberikan perintah kepadanya: "Kalau kamu berjalan lurus,
kamu akan sampai di pantai, tempat berdirinya dua buah rumah.
Tapi awas, kamu harus naik ke rumah yang tepat. Rumah yang satu
seluruhnya terbuat dari kayu; kalau kamu masuk rumah itu, kamu
akan langsung masuk ke dalam api yang besar. Rumah yang lain berdiri di atas tiang-tiang emas dan mempunyai tangga emas. Naiklah
dengan tenang ke sana, karena akan kamu temui di situ Fun Gem."
Sesudah lama menempuh perjalanan yang melelahkan sampailah si wanita bersama anaknya di pantai dan di situ ia melihat kedua
buah rumah itu. Dari luar kedua rumah itu tampak mirip, tetapi
memang yang satu mempunyai tiang-tiang yang terbubut indah dan
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sebuah tangga. Dua beranak itu naiklah dan di dalam rumah itu mereka menjumpai Fun Gem. Hal ini adalah menyenangkan, dan mereka akan tinggal berdampingan untuk selama-lamanya.
Menjelang petang Fun Gem berkata: "Malam ini aku akan pergi
menangkap ikan agar ada yang dapat kalian makan. Berbaringlah tidur di sini, tapi ingatlah, kalau udara malam nanti dingin, jangan kalian bergerak. Tinggallah berbaring di tempat. Usahakan jangan membuat api. Awaslah, aku telah memberi peringatan kepada kalian."
Orang itu pun mengambil alat-alat penangkap ikan yang dipunyainya, masuk perahunya dan berangkat. Ibu dan anak membaringkan badan untuk tidur. Malam gelap gulita, dan tiba-tiba wanita itu
terbangun oleh dingin yang amat sangat. Sekujur tubuhnya menggigil.
Ia pun duduk tegak; terlihat olehnya api kecil menyala di tengah
rumah, dan lupalah ia akan peringatan Fun Gem. Ia merangkak ke
tengah rumah sambil meraba-raba karena gelap. Ia bermaksud
menghidupkan lagi api yang besar tadi dengan api arang kecil yang
terlihat olehnya itu, dan ia pun menjangkaunya. Akan tetapi ternyata
yang dicengkamnya itu bukaniah ujung kayu api, melainkan kaki
Isokokwawi, yaitu penjaga dunia sana. Seketika itu juga terdengar
jeritan yang keras, karena Isokokwawi menjadi sangat marah. Ia pun
mengusir wanita dan anaknya itu ke luar rumah, masuk ke dalam
malam yang gelap. Ia mencaci-maki mereka habis-habisan dan berturut-turut mengutuk semua sanak saudara wanita itu: "Kamu tak
akan punya ayah lagi, kamu tak akan punya ibu lagi, kamu tak akan
punya saudara perempuan atau lelaki lagi dst.".
Wanita dan anaknya pun jadi ketakutan. Mereka melarikan diri
ke dalam hutan, dan ketika mereka menyelamatkan diri dengan jatuh
bangun dan tunggang langgang, mereka mendengar di belakang dirinya bunyi gemuruh; ternyata semua pohon di sepanjang jalan yang
mereka tempuh itu bertumbangan, dan demikianlah seterusnya sepanjang jalan kembali yang panjang itu, sampai akhirnya mereka
sampai di kampungnya sendiri. Sejak itu jalan menuju negeri orangorang mati tertutup. Tak seorang hidup pun lagi dapat pergi ke sana.
Sampai di sinilah mitos ini. Mitos ini tidaklah berdiri sendiri. Di Waropen
orang mengenal mitos yang sejenis dengan itu, dan dalam mitos tentang
Manarmakeri jalan menuju negeri orang-orang mati itu terhalang akibat
gerak tangan yang keliru.
Di sini sama sekali tidak timbul persoalan kesusilaan (etis) dalam arti
yang sebenarnya. Hanyalah karena kealpaan, kelalaian atau kebodohan,
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maka jalan menuju negeri jiwa-jiwa tertutup, maut datang ke dunia, penyakit timbul, peperangan mulai dsb. Karena itu juga tidak ada kesalahan.
Orang bersifat kurang waspada sehingga tidak memperhatikan perintah
tertentu, itulah sebabnya. Belakang hari kita akan berjumpa lagi dengan
mitos ini; ia memainkan peranan yang besar dalam peristiwa-peristiwa
yang terjadi di Roon dalam tahun-tahun 1907-08.

5. Pengalaman-pengalaman pertama: para zendeling
menentukan pendapat
a.

Penderitaan perintis dalam hubungan dengan Roon

Telah menjadi jelas bagi kita bahwa di Roon yang kita hadapi adalah
suatu lingkungan yang tertutup dan relatif terpadu (tidak lebih dari relatif!). Dalam lingkungan itu keyakinan penduduk telah mengendap dalam
wujud yang membenarkan keyakinan itu, yaitu dalam mitos-mitos dan upacara yang merupakan milik bersama. Tetapi para zendeling sama sekali
tidak menduga bahwa mereka segera juga harus mengalami suatu ujian
yang berat dari pihak orang-orang Roon. Hal itu merupakan akibat sampingan dari penderitaan yang menimpa mereka dan yang bagaimanapun
sukar sekali dipikul.
