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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan pantangan menikah sesama marga bagi generasi 

suku galela yang ada di desa Cio Gerong dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

memunculkan pantangan menikah sesama marga dalam tradisi pernikahan adat Galela berikut 

merupakan hasil observasi dan wawancara yang perlu diketahui bahwa ada satu alasan/faktor 

mengapa aturan ini buat dan dimunculkan sebagai tradisi turun temurun yaitu karena sesama 

marga dianggap sebagai saudara/saudari kandung, dianggap sebagai darah daging sendiri karena 

semarga, dan dianggap sacral untuk dilanggar. Dan juga untuk mengetahui apa saja akibat jika 

menikah sesama marga. Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan antropologi, yaitu pendekatan 

dengan cara melihat obyek kajian sebagai suatu sistem dengan kata lain obyek kajian dilihat 

sebagai suatu yang terdiri suatu unsur yang saling terkait yang digunakan. pantangan menikah 

sesama marga yang masih dipercaya hingga saat ini oleh warga masyarakat Desa Cio Gerong. 

Kecamatan. Morotai Selatan Barat. Kabupaten. Pulau Morotai. Provinsi. Maluku Utara. Hasil 

penelitian pantangan menikah sesama marga telah ada sejak lama dan sampai sekarang masih 

dipertahankan sebagai tradisi penikahan adat suku Galela, yaitu di mana sesama marga misalnya 

marga Sabi menikah dengan sesama marga Sabi dan sebagainya tidak diperboleh menikah karena 

dianggap tidak pantas sebab ada akibat yang menanti ketika para pelaku menikah melanjutkan 

pernikahan tersebut.  

Kata Kunci: pantangan menikah sesama marga 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to introduce the taboo on marrying fellow clansmen for the generation 

of the Galela tribe in Cio Gerong village and also to find out what factors lead to taboos from 

marrying within the same clan in the Galela traditional marriage tradition. there is one reason/factor 

why this rule was made and emerged as a hereditary tradition, namely because fellow clans are 

considered as biological brothers/sisters, are considered as their own flesh and blood because of 

their clan, and are considered sacred to be violated. And also to find out what are the 

consequences if you marry another clan. In accordance with the subject matter studied, this 

research uses descriptive analytical research through an anthropological approach, namely an 

approach by looking at the object of study as a system, in other words, the object of study is seen 

as consisting of an interrelated element that is used. abstinence from marrying fellow clans who are 

still trusted today by the residents of Cio Gerong Village. Districts. South West Morotai. Districts. 

Morotai Island. Province. North Maluku. The results of the research on taboos from marrying within 

the same clan have existed for a long time and are still maintained as a traditional marriage tradition 

of the Galela tribe, namely where fellow clans such as the Sabi clan marry a fellow Sabi clan and so 

are not allowed to marry because it is considered inappropriate because there are consequences 

that await when the perpetrators married continued the marriage.  

Keywords: abstinence from marrying the same clan 
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PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial tentuhnya tidak terlepas dari hubungan antara 

manusia satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan marga, keluarga, perkawinan dan 

silsilah keluarga. Manusia adalah satu-satunya yang memiliki sejarah (Daliman 2012: 7). 

Sejarah sebagai suatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau salah 

satunya adalah pantangan menikah sesama marga yang ada di masyarakat Desa Cio 

Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.  

Pantangan menikah sesama marga-studi kasus suku Galela Halmahera ini diketahui 

masih dipertahankan sampai sekarang, bahkan sudah menjadi tradisi turun – temurun 

dimana yaitu Marga Mokar tidak boleh menikah sesama dengan marga Mokar, marga Paloka 

sesama dengan marga Paloka, marga Ngawaro dengan sesama marga Ngawaro, marga 

Malani dengan sesama marga Malani, dan masih banyak lagi. Yang menjadi permasalahan 

disini adalah faktor apa saja yang memunculkan pantangan menikah sesama marga? apa 

yang menjadi akibat jika menikah sesama marga? 

Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya pantangan menikah diwariskan oleh 

para leluhur dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Oleh karena itu para generasi 

sekarang dalam memilih pasangan hidupnya atau berkenalan (berpacaran) dengan lawan 

jenisnya pasti didahulukan dengan megajukan pertanyaan mengenai marga dan silsilah 

keluarga terlebih dahulu, yang dimulai dari marga kakek dan neneknya dari masing-masing 

pasangan. Jika marga dari kedua pasangan ada kesamaan maka hubungan tidak dilanjutkan 

hingga ke jenjang yang lebih serius.  

Marga menurut Samin Batubara (2018:3), Marga merupakan tanda dari mana 

keluarga seseorang itu berasal, yang merupakan garis keturunan dari seorang ayah dimana 

marga diturunkan dari kakek hingga ke anak cucunya hingga sekarang ini. Maka, apabila 

seseorang mementingkan identitasnya, berarti ia menjaga marganya atau tidak melanggar 

pantangan menikah sesama marga.  

