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ABSTRAK 
 

MOHAMAD BAHRUDIN PODOMI. SISTEM POLITIK KERAJAAN 
BOLAANG MONGONDOW (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan 
Struktur Sosial) Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

 
Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, 

terstruktur dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Sistem 
politik juga memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan 
dan struktur sosial sebagai sub-sistemnya, begitu pula dengan proses dan  
implikasi-implikasi yang melingkupinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana 
sistem politik kerajaan Bolaang Mongondow pada periode awal, pertengahan dan 
moderen, dengan fokus kajian pada sistem pemerintahan dan struktur sosial yang 
ada dalam sistem politik kerajaan.   

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan 
kualitatif  dan metode analisis data secara sosiologis historis. Pendekatan 
dimaksudkan adalah sebagai upaya menyelidiki dan mendeskripsikan kemudian 
melakukan pengkajian mendalam dari obyek yang diteliti, peneliti menguraikan 
periodesasi dan fase-fase secara sistematik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan 
secara faktual atas sumber-sumber yang ada.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam sistem 
politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi dalam dua bagian utama yaitu 
Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja (Datu), Sadaha Tompunu’on, 
Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major Cadato. Kemudian pemerintahan 
Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang terdiri dari: Sadaha TomPunu’on 
sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota Istimewa, Panghulu Lolayan 
sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang bergelar Hukum Major sebagai 
anggota. Panghulu Panghulu  (sekarang camat) adalah jabatan kepala wilayah 
adat. Sedangkan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada 
zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan 
masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang 
memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang 
diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; 
Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat 
Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat.  Kaum simpal adalah pemegang 
pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah 
golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’).  

Memperhatikan hasil diatas, maka pada dasarnya sistem politik Bolaang 
Mongondow sejak dahulu telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan 
pembagian dalam struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian sebagai salah 
satu bagian dari kekayaan budaya bangsa, sistem politik karajaan ini, bisa 
dijadikan sumber informasi bagi siapapun yang akan membutuhkannya nanti.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
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(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan sandang “al” serta dibacakan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 

 ditulis Karamah al-auliya آرامة األولياء
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Studi tentang bagaimana sebuah sistem politik bisa membangun perubahan 

dan peradaban suatu negara, tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk 

pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Begitu juga dengan perubahan dan 

dinamika struktur sosial di Negara-negara berkembang umumnya, sangat erat 

kaitannya dengan bentuk sistem politik yang ada dalam negara tersebut. Bentuk 

sistem politik tersebut akan sangat berpengaruh bagi jalannya demokrasi dalam suatu 

bangsa.  

 Indonesia sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang, saat ini 

sedang mencari pola demokrasi dan sistem politik yang sesuai dengan kepribadian 

dan karakter masyarakatnya. Sebab bicara tentang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau NKRI, adalah bicara tentang Indonesia secara keseluruhan daerah dari 

Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, pengembangan sistem politik negara ini, 

haruslah melihat secara historis dan faktual berdasarkan gambaran yang ada disetiap 

daerah: kabupaten, kota dan provinsi bahkan desa sekalipun di seluruh nusantara ini, 

untuk mendapatkan konstruksi suatu sistem politik yang bisa menciptakan rasa 

keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.        

 Dengan demikian, sebagai bangsa yang besar kita mestinya harus memahami 

dengan baik dan tepat bagaimana sistem politik yang kemudian dijadikan pilihan 
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yang nantinya bisa sejalan dengan budaya dan karakter bangsa. Masalahnya sekarang 

sebagaimana yang dikatakan Inu Kecana Syafiie bahwa: kebanyakan Negara 

mentransfer begitu saja sistem politik dinegara lain yang memiliki budaya politik 

yang berbeda dengan pemahaman masyarakat setempat, akhirnya menimbulkan 

kegagalan. Ancaman terhadap ambruknya pilar-pilar Negara Kesatua Republik 

Indonesia dewasa ini tidak diragukan lagi merupakan fakta dari penerapan sistem 

politik yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat di daerah.1  

Dengan demikian maka disini boleh dikatakan bahwa kebanyakan penyebab 

terjadinya pemberontakan di daerah-daerah seperti Aceh, Irian Jaya, dan bahkan 

munculnya gerakan terorisme di Negara ini, tidak lepas dari ketidaksinergian antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum lagi pertarungan idiologi Negara-

bangsa yang sampai hari ini masih sering dimuculkan. Kesalahan dalam memilih dan 

menerapkan sistem politik terhadap suatu negara, seperti Indonesia boleh jadi adalah 

salah satu penyebab lahirnya gerakan-gerakan separatisme daerah sebagaimana 

diatas.  