Untuk pembangunan rumah zendeling, penduduk telah memberikan
tempat di bawah naungan pohon Inarwur. Bagi para zendeling pohon ini
tidak lebih dari benda yang menyenangkan dan memberi keteduhan, tetapi
orang-orang Roon percaya bahwa dalam pohon itu bersemayam Inarwur,
suatu tokoh kerdil yang mengincar anak-anak kecil yang kemudian menjadi sakit dan mati. Dan apa yang kemudian terjadi? Anak bayi Van Balen
dan istrinya jatuh sakit dan meninggal (lihat di atas, butir 3). Anak Van
Splunder mengalami nasib yang sama dan ia sendiri pun jatuh sakit keras,
sehingga kemudian meninggal di atas sebuah kapal. Nyonya Bink menunjukkan tanda-tanda ganguan kejiwaan, dan gangguan itu makin hari makin
berat. Bukankah ia kehilangan empat orang anak, sedangkan seorang anak
lagi menderita sakit ayan?
Kejadian-kejadian ini berbicara lebih jelas daripada peringatan para
zendeling yang menyatakan bahwa Inarwur tidak mempunyai kuasa dan
bahwa takhayul tentang Inarwur itu hanyalah "kebodohan". Hal yang
terakhir itu bahkan hendak dibuktikan oleh para zendeling dengan memungut seorang bayi yang baru saja dilahirkan; bayi itu tadinya hendak
dikuburkan hidup-hidup bersama ibunya yang meninggal. Maksud pemu-
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ngutan bayi itu ialah untuk menunjukkan bahwa dengan perawatan yang
baik anak itu akan dapat hidup. Selanjutnya ada juga maksud "untuk
mendidik anak ini, supaya dapat dilihat nanti apakah ia di kemudian hari
tidak peka terhadap kesan-kesan yang lebih baik". Mereka namakan anak
itu Christina van Roon. Akan tetapi beberapa minggu kemudian anak itu
meninggal dunia. Dan bersamaan dengan itu meninggal pula beberapa
orang di kampung. Akibatnya timbullah krisis dalam sikap penduduk
kampung itu.
Van Balen menulis bahwa "besarnya angka kematian semenjak kami
datang di Roon itu dianggap akibat dari kedatangan kami dan akibat
kedatangan sebuah kapal. Bahkan keyakinan itu demikian kuat, sehingga
para wanita yang sedang mengandung atau sedang berkabung tidak mau
datang ke rumah kami, karena takut akan mati."
Orang Roon mungkin mempunyai tafsiran yang lain lagi mengenai
peristiwa kematian yang menimpa sejumlah orang sekampung mereka.
Setahun sebelum itu para zendeling telah menghalang-halangi mereka
melakukan balas dendam sesudah terjadi peristiwa kematian. Peristiwa itu
telah memberi para zendeling kesempatan untuk mengenai kebiasaankebiasaan pada masa berkabung. Seorang anak umur 12 tahun telah jatuh
dari pohon kelapa dan mati seketika. Tulis seorang zendeling: "Jaranglah
saya melihat kesedihan yang lebih berat daripada yang kelihatan pada
waktu itu, terutama pada orangtuanya. Si ibu berjalan mondar-mandir
menggendong mayat anaknya di punggung, seraya menyanyikan ratapan
perkabungan. Si ayah memporakporandakan segalanya, termasuk sebuah
perahu, pohon-pohon buah, kendi-kendi, pinggan-pinggan kayu dsb. (bnd.
jld I, bab XII, 5). Dua belas hari lamanya orang memegang mayat dengan
cara itu" (padahal sesudah 24 jam mulailah proses pembusukan, K.)
Sesudah itu mereka letakkan mayat itu di dalam sebuah rumah mayat dan
mulai membuat korwar. Kayu itu mula-mula dipahat dan kemudian tengkorak anak itu diambil dan dipasangkan dalam korwar dalam terang sinar
obor."
Lalu sanak saudara mulai mengenakan pakaian perkabungan yang
terdiri atas tutup kepala dari kulit kayu, sedangkan orang-orang lelaki
memotong rambut kecuali secuil di bagian dahinya. Pada sisa rambut itu
dipasang beberapa biji manik-manik. jelaslah bahwa orang-orang itu
menyamar sebagai orang mati dan bahkan meniru orang yang sudah mati,
yaitu: mereka menenggelamkan kepalanya dalam topi, si ibu berjalan
dengan kepala ditundukkan, sehingga kepalanya tersembunyi di belakang
bahu, dan selanjutnya ia menirukan orang mati dengan berjalan memakai
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langkah-langkah yang pendek dan kaku. Beberapa hari kemudian, apabila
diperkirakan bahwa si mati sudah tiba di negeri jiwa-jiwa, orang pun
mengadakan upacara "san merbak" (pembuangan barang yang berat, yaitu
penderitaan, bnd. jilid I, hlm. 243, 299br).
