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KATA PENGANTAR 
 

Mapalus merupakan suatu institusi warisan leluhur di tanah Toar-Lumimuut (sebuah 

sebutan bagi daerah Minahasa) yang orientasi aktivitasnya didasarkan pada falsafah hidup 

masyarakat Minahasa yaitu Si Tou Timou Tumou Tou. Mapalus sebagai social capital 

adalah salah satu factor penentu percepatan pembangunan yang esensial dengan sistem 

kerjasama yang baik dengan asumsi pokok bahwa setiap individu akan memberikan 

kontribusi yang significant terhadap produk kelompok. Kesalahan dalam 

mengimplementasikan mapalus saat ini terlihat jelas, konsep dan filosofihnya mulai pudar 

dan rekayasa yang berdampak negative telah muncul. Konsep manusia hidup untuk 

menghidupkan manusia lain telah berubah menjadi suatu kompetisi yang saling 

menjatuhkan. Gap antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah semakin besar, kekuatiran 

akan munculnya kecemburuan social semakin besar dan dapat mengarah pada konflik yang 

ujungnya dapat menyebabkan pencapaian hasil pembangunan daerah tidak berarti, sehingga 

perlu ada pencegahan dini dari berbagai aspek. 
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Tulisan ini nantinya akan dikembangkan untuk dijadikan bahan disertasi penulis, 

sehingga sangat dibutuhkan masukan-masukan yang bersifat memperbaikinya  dari setiap 

pembaca. Disadari bahwa ide penulisan ini akan mengalami banyak tanggapan dan 

tantangan, baik dari bahan bacaan (teori/referensi) sampai pada penulisan (penggunaan 

kata/tatabahasa). Alur tulisan ini banyak kekurangannya, informasi-informasi yang bersifat 

ilmiah serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan mapalus, belum sepenuhnya 

diperoleh. Namun, setidaknya pembaca dapat mengetahui bahwa social capital mapalus 

sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan, khususnya  di daerah Minahasa. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang akan memberi 

informasi, kesediaan pembaca untuk berdiskusi sangat diharapkan penulis. Akhirnya penulis 

menyampaikan maaf apabila tulisan ini tidak berkenan dalam hati pembaca. Memperbaiki 

yang salah adalah suatu tindakan terpuji serta dihargai dan itulah pembangunan. 

 

Bogor, April 2004 

Penulis 

 

 
MAPALUS AS SOCIAL CAPITAL FOR DEVELOPMENT IN MINAHASA 
 

Abstract 
 
Development acceleration in a region is very much dependent on the availability and 
arrangement and also allocation of existing internal resources. One of the factors which is 
essential for development is social resources, what is also referred to as social capital. 
Mapalus, a vernacular term for working together, represents a model of social capital 
which has formed as tradition for long time among the Minahasans, pursuant to the 
philosophy, Si Tou Timou Tumou Tou. Fundamental meaning of the philosophy is human 
being live to humanize others. With the development of economy, the life style the people 
seems changing in a negative sense. Unhealthy competition to acquire more wealth, in 
which the more economic fortunate people exploit the less fortunate, taking advantage of 
their economic weakness. Consequently, the gap between the rich and the poor is widening. 
These phenomenon, which is contrary to the essentials of Si Tou Timou Tumou Tou 
philosophy, should be prevented at its earliest stage. As mapalus represents an institutional 
heritage acquired from the Minahasan ancestors, it should be considered as a dominant 
factor of social capital in development programs in the region.  
 
Key words : mapalus, social capital, development acceleration,  
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PENDAHULUAN 
 

Si Tou Timou Tumou Tou3) suatu ungkapan kalimat yang tidak asing bagi masyarakat 

Minahasa. Ungkapan ini adalah konsep (fasafah) hidup bermasyarakat yang telah 

dikemukan oleh putra terbaik Tanah Toar Lumimuut, yaitu DR Sam Ratulangi untuk 

masyarakat Minahasa (seluruh keturunan leluhur Toar-Lumimuut). Falsafah tersebut 

mengandung banyak arti dalam hidup bermasyarakat, di antaranya ialah : 

 
1. Interaksi Sosial, dalam hidup bermasyarakat harus menunjukan sifat-sifat yang baik 

sesuai kaidah/norma/aturan masyarakat yang telah disepakati; 

2. Toleransi, menghargai orang lain (tidak ada sifat meremehkan);  

3. Kerjasama, harus ada sifat saling membantu (kita hidup membutuhkan orang lain); 

4. Aspek ekonomi, hidup jangan sampai merugikan pihak lain (konsep Pareto Optimum4) 

dalam Welfare Economics). 