Memperhatikan berbagai masalah diatas, pada dasarnya pemerintah telah 

melakukan upaya terbaiknya dalam memberikan solusi terhadap berbagai macam 

tuntutan dan kehendak yang muncul dari daerah-daerah dan organisasi separatisme 

yang ada, seperti Menciptakan pemerintahan yang amanah (Good-governance) yaitu 

penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip partisipasi, penegakan 

                                                            
1Inu Kecana Syafiie (ed.), Sistem Politik Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),   

hlm. 25. 
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hukum, transparansi, ketanggapan, orientasi konsensus, kesamaan, efisiensi dan 

efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun demikian  hal ini tidak cukup 

untuk memenuhi tuntutan dan rasa keadilan yang mereka harapkan, sebab di daerah-

daerah yang kemudian membentuk Negara Indonesia ini, sebelumnya telah memiliki 

budaya dan sistem pemerintahan sendiri. 

Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah yang dengan resmi menjadi 

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, adalah daerah 

yang telah melewati sejarah yang panjang menyangkut pelaksanaan sistem politiknya. 

Sejarah panjang tersebut dimulai dengan lahirnya bentuk kepemimpinan yang masih 

sangat sederhana yang dimulai oleh para Bogani-bogani. Kemudian berkembang 

menjadi sistem pemerintahan ke-Punu’an dimana pemimpin utama wilayah kerajaan 

Bolaang Mongondow disebut Punu’ Molantud. Perubahan kemudian terjadi setelah 

masuknya Negara-negara asing, dimana telah terjadi perubahan yang sangat besar 

terhadap sistem pemerinatahan dan struktur sosial yang ada.        

Secara historis, Bolaang Mongondow adalah sebuah daerah (landschap) yang 

berdiri sendiri dan memerintah sendiri dan masih merupakan daerah tertutup sampai 

dengan akhir abad 19. Hubungan dengan luar (asing) hanyalah hubungan dagang 

yang diadakan melalui kontrak dengan raja-raja yang memerintah pada saat itu. 

Dengan masuknya pengaruh pemerintahan bangsa asing (Belanda) pada sekitar tahun 

1901, maka secara administrasi daerah ini termasuk Onderafdeling Bolaang 
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Mongondow yang didalamnya termasuk landschap Bintauna, Bolaang Uki, 

Kaidipang besar dari Afdeling Manado.2 

 Sejak abad ke 16, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow telah berada 

dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di 

wilayah ini antara lain: kerajaan Bolaang Mongondow yang berkedudukan di 

Bolaang, dan empat kerajaan lainnya di wilayah Pantai Utara Bolaang Mongondow, 

yakni ; 1). kerajaan Bolaang Uki berkedudukan di Walugu, 2). kerajaan Bintauna 

dengan beberapa kali berpindah ibu kota, antara lain : Panayo, Minanga, dan Pimpi, 

3). kerajaan Bolaang Itang yang berkedudukan di Bolaang Itang dan 4). kerajaan 

Kaidipang dengan Ibu kotanya Buroko.3  

 Dari lima kerajaan yang berkuasa di wilayah Bolaang Mongondow, 

sebagaimana yang disebutkan diatas, kerajaan Bolaang Mongondow adalah kerajaan 

yang memiliki letak geografis yang terluas. Kerajaan lainnya seperti kerajaan 

Bolaang Uki, kerajaan Bintauna, kerajaan Bolaang Itang dan kerajaan Kaidipang 

berada di bagian utara Bolaang Mongondow (sekarang Bolaang Mongondow Utara) 

memiliki luas geografis kurang lebih 1.843,92 km2,4 sedangkan kerajaan Bolaang 

Mongondow menguasai wilayah: dari Timur, Selatan dan pusat/induk kabupaten 

Bolaang Mongondow dengan luas wilayah kurang lebih 9090.54 km2. Itu artinya 

                                                            
2Www. Bolmong. Com. Diakses pada tgl, 23 Januari 2009 
3A.T. Mokobombang,  Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih Kawasan Utara 