Beberapa hari sesudah matinya anak gadis itu, pada tanggal 25 Juli
(1885), para zendeling mendengar bahwa orang-orang telah berangkat
untuk membunuh seseorang di pulau Yob. Di Teluk Doreh dulu terdapat
kebiasaan, setelah kematian seorang wanita yang sudah kawin, si duda pergi menangkap dan membunuh seorang lelaki, dan baru kalau itu berhasil
duda itu dapat muncul lagi dalam pertemuan dan boleh ia menatapkan
mata kepada wanita yang lain lagi. Di Roon terdapat juga kebiasaan ini,
tetapi orang melakukan hal itu setiap terjadi kematian. Orang tidak boleh
membersihkan diri dan mandi sebelum mengadakan ekspedisi perompakan dan berhasil mengayau. Demikianlah laporan Van Balen.
Para zendeling mencoba menahan ayah si gadis itu. Dan sang ayah
pun berjanji untuk tidak melakukan pembunuhan, tetapi tidak diketahui
dengan pasti apakah ia menepati janjinya itu.
Para perintis cukup bijaksana, sehingga mereka memang melihat
bahwa penduduk Roon tidak akan membiarkan urusan yang demikian
penting itu kandas hanya oleh kata-kata dua orang asing. Bukankah usaha
itu perlu untuk memulihkan ketertiban sosial agar dihindari terbunuhnya
lebih banyak orang?
b. Penyampaian Injil
Di Roon ini, seperti halnya di tempat-tempat lain, para zendeling
membawakan Injil tanpa mengetahui bentuk-bentuk lingkungan yang
menerima Injil itu. Dari mitologi orang Biak (dan ini berlaku juga untuk
orang Roon) diketahui bahwa hidup di dunia ini dianggap sebagai kebalikan dari hidup di negeri orang-orang mati, gaya negatif selembar foto.
Manusia di dunia ini masih berada dalam selubung, masih berada di balik
topeng. Ketika Orang Tua dari mitos tentang Koreri datang di dunia bawah, dan di situ mendengar orang-orang tua yang sudah dimudakan kembali itu menyanyi, maka ia disuruh kembali ke dunia manusia yang biasa.
Tidak ada manusia yang fana dapat memasuki negeri jiwa-jiwa, karena
manusia itu masih tunduk kepada penyakit, tidur, cacat dan kematian.
Pemberitaan Injil yang diberikan oleh para zendeling, seperti kita lihat,
terutama ditujukan atau diarahkan pada keselamatan jiwa, dan terutama
keselamatan yang datang sesudah kematian. Tetapi di sini harus dicatat
pula bahwa kadang-kadang ada sementara orang yang membesarkan sifat
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berat sebelah dan eksklusif pemberitaan para zendeling. Mereka ini sungguh-sungguh memberikan tekanan pula kepada hidup di dunia ini, pada
kehidupan kemasyarakatan, seraya menganjurkan kasih kepada sesama
sebagai pengganti balas dendam. Akan tetapi reaksi penduduk tak dapat
tidak membuat sang zendeling bingung. Pemberitaan mereka mengenai
kebahagiaan sorgawi, keselamatan yang kekal, menurut sangkaan mereka
mendapat sambutan yang baik. Mereka menyangka begitu, karena mereka
belum berkenalan dengan latar belakang sikap penduduk, yaitu mitologi
mereka. Demikianlah, Geissler pernah mendengar seseorang mengatakan
(mengenai khotbahnya): "Dia benar, kalau dia berkata bahwa bukan inilah
kehidupan yang benar, melainkan yang akan datang sesudah kematian".
Ini cocok sekali dengan mitos tentang Doberoki yang isi pokoknya telah kami berikan tadi. Tetapi pemberitaan para zendeling, yang mengenai
kelakuan serta tanggung jawab orang dalam kehidupan hati manusia dan
tekanan atas pengampunan yang dibutuhkan oleh manusia agar dibebaskan dari dosa serta menempuh hidup yang baru - pemberitaan itu bagi
orang Irian merupakan unsur baru dan asing. Menurut mereka ini, keadaan bahagia yang asali akan datang kembali bukan dengan cara orang menempuh kehidupan baru, melainkan dengan melalui peristiwa ajaib, melalui penyingkapan suatu rahasia, melalui upacara keagamaan dan upacara
adat. Ada kemungkinan, mula-mula orang menilai kebaktian-kebaktian gereja juga sebagai sejenis upacara keagamaan yang bermaksud untuk mendorong merekahnya kenyataan supra alamiah yang sangat didambakan itu.
Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa para zendeling malah memupuk salah paham tsb. Bukankah mereka dari permulaan sekali telah
mengadakan kebaktian resmi, termasuk di dalamnya liturgi dan nyanyi,
meskipun kemudian hari sering mereka terpaksa mengikutkan orangorang tebusannya, agar nyanyian itu tidak mengalami kegagalan. Jadi tidak
ada pertukaran pikiran, tidak ada usaha mengetahui reaksi penduduk, melainkan langsung saja mereka mengadakan khotbah dan kebaktian. Ketika
Van Balen dan Bink mengadakan pertemuan pertama dengan orang Roon
pada tanggal 3 Pebruari 1884, Bink berbicara mengenai Kisah Para Rasul
17:30: "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang
Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat".