Walaupun memiliki arti yang banyak, namun falsafah hidup ini hanya mempunyai satu 

makna yaitu ‘manusia hidup harus dapat menghidupkan manusia lain’. Sifat mengasihi 

sesama manusia serta menjaga alam sekitarnya sebagai ciptaan Maha Kuasa adalah kunci 

dari makna falsafah ini. 

 

 

1) Merupakan salah satu judul yang dipersiapkan sebagai judul naskah Disertasi. 

2) Mahasiswa Program Doktor pada Program Study Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, 
Sekolah  Pascasarjana IPB Bogor.  

3) Suatu falsafah yang dirumuskan oleh Ratulangi berdasarkan cara hidup bermasyarakat dari generasi awal 
orang-orang suku Minahasa, dimana si tou (manusia) dikatakan hidupnya berguna apabila si tou dapat 
berguna bagi orang lain dan alam sekitarnya. Sifat saling membantu dengan tulus (voluntary) dengan tanpa 
mengharapkan sesuatu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Bentuk kehidupan yang saling mengasihi 
serta se-iya se-kata dalam melakukan semua hal yang baik di mata manusia terlebih kepada ‘Opo 
Wananatas’ (Sang Pencipta dunia dan alam semesta). 

4). Suatu konsep ekonomi mengenai kesejahteraan (welfare) individu/kelompok, dimana peningkatan utility 
suatu individu/kelompok, tidak akan mengurangi utility individu/kelompok yang lain (Anonymous, 2004a; 
Anonymous, 2004b; W.J. Baumol, 1972; P. Bohm, 1973; J. Graff, 1957; I.M.D. Little, 1957; G. 
Mangkoesoebroto, 2001; T. Scitovsky, 1951) 
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Mapalus yang merupakan penjabaran dari falsafah Sitou Timou Tomou Tou ialah suatu 

aktivitas kehidupan masyarakat dengan sifat gorong royong (kerja-sama) yang sudah 

melekat pada setiap insan putra-putri masyarakat suku Minahasa.  

 

Kata dasar Mapalus ialah palus yang antara lain artinya menuangkan dan 

mengerahkan, sehingga Mapalus mengandung makna suatu sikap dan tindakan yang 

didasarkan pada kesadaran akan keharusan untuk beraktivitas dengan menghimpun 

(mempersatukan) daya (kekuatan dan kepandaian) setiap personil masyarakat untuk 

memperoleh suatu hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah disepakati sebelumnya 

(Sumual, 1995). 

 

Melalui arti dan makna mapalus, maka jelas bahwa mapalus merupakan suatu institusi 

(organisasi atau lembaga) yang muncul bersamaan dengan terbentuknya komuniti/ 

masyarakat (Tou) Minahasa. Pada awalnya, mapalus berkembang di bidang pertanian 

(sesuai aktivitas hidup masyarakat yang adalah petani), dimana saat itu belum ada buruh 

tani sehingga pekerjaan lahan pertanian harus digarap oleh petani pemilik. Pada kondisi 

waktu tersebut, semua kepala keluarga memiliki lahan pertanian dengan jenis tanaman yang 

hampir homogen. 

Pada institusi mapalus, sang pemimpinnya adalah bagian dari dan setara dengan 

anggotanya. Dalam upacara penobatan, pemimpin mengalami cambukan sungguh-sungguh 

(dengan  memakai  alat  pemukul yang digenggam). Acara  ini  dilakukan  sebagai  lambang 

 
kepemimpinannya dan sebagai alat untuk menegakkan disiplin kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama. Pemimpin menerima cambukan lebih dulu, juga sebagai perlambang 

kepelayanannya dan kesetaraannya (dua azas kepemimpinan demokratis). Dalam aktivitas 

mapalus, pemimpin harus matu’ur (yang meneladani di depan) serta mempertunjukkan 

kemampuan dan rasa tanggung-jawab (Sumual, 1995). 