Propinsi Celebes, (Ujung Pandang: BPT Grafita,1995), hlm. 28-30  
4Wilayah Bolaang Mongondow Utara hasil Pemekaran dari KabupatenBolaang Mongondow 

berdasarkan data Panitia Pemekaran Bolmong Utara tahun 2007. 
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wilayah kekuasaan kerajaan Bolaang Mongondow kurang lebih tiga kali lipat wilayah 

kekuasaan ke-empat kerajaan di bagian Utara Bolaang Mongondow diatas.  

Selanjutnya, kerajaan-kerajaan di wilayah Utara Bolaang Mongondow 

(kerajaan Bolaang Uki, Bintauna, Bolaang Itang dan Kaidipang) dari tahun 1872-

1950, secara keseluruhan hanya memiliki enam orang Raja. Sedangkan kerajaan di 

wilayah Bolaang Mongondow yang eksis sejak 1670-1950 memiliki 19 orang Raja. 

Disamping itu, kerajaan Bolaang Mongondow yang menjadi fokus penelitian ini, 

telah berdaulat/berkuasa  sejak 2 abad atau 200 tahun setelah jauh sebelumnya 

kemudian kerajaan-kerajaan wilayah Utara Bolaang Mongondow berdaulat/ berkuasa.  

Sekitar abad 20, Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa distrik, yaitu: 

Mongondow (Passi dan Lolayan), serta onder distrik Kotabunan, Bolaang dan 

Dumoga. Secara politik, Kerajaan Bolaang Mongondow berfungsi sebagai pelaksana 

pemerintahan pada semua wilayah Kerajaan. Fungsi sosial Kerajaan Bolaang 

Mongondow (1653-1693) pada awalnya dimaksudkan untuk menjalankan 

pemerintahan dimana raja memerintah secara otonom tanpa dipengaruhi atau 

diperintah oleh pemerintah manapun. Pada tahun 1694-1950 ketika Belanda masuk ke 

wilayah Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Mongondow tidak ada pilihan lain 

kecuali sebagai alat legitimasi imperialisme (dalam bentuk kontrak politik) dengan 

pemerintah Hindia Belanda.  

Dengan masuknya Islam yang kemudian menjadi agama Kerajaan pada tahun 

1880, nilai-nilai spritual Islam secara bersamaan masuk dalam sistem  pemerintahan 

dan sistem sosial Kerajaan Bolaang Mongondow. Sebagaimana hal ini juga terjadi 
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pada beberapa kerajaan yang ada di Sekitarnya seperti Gorontalo5 dan begitu juga 

dengan Ternate.  

 Makanisme pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow diatas 

sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena beberapa alasan. Antara lain adalah 

belum adanya penelitian ilmiah yang secara spesifik mengkaji masalah ini, disamping 

itu  Kerajaan Bolaang Mongondow yang telah masuk Islam sekitar tahun 1880, tidak 

merubah bentuk Kerajaan-nya menjadi Sistem Kesultanan sebagaimana yang terjadi 

pada Kerajaan yang ada di Yogyakarta, Ternate dan Gorontalo adalah sesuatu yang 

masih belum di ketahui penyebabnya. Sistem politik yang dibangun dalam Kerajaan 

tentu saja akan memberikan pengaruh yang besar bagi tercapainya akselerasi budaya 

dan etika pemerintahan kearah yang lebih baik. Masuknya pengaruh agama adalah 

salah satu indikator penunjang maju dan berkembangnya nilai moralitas dalam 

pelaksaan pemerintahan Kerajaan. Lantas apakah Kerajaan Bolaang Mongondow 

yang baru bergabung dengan NKRI pada tahun 1950 memiliki budaya dan sistem 

pemerintahan yang dibangun pada masanya? Bagaimana juga stuktur sosial yang ada 

di wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow. Kehadiran Islam yang awalnya tidak 

melembaga dalam sistem dan stuktur  kerajaan Bolaang Mongondow dan kemudian 

dilembagakan oleh masyarakat serta implikasi sosial pasca runtuhnya Kerajaan 

adalah beberapa faktor yang juga dijelaskan pada bab-bab dalam tesis ini.   