Kebaktian pertama ini diadakan di rumah seorang pedagang Islam
yang pada waktu itu tinggal di Roon dan menyediakan rumahnya untuk
"para ahli kitab" itu. Pilihan nats Kisah Para Rasul 17:30 itu berarti bahwa
dalam khotbahnya yang menjadi pokok pembicaraan ialah hal-hal tradisio-
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nal, yang dianggap salah, hal pertobatan, hari pembalasan dan kebangkitan
Kristus. Jadi, "sebuah perahu yang sarat dengan muatan" menurut pepatah orang Irian. Namun orang Roon telah menerima kedatangan seorang
zendeling hanya karena pengaruh Korano mereka. Mereka tidak membutuhkan kehadiran seorang zendeling karena alasan ekonomi (pada tahuntahun itu harga damar sangat tinggi) dan bukan juga demi gengsi, sebab
mambri-mambri mereka tersohor di seluruh daerah Teluk Cenderawasih.
Di sini kita melihat adanya pengaruh orang-orang perorangan, bahkan pengaruh yang menentukan, dalam masyarakat kolektif. Korano itu
berpikir secara dialektis sebagaimana kebanyakan orang. Artinga, selaku
pelaut ia insyaf bahwa sebuah tanjung tampaknya saja ujung dunia, pada
hal di belakangnya muncul lagi tanjung lain. Maka ia melihat kemungkinan
lain, yang memberi kesempatan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan yang sedang mengurung mereka itu, yakni perbuatan balas dendam
dan balas dendam kembali. Kemungkinan lain itu ialah: menerima Injil.
Dalam hubungan ini (yaitu pengaruh orang-orang perorangan) kita dapat
menunjuk pula kepada gerakan Koreri yang sering terjadi itu. Gerakangerakan itu juga bersumber pada orang-orang tertentu dan juga mempunyai maksud menciptakan keadaan baru.
Dilihat dalam rangka ini, "khotbah" yang pertama itu kurang memperhitungkan keadaan. Para zendeling bukannya bertolak dari keyakinan
Sengaji kemudian bersama dia mengadakan perundingan tentang bentuk
dan isi . "khotbah". Sebaliknya langsung saja mereka menuju tujuan,
maksudnya mereka beranggapan bahwa langsung juga mereka wajib memberitakan seluruh isi Injil. Tetapi dengan cara itu para zendeling justru
terlalu pagi memperkenalkan pengertian "dosa".
Dalam bahasa Roon ada dua kata yang biasa dipakai untuk mengungkapkan gagasan "salah", "keliru", "dosa", yaitu "sasar" dan "barbor".
Menonjol sekali, bahwa para zendeling memilih kata yang disebut pertama: "Yesus d'or besasarsya" (Yesus memanggil orang-orang yang sesat).
Inti kata "sasar" mencakup pengertian: salah, melanggar peraturan,
melalaikan atau tidak menghiraukan adat. Dan memang, mereka itu didorong oleh para zendeling berbuat begitu; kebudayaan mereka yang tradisional harus ditiadakan. Tetapi menurut penduduk Teluk Cenderawasih,
justru hal itulah yang akan menyebabkan mereka menjadi "besasarsya".
Nyatanya orang-orang yang dapat disebut dengan kata itu adalah para zendeling sendiri; mereka itulah "pelanggar-pelanggar adat". Kemudian hari
para zendeling mulai menghubungkan kata "sasar" ini secara formalistis
dengan perbuatan seperti melalaikan kebaktian, kerja pada hari Minggu,
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keengganan mengenakan pakaian, sekalipun pada pokoknya serangan para
zendeling itu ditujukan pada pengayauan dan perampokan budak.
Penggunaan kata "dosa" (sasar) yang terlalu pagi itu pada hakikatnya
menghalangi pengertian yang sungguh-sungguh tentang apa itu dosa. Oleh
karena itu, maka sikap orang Roon selama 20 tahun selanjutnya menampakkan dampak konfrontasi mereka dengan para zendeling, dan bukannya
dengan Tuhan. Kesadaran akan dosa tidaklah dapat ditiru. Karena itu
orang Roon pun mengambil sikap diplomatis. Mereka hidup menurut caranya sendiri; kalau mereka sedang baik-baik, mereka berusaha untuk
sesedikit mungkin menyinggung perasaan para zendeling. Tetapi Jens,
yang mula-mula bersikap sangat kritis, memberi gambaran yang cukup
jelas tentang jemaatnya di Doreh. Ia menulis: "Orang-orang yang kini
dipermandikan itu (1883) tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap
bangsanya; mereka hanya merupakan perkecualian di tengah bangsanya.