Jumlah anggota mapalus sangat tergantung dari jumlah masyarakat yang ada dalam 

suatu wilayah pemukiman (desa/dusun). Hubungan darah (family) merupakan embryo dari 

terbentuknya kelompok mapalus yang mengelola lahan-lahan pertanian dari warisan orang 

tua-nya (para leluhur ‘opo’). Mulanya anggota mapalus ialah kakak-beradik, sehingga yang 

tertualah yang dianggap harus memimpin. Kondisi tersebut tidaklah mutlak harus demikian, 

jika yang tertua tidak dapat melakukannya maka di antara adik-adiknya yang menjadi 
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pemimpin, semuanya ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan. Secara tradisi pemimpin 

tersebut mutlak dapat menjabarkan falsafah Sitou Timou Tumou Tou, selain sifat-sifat yang 

disepakati bersama, di antaranya ialah: 

1. Memiliki fisik yang kuat/perkarsa serta penuh pengorbanan/kepahlawanan (Waraney) 

melindungi kelompoknya dari faktor-faktor luar yang dianggap merugikan; 

2. Memiliki kepinteran (kepandaian) dalam mencari solusi pemecahan masalah-masalah, 

baik dalam meningkatkan usaha pertanian maupun dalam penyelesaian konflik sosial 

yang timbul dalam masyarakat serta menjaga kelestarian budaya serta alam agar tetap 

lestari dan berkelanjutan; 

3. Bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota 

serta dapat membaur dengan kehidupan setiap anggota serta mengenal berbagai kondisi 

yang ada di luar kelompok. 

Sifat-sifat yang dikemukakan tersebut, tidak lain adalah gambaran sifat seorang Tonaas5), 

yaitu pemimpin masyarakat dalam kelompok yang lebih besar dan terlibat serta mempunyai 

kaitan erat dengan aktivitas mapalus.  

 
Setiap Tou Minahasa memandang kehadiran dirinya dalam institusi Mapalus sebagai 

suatu kehormatan eksistensial kemanusiaanya. Masa seorang putera Minahasa memasuki 

usia yang disyaratkan menjadi anggota Mapalus adalah tahap kehidupan dimana ia disebut 

tare tumou. Suatu tahap awal kehidupan yang dinilai sangat penting bagi kemanusiaannya. 

Peristiwa kemanusiaan tersebut dilembagakan dalam pranata budaya melalui upacara 

tersendiri, untuk penyambutan seorang manusia terlahir bagi mapalus, yang diiringi dengan 

sebutan toro mo kumi’it im paendoan (telah bisa ikut mapalus). Anggota baru sangat merasa 

puas dan terhormat untuk menjalankan tanggung-jawab kebersamaan (Sumual 1995).   

Dalam mapalus, struktur organisasi tidak terlihat, karena hanya ada satu garis 

komando yang harus didengar oleh setiap anggota.  

 

 

 
5). Sesuatu gelar dari kelompok masyarakat tertentu yang diberikan kepada seorang pria dewasa, lebih tepat 

kepada orang tertua yang sehat, kuat, pintar, bijaksana serta mempunyai pengaruh yang besar dalam 
masyarakat tempat berdomisili maupun masyarakat luar. Gelar tersebut sangat terhormat dan biasanya 
pemegang gelar akan selalu menjalani kehidupan dengan tingkalaku yang arif, baik dan penuh kasih dalam 
kewibawaannya serta selalu melaksanakan kewajiban ke-tonaas-annya. Gelar yang diberikan tanpa suatu 
proses pemilihan tidak pernah dicabut ataupun diwariskan. Pada dasarnya pemberian gelar karena ada 
sesuatu jasa yang sangat berguna bagi masyarakat umum dan masyarakat dapat menikmatinya. 
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Pimpinan kelompok mapalus hanya seorang ketua (mandor) yang mengkoordinir 

semua kegiatan kelompok, sehingga kewibawaan pemimpin harus nampak agar supaya 

tetap disegani, bukan hanya terbatas dalam kelompoknya namun dengan kelompok lain, saat 

ini ketua mapalus sudah memiliki pembantu. Tonaas bukan pemimpin mapalus, tetapi 

merupakan motivator bagi kelompok-kelompok mapalus yang ada dalam wilayahnya.  

 

MAPALUS DALAM AKTIVITAS MASYARAKAT 
 

Luas lahan pertanian yang dikelola kelompok mapalus cukup bervariasi, jika jumlah 

anggota mapalus dianggap kurang, biasanya kelompok ini akan diperbesar dengan 

melibatkan saudara-saudara sepupuh sebagai anggota-anggota kelompok dengan proses 

perundingan yang bersifat kekeluargaan. Apabila masih dianggap tidak cukup, maka jumlah 

anggota mapalus akan dikembangkan dengan melibatkan saudara-saudara sebuyut atau yang 

lebih besar lagi, namun masih dalam suatu garis keturunan. 