Kekerabatan menurut Sitokdana. (2017:75), sistem kekerabatan berhubungan 

dengan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah 

atau hubungan perkawinan yang terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, 

paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Struktur kekerabatan ini berhubungan dengan 

kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau 

marga.  

Kekerabatan juga merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal-usul 

silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Menurut Purna 

(2012:32), sistem kekerabatan adalah terbentuknya suatu keluarga inti, antara lain: ayah, 

ibu dan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. 

Maka dari itu anak tersebut memiliki keluarga dari ibu dan ayahnya. Menurut Satyananda 

dkk. (2013:18), sistem kekerabatan terdiri dari satu keluarga inti namun juga bisa lebih dari 

satu keluarga inti.  

Menurut UU pasal 1 no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. (Hilman 1990:7). Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, 
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erat hubungannya dengan keturunan dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi 

hak dan kewajiban orang tua. (Hilman 1990:22).  

Menurut hukum adat pernikahan ialah perikatan adat dan sekaligus merupakan 

perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa 

perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyrakat, urusan martabat 

dan urusan pribadi (Hilman 1990:8-9); dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.  

Penelitian ini hampir sama dengan penelitiannya Samin Batubara (2018: 2) dalam 

penelitiannya yang berjudul ‘‘Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam adat Batak 

Mandaling di desa muara Penyenggerahan, Sumatera Barat’’ yang mengalami pergeseran 

hal ini berkaitan dengan hasil penelitian peneliti namun, dalam penelitian ini masyarakat 

desa Cio Gerong masih tetap mempertahankan tradisi ini sampai sekarang.  

Ketika peneliti melakukan penelitian di desa Cio Gerong ada beberapa masalah yang 

ditemukanlah ialah masih ada beberapa pelaku pantangan menikah sesama marga yang 

dapat melangsungkan pernikahan dengan alasan bahwa tidak mengetahui adanya 

pantangan menikah sesama marga secara detail. Sebagai solusi dalam hal ini untuk 

menyelaikan masalah ini ialah para pelaku pernikahan diberi denda adat/hukum adat yaitu 

pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan syarat yaitu membayar denda/hukum adat 

setimpal dengan perbuatan mereka.  

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para generasi yang akan datang tidak 

mengulanginya juga untuk memberikan efek jerah. Disamping itu juga pada pantangan 

menikah sesama marga ini ada akibat yang berlaku didalamnya untuk itu sangat penting 

juga peneliti mengambil judul ini yaitu untuk mengenalkan tradisi ini pada generasi-generasi 

suku Galela sekarang terutama di desa Cio Gerong.  

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan antropologi, yaitu pendekatan dengan cara 

melihat obyek kajian sebagai suatu sistem dengan kata lain obyek kajian dilihat sebagai 

suatu yang terdiri suatu unsur yang saling terkait. Peneliti bermaksud menjelaskan tentang 

pantangan menikah sesama marga yang masih dipercaya hingga saat ini oleh warga 

masyarakat Desa Cio Gerong. Kecamatan. Morotai Selatan Barat. Kabupaten. Pulau Morotai. 

Provinsi. Maluku Utara.  

Tempat dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020-Mei 2021. Di 

desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku 

Utara. Target / Sasaran adalah ketua/tokoh adat desa Cio Gerong, pelaku pernikahan, dan 

masyarakat setempat. Sedangkan Subjek Penelitiannya adalah pantangan menikah sesama 

marga suku Galela Halmahera, apa yang memunculkan adanya pantagan menikah sesama 

marga, dan apa akibat jika menikah sesama marga.  

Teknik pengumpulan data dilakuan menggunakan metode heuristik atau 

wawancara, observasi, studi dokumen, studi pustaka, intepretasi, historiografi.  

Di mana wawancara meupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan 

pihak yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 
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diajukan oleh pewawancara. (Melong, 2002:135). Wawancara harus dilakukan dengan 

efektif, artinya dalam waktu yang singkat dan memperoleh data sebanyak-banyaknya. 

Bahasa harus jelas, dan terarah, agar data yang diperoleh adalah data yang obyektif dan 

dapat dipercaya (Arikunto, 1998:129).  

Observasi digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi dan data secara langsung dari tempat penelitian, yaitu untuk mencari tahu secara 

langsung bagaimana proses diberlakukannya Sejarah Pantangan Menikah Sesama Marga 

oleh masyarakat di Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau 

Morotai Provinsi Maluku Utara. Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang 

dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian. Pengamatan secara langsung sangat penting 

karena penulis dapat melihat maupun mengumpulkan hal-hal penting dari tempat penelitan 

tersebut.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini tentang mendeskripsikan 

bahawa  

Faktor-faktor apa saja yang memunculkan pantangan menikah sesama marga? 