Secara materiil mereka semua tergantung kepada zendeling, dan hanya
dua orang yang mempunyai kedudukan bebas, tapi mereka itu bukan
orang Irian. Saya bukan hendak mengecilkan nilai pertobatan mereka,
tetapi karena kedudukannya atau karena kebangsaannya mereka itu tidak
memiliki pengaruh yang sungguh-sungguh atas bangsanya (dan ini berlaku
juga untuk para zendeling, K.). Zendeling dicari orang kebanyakan hanyalah untuk mencari keuntungan. Kadang-kadang saya merasa bahwa jalan
pikiran mereka itu begini: "mungkin menguntungkan, tapi pasti tidak
merugikan. Begitu juga mereka secara diam-diam menggunakan obatobatan pribumi di samping obat-obatan dari para zendeling, dan ikut berdoa dalam kebaktian sementara di rumah sendiri mereka memenuhi adatnya. "Kalau orang Irian sampai bertobat sebagai satu bangsa, maka itu
hanya mungkin karena Roh Kudus yang dapat menghidupkan orang-orang
yang sudah mati."
Para zendeling tidak selalu secara otomatis memberitakan Injil yang
berpokok pada dosa dan pengampunan ini. Demikianlah kita membaca,
bahwa Van Hasselt telah memberikan nasihat kepada Akwila bagaimana
Akwila harus berbicara dengan orang-orang yang berkunjung ke Mansinam (orang-orang Windesi, orang-orang Wandamen dan orang-orang
Waropen), sesudah mereka itu hadir dalam kebaktian. Van Hasselt
mengatakan: "Kamu mesti bercerita kepada mereka tentang penciptaan
langit dan bumi, tapi jangan kamu bicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu, seperti yang kami lakukan di gereja tadi pagi. Itu kurang
cocok untuk orang-orang yang hanya sedikit atau sama sekali belum
pernah mendengar tentang Tuhan. Bicaralah tentang matahari, tunjukkan
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kepada mereka itu pohon-pohonan, bunga-bungaan, burung-burung dan
ikan, dan katakan kepada mereka: Siapakah yang telah menciptakan dan
memelihara semua itu?"
Anehnya Van Hasselt sendiri tidak mengikuti kebijaksanaan itu; ia
sendiri memimpin kebaktian sedemikian rupa, seolah-olah yang ada di
hadapannya adalah jemaat di negeri Belanda. Dua kali setiap hari Minggu
mereka mengadakan kebaktian; di kemudian hari kebaktian yang kedua
diubah menjadi acara bertanya, di mana dikupas dan kadang diceritakan
kembali sekali lagi apa yang sudah dibahas pagi itu.
c.

Bahasa: para pembicara menggelikan, para pendengar dipermalukan

Dari lagu-lagu dan tulisan-tulisan yang disusun oleh para perintis
kami tidak mendapat kesan bahwa mereka ini berbakat istimewa dalam
hal menggunakan bahasa asing. Yang menjadi penghalang baik sekarang
maupun dahulu (bnd. jld I, hlm. 119, 236) ialah bahwa tidak seorang pun
memberikan kritik terhadap kata-kata yang dipergunakan. Usaha itu
langsung mendapat sambutan baik dari pihak penduduk. Pembicara yang
gagap itu tidak mendapat dukungan yang berupa pembetulan-pembetulan;
ia hanya dapat belajar dengan cara mendengarkan omongan orang lain.
Penduduk bukannya melakukan pembetulan, malahan sebaliknya, mereka
menirukan ucapan-ucapan yang salah itu dengan orang-orang yang baru,
kira-kira seperti orangtua menirukan bahasa bengkok anak-anaknya yang
masih kecil. Baru bertahun-tahun kemudian lepaslah kritik itu. Akan tetapi
tentu saja orang pun lalu berbicara antara sesamanya mengenai pokok ini,
dan sambil meniru-niru mereka ketawa terbahak-bahak. Penulis karangan
ini lebih dari sekali secara diam-diam mendengarkan acara seperti itu.
Baru pada tahun 1890 Van Balen mendengar dari Akwila di Mansinam bagaimana penilaian penduduk mengenai bahasa Numfor yang dipergunakan oleh Ottow dan Geissler. Akwila mengatakan: "Ketika para
zendeling yang pertama datang di Irian, lalu mulai berbicara bahasa
Numfor, kebanyakan orang tidak mau datang ke gereja lagi. Para
zendeling itu belum kenal betul dengan arti kata-kata yang dipergunakannya, karena itu kadang-kadang mereka mengucapkan hal-hal yang
mengetawakan, dan membuat para pendengarnya malu" (bnd. jilid I, bab
VI, 3). Penggunaan suatu bahasa asing barulah mungkin, apabila orang
sudah mengenai kebudayaan dan liku-liku kebudayaan setempat. Orang
belajar memakai sesuatu bahasa dan lama-kelamaan lebih atau kurang
menguasai bahasa itu bukanlah dengan mencari di dalam bahasa asing itu
padanan dari kata-kata yang ada dalam bahasa sendiri, melainkan dengan
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mènghayati kebudayaan itu. Barulah apabila orang sudah mengetahui bahwa ada minat terhadap segala yang berkaitan dengan kehidupan perorangan dan kehidupan masyarakat, maka akan diungkapkannya kata-kata
untuk itu kepada kita. Orang tidak dapat berbicara sesuatu bahasa dengan
baik tanpa mengenal kebudayaan yang terungkap di dalam bahasa itu.