Dalam aktivitas pertanian, kelompok mapalus akan bekerja mulai matahari akan terbit 

(subuh, sekitar pukul 04.00) dan selesai sesuai kesepakatan yang diatur. Biasanya pekerjaan 

yang dilakukan kelompok mapalus ialah pekerjaan yang dianggap memerlukan tenaga kerja 

yang lebih besar dengan waktu yang relative singkat. Kondisi tersebut berkorelasi dengan 

jenis tanaman, waktu panen dan iklim (musim) yang ada, karena ada perbedaan antara 

pengelolaan lahan sawah dan ladang. 

Dalam melakukan pekerjaan, terkadang terjadi anggota kelompok yang tidak 

melakukan kewajibannya (lalai) atau salah melakukan pekerjaaan, oleh pemimpin sangsi 

yang diberikan kepada anggota tersebut lebih banyak bersifat mendidik dalam bentuk 

merubah cara kerjanya. Semagat kerja merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh 

setiap anggota, karena hal tersebut salah satu dasar tujuan aktivitas dalam usaha pertanian. 

Kelompok mapalus memerlukan waktu istirahat, biasanya waktu itu digunakan untuk 

sarapan bersama dan diskusi-diskusi tertentu. Suasana ini akan selalu mempertinggi rasa 

kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang dapat menjadi contoh bagi anak-anak dari 

kelompok mapalus yang sering ikut terlibat dalam bentuk membantu saudaranya/orang 

tuanya, membawa alat/perlengkapan kerja, maupun bahan makanan (‘dofoma’) yang 

diperlukan dalam kegiatan tersebut. 
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Bekerja bergilir dari lahan pertanian milik anggota kelompok yang satu ke lahan 

pertanian anggota kelompok yang lain secara terus menerus merupakan aturan dalam system 

kelompok mapalus. Jumlah tenaga kerja dan jam kerja harus sama diberlakukan bagi setiap 

pengelolaan lahan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok mapalus. Sifat pemerataan 

tersebut harus secara kontinyu dilakukan agar tidak ada anggota kelompok yang merasa 

dirugikan. Jika ada anggota kelompok yang tidak dapat bekerja (halangan yang sangat 

mendesak, seperti sakit), maka pemimpin harus bijaksana untuk dapat mengaturnya. Dalam 

tradisi yang ada tenaga kerja ini dapat diganti/disubtitusikan dengan tenaga kerja lain 

(tenaga kerja dalam keluarga anggota kelompok tersebut), sesuai kesepakatan awal, 

sebelum masuk dalam kelompok tersebut. 

Mapalus sebagai lembaga warisan leluhur sangat dikenal oleh masyarakat dengan 

aktivitas awalnya pada sektor pertanian. Terutama dalam cara menggarap areal pertanian 

milik salah seorang anggota mapalus. Pengelohan lahan ini akan dilakukan secara bergilir, 

dari anggota yang pertama sampai pada anggota yang terakhir, melalui suatu kesepakatan 

bersama (Gambar 1). Prinsip utama kerjasama dalam pengelolahan lahan ialah semangat 

kerja yang tinggi dalam meningkatkan produksi pertanian, prinsip yang mendasar ini sangat 

disadari dan dipahami oleh seluruh anggota mapalus.  

Umumnya anggota kelompok tidak hanya kaum pria dewasa, tetapi juga kaum 

wanita dewasa dengan umur yang bervariasi. Tentunya dengan adanya perbedaan jenis 

kelamin dan umur akan berbeda pula tenaga/kekuatan (power) kerja dari masing-masing 

individu. Semestinya individu-individu yang memiliki kekuatan (tenaga) yang besar dapat 

mengerjakan lahan/areal yang lebih besar dibandingkan dengan individu-individu yang 

hanya memiliki kekuatan/tenaga (power) yang relatif kecil. Namun hal ini bukalah suatu 

masalah dalam lembaga mapalus, karena kerjasama lebih diutamakan, yaitu dalam konteks 

menyelesaikan garapan lahan sesuai kesepakatan bersama. 
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Gambar 1. Mapalus dalam sector Pertanian 

 

MAPALUS SEBAGAI KAPITAL SOSIAL  
 

Seiring dengan perkembangan penduduk (termasuk transmigrasi) dan pergeseran 

fungsi lahan serta pergeseran kepemilikan lahan, maka kelompok mapalus turut bergeser 

terutama tujuan dasarnya. Kelompok mapalus yang bersifat ekonomi dengan tujuan 

mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya mulai muncul, secara otomatis sifat-sifat 

sosialnya mulai berkurang, apalagi dengan adanya intervensi pihak-pihak lain. 