Adalah karena tradisi turun-temurun, sakral kenapa karena ada akibat jika melanggar 

pantangan tersebut, darah daging kenapa karena sesama marga dianggap satu darah 

daging. Sedangkan. Akibat dari pernikahan sesama marga? Adalah tidak adanya restu dari 

orang tua, rumah tangga tidak harmonis. bahkan kedepan jika mereka dikaruniai seorang 

anak maka anak tersebut bisa jadi cacat, sakit-sakitan, bahkan meninggal setelah dilahirkan 

atau sebelum dilahirkan.  

Suku Galela merupakan sekelompok etnis yang ada wilayah asalnya yaitu di pulau 

Halmahera yang memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Galela dan juga hukum adat tersendiri 

salah satunya ialah pantangan menikah sesama marga. Menurut bapak dengan inisial HP 

selaku tokoh adat masyarakat desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten 

Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara pada tahun 1960-an. Hal ini juga sudah menjadi tradisi 

turun temurun, dimana kebiasan ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyrakat 

setempat bahkan ada hukum adatnya dimana bagi para pelaku pernikahan akan menerima 

hukum sebagai berikut: 

1. Keturunan yang pertama Rp. 600. 000 

2. Keturunan yang kedua Rp. 300. 000 

3. Keturunan yang ketiga Rp. 150. 000 

4. Keturunan yang keempat Rp. 50. 000 

5. Keturunan yang kelima Rp. 25. 000 

6. Keturunan yang keenam Rp. 15. 000 

Sedangkan keturunan ketujuh terbebas dari hukum adat jika melakukan pernikahan 

sesama marga.  

Dalam adat suku Galela ada juga sanksi ketika para pelaku menikah menikah 

sesama marga atau melanggar hukum adat suku Galela yaitu dengan dihilangkan marganya, 
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misalnya para pelaku pernikahan bermarga Paloka yang menikah dengan sesama marga 

Paloka.  

Salah satu contoh studi kasus ketika penulis melakukan penelitian maka 

ditemukanlah salah satu keluarga yang melakukan penikahan sesama marga dengan alasan 

tersendiri yaitu (suka sama suka, tidak tahu kalau bisa menikah setelah keturunan yang ke-

tujuh dan karena sudah mengandung sebelum melakukan pernikahan). Diketahui bahwa 

kedua pelaku pernikahan memiliki marga yang sama dan pada waktu dicari tahu 

informasinya secara detail diketahui bahwa mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat 

dekat, yakni marga Paloka dari sang ayah dengan marga Paloka dari sang ibu dan masih 

ada dijenjang keturunan yang ke-dua. Maka dari itu sebagai sanksi dari pelaku menikah 

sang mempelai perempuan dihilangkan marganya (fam ya sisa) dan dilakukan juga 

pemutusan hubungan keluarga (asal ya tola) dengan membayar denda adat sesuai jenjang 

keturunan seperti dalam pembahasan diatas agar bisa bersatu dengan suaminya.  

Hal ini dilakukan agar memberikan efek jerah dan menjadi pelajaran bagi para 

generasi sekarang untuk tidak melanggar hukum yang ada dan mampu melestarikan tradisi 

tersebut.  

PENUTUP 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengunakan metode wawancara dan 

observasi yang dilakukan di desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten 

Pulau Morotai mengenai sejarah pantangan menikah sesama marga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa yaitu meskipun masih ditemukan kelemahan dan kelebihannya, pantangan menikah 

sesama marga tidak bisa dilakukan oleh para generasi-generasi yang akan datang oleh 

karena ada hukum adat yang menentang hal itu dan sampai sekarang pantangan menikah 

sesama marga masih dipertahankan sebagai salah satu tradisi suku Galela walaupun masih 

ditemukan satu keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut.  

Saran: 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a.  Bagi para pembaca jurnal ini diharapkan dapat mengkritik dan memberikan saran kepada 

penulis agar kedepan dapat lebih baik lagi dalam melakukan penulisan jurnal.  

b.  Kepada tokoh-tokoh adat setempat diarapkan dapat bekerja sama dengan para sekolah-

sekolah untuk lebih meningkatkan nilai-nilai tradisi setempat sebagai bahan pembelajran 

di sekolah.  

c.  Kepada para tokoh adat juga diharapkan lebih meningkatkan lagi nilai-nilai tradisi dan 

ketegasannya dalam masyarakat agar hukum yang ada tidak dipandang rendah oleh para 

generasi-generasi muda setempat.  

d.  Kepada orang tua juga diharapkan dapat mengenalkan tradisi pantangan menikah 

sesama marga di rumah sejak anak usia sekolah.  
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