Bink telah mencatat lagu-lagu dan adat kebiasaan Numfor, dan di serambi rumah mereka yang baru di Roon ia telah membuat sebuah bangku
khusus di sisi serambi, agar para tamu dapat duduk di sana sambil bercakap-cakap. Rekan-rekan menamakan bangku ini bangku obrolan, tetapi
bagi Bink sendiri bangku ini merupakan sekolah.
d.

"Injil meresap lambat, sangat lambat" (Bink)

Orang bisa mendapat kesan seakan-akan Injil dapat menang asal saja
orang mempelajari bahasa dan kebudayaan, berusaha memperoleh kedudukan yang terpercaya dan berusaha agar pemberitaan Injil dapat sampai
ke alamatnya. Atau dengan kata-kata lain: begitu terdapat komunikasi
yang sungguh-sungguh, begitu sudah dapat diharapkan bahwa buah pemberitaan itu akan kelihatan. Tentu saja sama sekali tidak demikianlah
halnya. Bahasa hanyalah jembatan menuju kebudayaan, tetapi setelah
orang berhasil saling berhubungan, barulah pihak-pihak yang bersangkutan itu menghadapi keputusan, baik secara pribadi maupun secara struktural. Bukankah orang-orang perorangan mèngungkapkan kemauan suatu
masyarakat sesuai dengan jiwa masyarakat itu? Struktur yang sedang berlaku dapat saja secara emosional tertambat demikian erat dalam hati
orang-orang yang bersangkutan, sehingga melepaskan diri dari struktur itu
berarti harus melalui suatu pergumulan yang berat.
Jadi pada hakikatnya persoalannya bukannya hanya bagaimana mengalahkan penghalang-penghalang yang bersifat resmi dan obyektif. Yang
paling sulit ialah mengalahkan angan-angan yang bersifat subyektif, sebab
itulah yang hakiki, dan kemenangan itu baru bisa diperoleh bertahuntahun kemudian. Tidak seorang pun perlu memandang rendah para perintis yang telah membawakan Injil dengan pengetahuan minim di bidang
bahasa dan kebudayaan, bahkan kadang-kadang dengan melalaikan lingkungan sosial tempat kebiasaan-kebiasaan dan upacara-upacara berlangsung. Para zendeling segera kemudian dapat menemukan bahwa berita
yang mereka bawakan itu jauh sekali dari pusat kebudayaan setempat, dan
bahwa berita itu asing sekali bagi cita-cita dan tujuan kebudayaan tersebut.
Mereka menyadari bahwa apa yang mereka bawakan itu sedikit pun tidak
akan menggugah hati orang, walaupun mereka bisa memahami bahasa dan
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kebudayaan setempat. Bink misalnya telah berusaha sekeras-kerasnya agar
memahami orang. Ia berbicara dengan cara yang menurut pendapatnya
dapat menimbulkan pengertian. Tetapi sesudah delapan tahun lamanya
bekerja di Roon ia menulis:
"Saya dihargai karena menjadi seorang tetangga yang suka memberi
gambir, kawat tembaga, tembakau dan pakaian. Tetapi apakah orang
menghargai saya kalau saya membawa berita hukum Taurat dan
Injil? Ada berita-berita yang menyatakan bahwa selama para zendeling mengkhotbahkan hukum Taurat, tidak akan mereka melihat hasil
apapun dari pekerjaannya, sedangkan hasil itu akan datang kalau
mereka memberitakan kasih Tuhan Yesus. Namun pengalaman saya
tidak sesuai dengan berita-berita seperti itu. Saya memang tidak
memperdengarkan guntur hukum Taurat kepada mereka. Saya berusaha untuk memperhitungkan taraf perkembangan bangsa itu, juga
adat kebiasaannya. Saya tidak menentang semua pesta mereka. Saya
berkata kepada mereka bahwa orang Kristen pun mengadakan pestapesta; dan terutama saya berkata juga kepada mereka bahwa mengunjungi gereja saja tidaklah cukup. Saya tunjukkan kepada mereka
diri kami sendiri, para zendeling ini, yang telah meninggalkan semua
yang kami cintai untuk tinggal bersama mereka, yang menderita penyakit dan berbagai macam gangguan, dan semua itu bukanlah untuk
memperoleh uang, melainkan untuk membawa kebaikan bagi mereka. Saya katakan semua itu untuk memberikan gambaran yang betapapun samarnya mengenai kasih Juruselamat. Maka orang setuju
sejauh hal itu menyangkut Manseren Yesus, tetapi mereka bertanya:
apa gunanya itu bagi kami?"