Mapalus merupakan cultural asset yang sangat penting bagi masyarakat Minahasa, 

sehingga dapat dikatakan sebagai Social Capital dalam hidup bermasyarakat sesuai falsafah 

hidup anak temurun Toar-Lumimuut. Mapalus dalam horizon waktu dapat diklasifikasi 

dalam beberapa kondisi sesuai perkembangan/kemajuan aktivitas hidup yang berhubungan 

dengan bergesernya nilai-nilai dasar sifat mapalus yang lebih mengarah pada hubungan 

MAPALUS 

SEKTOR PERTANIAN SEKTOR LAIN SEKTOR LAIN 

GARAP LAHAN AKTIVITAS LAIN AKTIVITAS LAIN 

KELOMPOK 
MAPALUS 

KELOMPOK 
MAPALUS 

KELOMPOK 
MAPALUS 

KELOMPOK 
MAPALUS 

KELOMPOK 
MAPALUS 

Individu-induvidu yang memiliki kekuatan 
kerja yang besar (kualitas input besar) 

Individu-induvidu yang memiliki kekuatan 
kerja yang kecil (kualitas input rendah) 
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social yang baik serta kelestariaan alam yang lebih sustainable. Klasifikasi tersebut dapat 

dilihat dari kondisi mapalus, sebelum ada dan setelah terbentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dalam kondisi setelah terbentuk NKRI, terbagi atas beberapa kondisi, 

yaitu saat Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. 

Intervensi terhadap social capital dalam mapalus, cukup banyak merubah hal-hal yang 

sangat mendasar dalam aktivitas mapalus yang berintikan falsafah hidup. Hawa baru dalam 

intervensi yang dianggap akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

tidak muncul. Paradigma yang menganggap pembawa intervensi sebagai dewa penolong 

untuk mengiring menuju masyarakat adil dan makmur, mulai tidak jelas arahnya. Konflik 

dalam masyarakat mulai muncul, metalitas dan moralitas yang baik mulai tidak nampak, 

bencana alam akibat pengrusakan lingkungan/alam sekitarnya mulai berdatangan dengan 

frekuensi yang lebih tinggi. Semuanya berakar dari sifat yang mementingkan diri sendiri, 

jiwa mapalus mulai hilang, falsafah hidup mulai pudar, social capital menyusut. 

Kesemuanya ini, jika dibiarkan akan merusak system yang sejak dahulu baik adanya, 

akibatnya kemusnahan adat istiadat dan kesusahan hidup bagi sebagian masyarakat akan 

mudah muncul. 

Mapalus merupakan suatu institusi yang independent dan simple dengan struktur 

organisasi yang hanya terdiri satu pemimpin (mandor) dan yang lainnya adalah anggota. 

Sebelum system mapalus ter-‘intervensi’ dengan adat kebiasaan (budaya) lain, mapalus 

sudah memberikan kontribusi yang significant dalam segala aspek pembangunan di tanah 

Toar-Lumimuut. Permasalahan utama timbul dalam system mapalus saat ini ialah mengapa 

konsep mapalus telah kurang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat (membangun) di 

daerah Minahasa. Dari permasalahan pokok tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang 

perlu dikaji dan ditelaah dalam tulisan ini, yaitu : 

1. Apakah konsep mapalus sudah tidak cocok/sesuai dengan warna (kondisi) pembangunan 

saai ini (di wilayah Minahasa) ? 

2. Apakah anak temurun Toar-Lumimuut sudah melupakan maksud baik, tulus dan suci 

dari leluhurnya lewat kerjasama untuk menghidupkan (memanusiakan) orang lain ? 

3. Apakah perlu saling mengingatkan dari masing-masing anak temurun Toar-Lumimuut 

bahwa budaya mapalus dapat meningkatkan kesejahteraan (welfare) seluruh masyarakat 

Minahasa dan sekitarnya? 
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Jika disimak lebih teliti, ketiga pertanyaan ini dapat dibuat dalam bentuk pernyataan 

(statement) yang dapat merupakan hipotesis dan sangat perlu suatu pembenaran, walaupun 

hanya secara deskriptif.  

 

MAPALUS SEBAGAI SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 
 

Pembangunan yang mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat 

diharapkan dan diimpikan oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah Minahasa. Semakin 

cepat pembangunan ‘yang benar’ dilaksanakan, semakin cepat kesejahteraan diperoleh dan 

dinikmati masyarakat. Dengan demikian, para decision makers (pengambil keputusan) 

wajib melaksanakan amanah percepatan pembangunan dengan pertimbangan factor 

efficiency6) dan equity7). 

Secara actual, kondisi Mapalus saat ini di Minahasa, sudah kurang disosialisasikan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai indikator merosotnya jiwa mapalus, dapat dilihat 

melalui falsafah Si tou timou tumou tou, di antaranya : 

1. Konflik dalam/antar kampung, bahkan telah sampai pada konflik kakak beradik;  

2. Kurangnya penyelesaiaan konflik melalui musyawarah secara kekeluargaan; 

3. Kerukunan dalam kekerabatan mulai berkurang;  

4. Persaingan hidup yang mulai tidak sehat;  

5. Kerjasama antara sesama mulai menurun; dan  

6. Kesibukan ekonomi mulai mendominasi kegiatan social. 

Ke-enam indikator tersebut merupakan factor-faktor penghambat pembangunan, sehingga 

sangat perlu dihilangkan. Namun memerlukan suatu proses dan dukungan yang menyeluruh 

dari semua masyarakat, terutama yang berdarah mapalus. Di samping itu, pendekatan-

pendekatan tertentu harus dilakukan dalam upaya mempercepat tumbuhnya jiwa mapalus 

bagi masyarakat keturunan Toar-Lumimuut. 

 
6) Penggunaan sumberdaya sebagai factor-faktor produksi (input) untuk menghasilkan pembangunan sebagai 
hasil produksi (output), dimana nilai efisiensi sangat diperhitungkan. Efisiensi yang dimaksud ialah secara 
ekonomis dimana nilai semua output sama besar dengan nilai semua input atau dalam matematika ekonomi 
nilai elastisitas produksi sama dengan satu. Dalam ekonomi produksi ada juga yang disebut efisiensi teknis 
dimana nilai elastisitas produksi sama dengan nol yang berarti suatu produksi yang maksimum dan jika 
ditambah input, produksi akan turun (A. Koutsoyiannis, 1975; H. Johanes dan B.S. Handoko, 1974) 

7) Merupakan suatu konsep distribusi, dimana welfare juga dipengaruhi oleh distribusi income, walaupun 
efisiensi diperhatikan namun masih ada ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan, maka sasaran 
percepatan pembangunan belum dapat dicapai (Anonymous, 2004a; Anonymous, 2004b). 
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Diketahui bersama bahwa pengembangan pembangunan sangat dipengaruhi oleh 

sumberdaya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Secara teoritis, sumberdaya telah 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Sumberdaya Alam (Natural Resources, disebut juga Natural Capital); 

2. Sumberdaya Buatan (Physical Resources, disebut juga Physical Capital), 

3. Sumberdaya Manusia (Human Resources, disebut juga Human Capital), dan  

4. Sumberdaya Sosial (Social Recources, disebut juga Capital Sosial). 

Pembangunan yang hanya mengunakan satu sumberdaya, tidak pernah akan lebih baik 

dibandingkan dengan pembangunan yang menggunakan dua sumberdaya. Pembangunan 

yang tidak menggunakan semua sumberdaya, tidak pernah akan lebih baik dibandingkan 

dengan pembangunan yang menggunakan semua sumberdaya. 

Penggunaan sumberdaya yang tidak terkontrol (tidak efisien dan tidak sustainable), 

akan mengarah pada kerusakan sumberdaya, terutama yang bersifat tidak dapat diperbaharui 

(unrenewable) dan ujungnya menyebabkan kepunahan (Anonymous, 2003). Kondisi 

tersebut, dapat/sering terjadi pada pengolahan Natural Capital dan Physical Capital, 

dimana sifat decreasing melekat pada kedua sumberdaya tersebut. Berbeda dengan Human 

Capital dan Social Capital yang cenderung dapat bertambah (Increasing), apabila sering 

digunakan dalam suatu proses pembangunan. 