Kita lihat, persoalannya di sini bukanlah kepicikan atau etnosentrisme. Bink benar-benar siap untuk menilai masyarakat orang Roon tanpa
menjadikan masyarakat Belanda sebagai patokan yang mutlak. Dan
memang lingkungan sendiri tidak boleh diberi arti mutlak. Tetapi kita
merasakan juga adanya perlawanan kolektif, perlawanan terhadap serangan yang ditujukan kepada struktur-struktur yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Orang-orang perorangan tidak sanggup mendobrak perlawanan itu, sekalipun struktur-struktur itu (misalnya membalas
dendam sesudah terjadinya kematian) adalah kejam, tidak berperikemanusiaan. Billy Graham pernah mengatakan: "Pertobatan pribadi tanpa
pertobatan secara struktural berarti (sama dengan) pemalsuan arti pertobatan itu". Dan karena itulah keputusan yang bersifat perseorangan adalah
hampir tidak mungkin. Jelaslah, bahwa struktur itu dibangun oleh ma25

nusia-manusia, dan bahwa suatu masyarakat dalam keseluruhannya bertanggung jawab atasnya. Berapa luasnya masyarakat itu dalam hal ini? Ia
mencakup tidak hanya masyarakat Roon yang merupakan sub-kebudayaan
di dalam lingkungan kebudayaan Numfor. Masyarakat itu meliputi semua
kelompok yang ada hubungan dengan orang Roon, yaitu orang Wandamen, orang Windesi, orang Biak, orang Yapen, orang Waropen, penduduk
Kurudu, setidak-tidaknya dua atau tiga kelompok orang Arfak dan orangorang Numfor di luar Roon. Karena Irian itu dihuni sejumlah besar sukusuku yang sedikit banyak berdiri sendiri, maka tidak mungkinlah salah satu
dari kelompok-kelompok yang besar jumlahnya itu menempuh jalan baru
sendiri. Tidaklah mungkin satu kelompok sendirian memutuskan rantai
tanpa harus menanggung risiko besar hidupnya.

6. Konfrontasi: hubungan dan benturan
a. Demi keselamatan jiwa; perdamaian lewat "permandian" ala Roon
Dari upacara perkabungan kita sudah menarik pelajaran bahwa
orang Roon menyibukkan diri benar dengan jiwa-jiwa orang yang sudah
mati. Orang yang mati paksa harus dipanggil kembali jiwanya yang mengembara. Akan tetapi orang yang hidup pun dapat kehilangan jiwanya.
Hal itu dialami oleh seorang pemburu yang pernah bekerja pada para
zendeling; dalam keadaan setengah mabok ia pulang dan memukul istrinya. Ini betul-betul tidak biasa, "karena ia hanya mempunyai seorang istri,
dan ia cinta pada istrinya itu". Bin-konoor (konoor perempuan) menegaskan bahwa orang itu kehilangan jiwanya karena suara letusan senapannya
sendiri. Ia bersedia memanggil kembali jiwanya dengan bayaran kain
katun biru (seharga ƒ 5,-). Pemanggilan itu harus dilakukan lekas-lekas,
karena kalau tidak, orang itu dapat mati. Bin-konoor mengurut orang itu
dengan daun-daunan dan membacakan mantra-mantra.
Lalu bagaimana sikap para zendeling? Reaksi mereka adalah seperti
sudah dapat diduga semula: "Ketika kami mendengar peristiwa itu, kami
sudah barang tentu menegur Manserenkwari dengan sungguh-sungguh
karena kebodohannya, tetapi juga dengan bersendagurau. Akibatnya ia
agak malu dan menolak pengobatan lebih lanjut dari bin-konoor itu.
Semula ia pun bermaksud untuk tidak pergi berburu lagi, tetapi lama-lama
keengganannya itu hilang lagi."
Para zendeling yakin bahwa mereka ada cara yang lebih baik untuk
menolong jiwa Manserenkwari. Mereka memperingatkan dia agar jangan
mabok-mabok lagi. Tepatkah nada yang sok susila dan sok bermoral ini?
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Bagaimana mungkin cara itu kena? Orang-orang Irian justru menghindari
tanggung jawab dengan mengasalkan peristiwa pada salah satu sebab yang
masuk akal. Hal-hal yang bernada susila merusak gengsi.
Hal ini menjadi lebih jelas lagi ketika orang Roon menerima arak dalam jumlah besar lewat orang Wandamen dan Waropen. Pertengkaran dan
perkelahian menjadi buntut pesta pora itu. Salah seorang peserta pesta,
yang biasanya pendiam dan tenang, mendapat tusukan pisau, dan dalam
keadaan mabok ia menarik diri dan meninggal karena terlalu banyak
mengeluarkan darah. Para zendeling tentu saja hadir pada waktu pemakaman. Mayatnya yang dibungkus tikar itu diletakkan di pinggir kubur,
sesudah itu tikar dibuka, dan mulailah orang meramal. Satu orang menggenggam seikat rambut si mati dan membisikkan sesuatu ke telinganya;
semua orang berusaha bersikap setenang-tenangnya dan menanti. Sekonyong-konyong ikatan rambut si mati itu terlepas, yaitu pada saat nama si
pelaku disebutkan. Ikatan rambut dibungkus dan dibawa: lalu orang dapat
dan harus melakukan pembalasan dendam.