Mapalus sebagai social capital yang merupakan salah satu faktor yang esensial dalam 

pengembangan pembangunan, mutlak diperlukan dalam proses percepatan pembangunan di 

daerah Minasaha. Peranan Mapalus dalam proses pembangunan, secara matematis dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

 

GR = ƒ (NC, PC, HC, SCM ) .   .   .   .   .   .   .   . Persamaan (1)

 
dimana : GR = Pertumbuhan Pembangunan 
 NC = Sumberdaya Alam 
 PC = Sumberdaya Buatan 
 HC = Sumberdaya Manusia 
 SCM = Sumberdaya Sosial Mapalus 

 

Dari formulasi persamaan tersebut, secara verbal menjelaskan bahwa social capital mapalus 

berperan dan harus ada dalam proses percepatan pembangunan. Jika sumberdaya social 

Mapalus (SCM) tidak dilibatkan, maka proses pembangunan akan mengalami ketidak-
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lengkapan (pincang), sehingga mengakibatkan perlambatan pembangunan (ilustrasi dari 

formulasi tersebut [persamaan 1] dapat dilihat pada gambar 2, di halaman berikut ini). 

Jadi jelas terlihat bahwa social capital Mapalus yang baik akan memberikan adil yang 

significant dalam mempercepat pembangunan. Namun, Mapalus juga akan memberikan adil 

yang significant dalam memperlambat pembangunan, apabila system mapalus tidak benar. 

Ketidak-benaran yang dimaksud ialah tidak diberlakukannya makna kebersamaan dalam 

system mapalus tersebut. Indikator kondisi ini antara lain ialah  

1. Sifat individualistis yang tinggi dari setiap pelaku pembangunan,  

2. Kurangnya bentuk-bentuk kerjasama dengan kelompok yang lemah, 

3. Munculnya sifat menghambat kesempatan orang lain untuk lebih maju atau 

berkembang, 

4. Munculnya persaingan yang tidak sehat dari setiap pelaku pembangunan dalam 

kelompok pembangunan, dan 

5. Berkurangnya kelompok-kelompok social yang seharusnya menjadi pilar-pilar 

pembangunan, 

Indikator-indikator ini tidak lagi mencerminkan tingkalaku hidup yang berfalsafahkan Si 

Tou Timou Tumou Tou (hidup untuk menghidupkan orang lain), tetapi suatu cara hidup 

yang saling menyusahkan sesama (Si Tou Timou Tumongko Tou). 
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Gambar 2. Empat faktor yang mempengaruhi Pengembangan Pembangunan 

 

 

Mapalus sebagai social capital merupakan satu-satunya institusi yang harus 

dikembangkan di tanah Minahasa, karena selain sebagai faktor pembangunan yang esensiel, 

mapalus adalah suatu lembaga adat yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat sulawesi 

utara, terutama anak temurun Toar-Lumimuut. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar 

semua bentuk organisasi yang ada di tanah Minahasa dan merupakan suatu kewajiban bagi 

setiap ‘Tole’ (sapaan pria dewasa) dan ‘Keke’ (sapaan wanita dewasa) untuk kembali 

meletakan mapalus pada tatanan yang sebenarnya dengan landasan falsafah kehidupan Sitou 

Timou Tumou Tou. 

Mapalus bukan suatu institusi yang menutup kemungkinan munculnya organisasi-

organisasi lain, tetapi lembaga-lembaga baru tersebut hendaknya berakarkan pada system 

mapalus, karena masyarakat Minahasa telah lama mengenal dan mengakui keuanggulan 

serta kehebatan mapalus sebagai salah satu bentuk institusi tertua di tanah Toar-Lumimuut. 

Di samping system mapalus sangat dikenal masyarakat, juga sangat tepat digunakan dalam 

MANUSIA 

BUATAN 

ALAM 

MAPALUS 

PENGEMBANGAN 
PEMBANGUNAN 
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mengatur dan mengontrol pembangunan di segala sector, karena factor kebersamaan yang 

merupakan modal dasar dalam system kehidupan bermasyarakat. 

Sesuatu yang unik dalam institusi mapalus ialah tidak ada sifat kompetisi dari setiap 

individu untuk mengalahkan individu lain dalam mencapai tingkatan hidup yang lebih baik. 

Kondisi tersebut dapat dilihat secara nyata pada aktivitas di bidang pertanian yaitu 

mencangkul sebidang tanah, dimana pria dewasa (sebagai pihak batter off) mendampingi 

wanita (sebagai pihak worse off) bekerja sama menyelesaikan target pekerjaan yang telah 

disepakati dan/atau ditentukan oleh pimpinan mapalus (mandor). Sifat sosial ekonomi inilah 

yang harus dimiliki oleh kaum yang kuat untuk mengangkat kaum yang lemah dalam 

mencapai suatu kepentingan bersama. 

Keunikan mapalus dilihat dari aspek ekonomi adalah sangat baik, karena si ‘kaya’ 

dengan sadar memberi pajak secara sukarela (voluntary) dari kelebihan yang dimiliki untuk 

di-subsidi-kan kepada si ‘miskin’. Hal yang lebih penting dalam pemberian secara sukarela 

tersebut, tidak mengurangi welfare, bahkan dapat merupakan suatu kepuasan (utility) 

tersendiri bagi si ‘kaya’. Penghargaan kepada si ‘kaya’ merupakan respons dari si ‘miskin’, 

dengan demikian gap si ‘kaya’ dan si ‘miskin’ akan menjadi kecil, bahkan dapat hilang 

karena si ‘miskin’ merasa menjadi pihak better off. Dampak selanjutnya ialah peluang 

konflik menjadi sangat kecil dan hilangnya sifat kecemburuan social. Akhirnya ujung dari 

kebersamaan mapalus akan menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 

  

P E N U T U P 
 

Sesuatu yang wajar serta sangat masuk akal apabila seseorang/kelompok ingin 

meningkatkan kesejahteraannya, dan sesuatu yang tidak wajar serta sangat tidak masuk akal 

apabila seseorang/kelompok ingin meningkatkan kesejahteraan dengan menindas serta 

menghalangi, dan/atau mengambil/merampas kesejahteraan orang/kelompok lain. 

Kenyataan tersebut sering terjadi di era globalisasi, dimana pihak better off menggunakan 

prinsip, cara, konsep, Nicollo Marshiavelli dalam mengintervensi pihak worse off. 

Kondisi inilah yang menyebabkan berubahnya suasana harmonis dalam kehidupan 

masyarakat menjadi suasana yang crowded, saling menyalahkan serta saling mencurigai. 

Pihak-pihak better off sebagai pemburu harta dan kekuasaan selalu menungangi kelompok 

worse off dengan cambuk provokasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gaya 

kepemimpinan yang licik dengan mengatas-namakan kebenaran pembangunan adalah 
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senjata pamungkas untuk meraih berbagai keuntungan pribadi/kelompok. Kehidupan yang 

megah diatas bangkai orang tertindas, nampak dengan gagah dipertontonkan dengan 

sombong kepada khalayak ramai. Dengan mental dan moral yang picik, institusi mapalus 

dikelola serta direkayasa untuk menciptakan suatu pembangunan yang hanya sesaat (tidak 

berkelanjutan) serta tidak jelas. Sumberdaya yang merupakan titipan generasi mendatang, 

telah dirusak dan dimusnahkan oleh para better off yang serakah. Makna mapalus diperkosa, 

sehingga kaum yang kaya semakin kaya dan kaum yang miskin semakin miskin. Jurang 

diskriminasi semakin terlihat jelas karena kelebarannya, suatu kondisi yang tidak pernah 

dibayangkan muncul dalam realita kehidupan. 

Filosofi kehidupan Tou Minahasa dan makna mapalus saat ini, tidak lagi murni 

dijalankan, perlu kesadaran dan kejujuran untuk mengembalikan citra mapalus. Para tonaas 

harus memolopori para generasi muda untuk mensosialisasikan berbagai manfaat mapalus 

dalam berbagai kehidupan untuk mempercepat pembangunan di tanah Minahasa. Mapalus 

milik Tou Minahasa harus diambil (endo-ne-sia) untuk diletakkan pada tempatnya agar 

pembangunan terlihat jelas demi kesejahteraan masyarakat. 

Solusi dari masalah ini masih dapat dicari, sepanjang kita yang memiliki falsafah 

hidup dan masih mau untuk merobah kondisi yang tidak baik menjadi baik. Perobahan ini 

kelihatan mudah, namun sebetulnya agak sulit karena menyangkut karakter manusia yang 

sangat heterogen. Hal yang mendasar untuk solusi tersebut ialah : 

 Menghambat dan menghilangkan intervensi yang sifatnya negatif terhadap mapalus; 

 Mengembalikan hak-hak murni dari masyarakat yang berjiwa mapalus; dan 

 Social capital harus lebih ditingkatkan. 

Pembangunan akan cepat terlaksana dan berhasil, apabila positive thinking melekat pada 

setiap pelaku pembangunan. 
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