Sampai titik ini para zendeling hanyalah penonton, tetapi sekarang
mereka pun ikut campur. Di sini pun mereka memperdengarkan peringatan terhadap penyalahgunaan minuman "seperti halnya suara peringatan
yang datang dari kubur untuk mereka semua agar bertobat dari dosa dan
memberi dirinya didamaikan dengan Tuhan. Orang ini juga tiba-tiba harus
menghadap pengadilan Tuhan itu..."
Memang perdamaian itu diperlukan, tetapi dengan cara yang sama
sekali lain dari yang dibayangkan oleh para perintis itu. "Keselamatan
jiwa" yang diikhtiarkan oleh orang-orang Roon adalah lain sekali; karena
itu apa yang dikatakan oleh para zendeling itu sedikit saja memberikan
kesan kepada mereka. "Darah telah mengalir, oleh karena itu harus ada
darah mengalir juga dari si pembunuh atau dari salah seorang keluarganya, atau harus dilakukan pembayaran..." Soalnya, darah yang tidak didamaikan membawa akibat fatal, dan orang takut bahwa mereka akan mati
kalau mereka datang di dekat musuh yang tidak didamaikan.
Sementara itu dua orang jurubicara sibuk mencapai persetujuan atas
nama kedua belah pihak. Ketika persetujuan telah dicapai, kedua pihak
yang bersangkutan pun saling mendekati, dan dua batang bambu
dihunjamkan ke pasir. Para perunding berbaris di belakang kedua bambu
itu, lalu perunding dari kelompok yang dirugikan mengambil golok; golok
itu diayun-ayunkan dan ia berteriak-teriak, menyatakan bahwa syaratsyarat telah dilunasi dan si pembunuh dan sanak keluarganya dapat pulang
kembali ke rumah masing-masing; rumah-rumah itu telah mereka tinggal27

kan, sebelum upacara perdamaian itu dimulai. Kedua pihak saling mendekati dan sanak keluarga dari si pembunuh berjalan didahului oleh seorang
yang memercikkan air dari sebuah mangkuk kepada pihak lawan sebagai
tanda bahwa perdamaian telah terwujud dan orang tidak perlu lagi takut
akan mati. Kemudian berlangsunglah pembayaran dendam: dua orang
anak-anak budak, tiga potong kain katun biru, beberapa buah piring dan
mangkuk dari tanah dan porselin. Kalau yang mati itu adalah seorang
Manseren (Tuan yang merdeka) dua orang budak dewasalah yang harus
dibayarkan.
Jadi upacara itu dipimpin oleh rombongan si pelaku. Mereka telah
mengaku kesalahannya, dan orang-orang yang bersalah memercikkan air.
Mereka akan menyediakan apa yang dituntut darinya, sehingga hubungan
antara kedua belah pihak dapat dibikin normal kembali. Pendamaian
dengan musuh dalam hal ini menjadi prasyarat, tetapi untuk itu pertamatama harus ada pengakuan kesalahan.
Jadi bagaimanakah orang Roon akan memahami baptisan orang
Kristen itu? Apakah pemberitaan tentang kesalahan dan pendamaian serta
baptisan, yang menjadi tanda pendamaian itu, tidak menyentuh dunia
pikiran orang Roon? Namun demikian persoalan pokok tetaplah bahwa
kesalahan itu harus bersifat nyata. Setidak-tidaknya pada orang Roon,
kesalahan itu tidak nampak dalam situasi yang abstrak, sikap atau cara
berpikir yang abstrak, melainkan terdapat dalam perbuatan yang kongkret,
yang dapat ditunjuk dan dapat dijangkau.
b.

Balas dendam serta penagihan hutang secara tak langsung

Di Roon, para zendeling lebih cepat dapat memadukan diri dalam
kehidupan masyarakat daripada di Mansinam. Mereka menulis: "Penduduk cenderung kepada para zendeling, sekalipun kecenderungan itu terungkap juga dengan cara yang aneh".
Pernyataan ini ada sangkut-pautnya dengan pokok pasal ini. Dalam
bulan Mei 1887 seorang Roon yang mabok dan mengamuk berjalan melintasi kampung sambil mengancam segalanya dan semuanya. Akhirnya ia
menuju rumah zending. Ketika ia memasuki pekarangan zending dalam
keadaan marah-marah itu, Bink berdiri menantikannya di sana; maka ia
pun berbalik dan sesudah itu mengampak tetanaman di pekarangannya
sendiri sampai berantakan. Belakangan ia menjelaskan bahwa ia marah,
oleh karena salah seorang istrinya telah melarikan diri bersama orang lain.
Karena itulah ia mau membalas dendam. Kalau begitu apa hubungannya
hal itu dengan rumah zendeling? Orang-orang Roon itu mengakui: "Saya
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