 

                                                            
5Lihat, Alim, S. Niode (ed.), Abad Besar Gorontalo  (Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), 

hlm. 1-31. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan dalam kerajaan Bolaang 

Mengondow pada periode awal, pertengahan dan modern? 

2. Bagaimana stuktur sosial yang dibangun dalam pemerintahan Kerajaan Bolaang  

Mongondow pada periode awal, pertengahan dan modern? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan Obyektif 

a) Mengkaji bagaimana sistem Pemerintahan yang di praktrekkan dalam 

Kerajaan Bolaang Mongondow secara periodik  

b) Menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat yang ada dalam 

wilayah pemerintahan  Kerajaan Bolaang Mongodow berdasarkan periode 

yang ada.  

2. Tujuan Subyektif 

a) Dapat memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan obyek yang 

diteliti guna menyusun tesis sebagai  salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga program studi politik dan pemerintahan Islam 
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b) Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai sejarah Nusantara yang 

secara khusus menukik pada sistem Politik Kerajaan yakni sistem 

pemerintahan dan struktur sosial yang ada di daerah Bolaang 

Mongondow. 

3. Kegunaan Penelitian 

a). Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi teraplikasinya nilai-nilai luhur warisan masa lampau dalam aktifitas 

politik lokal atau bahkan Nasional. Disamping itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjaga kontinyuitas sejarah dan keutuhan nilai budaya 

Bangsa.  

b). Kegunaan  Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai keragaman budaya, struktur sosial dan bentuk pemerintahan 

Kerajaan di daerah, yang akan bermanfaat bagi rekonstruksi sejarah 

Nasional bangsa Indonesia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan literatur bagi daerah, juga terhadap mereka yang ingin 

mendalami ilmu-ilmu sosial seperti; politik, Agama dan budaya. 
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D. Kajian Pustaka 

     1.   Pengembangan     kelembagaan     Masyarakat      Adat    dalam    Rangka  

           Pelaksanaan   Otonomi  Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow6   

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas 

Negeri Manado pada tahun 2000 dengan sub judul penelitian profil struktur sosial 

masyarakat Adat Bolaang Mongondow, telah berhasil menjelaskan beberapa hal 

penting mengenai struktur sosial yang ada di Bolaang Mongondow, dengan beberapa 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Bahwa struktur sosial masyarakat adat memiliki profil yang berbasis pada 

sistem dan kultur yang masih kaut keberadaannya. 

2. Secara garis besar bahwa masyarakat adat dalam konteks struktur dan 

fungsional memiliki berbagai komponen-komponen yang membentuk 

suatu kesatuan atau satu komunitas yang saling berfungsi satu sama lain 

sehingga terjadi “equilibrium” keseimbangan sistem sosial. 

3. Desain lembaga dalam penyusunan visi yang merupakan cita-cita yang 

diemban oleh lembaga adat harus mengacu pada struktur sosial yang ada, 

sehingga apa yang diharapkan (dassollen) akan menjadi kenyataa 

(dassein).  

                                                            
6Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow sub judul Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat Bolaang Mongondow, di Bolaang 
Mongondow, tahun 2000, hlm. 61-83.   



10 
 

4. Demikian pula bahwa  misi atau perjuangan lembaga haruslah menyentuh 

terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan hanya melihat 

apa yang dinginkan. 

5. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penyusunan fungsi 

dan tugas lembaga adat dalam kedudukannya sebagai lembaga fungsional 

dan bukan lembaga sturktural. Fungsi dan tugas tersebut dikembangkan 

berdasarkan pada asas edukatif, protektif dan inovatif. Fungsi-fungsi ini 

secara arif dan bijaksana senantiasa selalu disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat adat Bolaang Mongondow.  

6. Implikasi lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat 

memiliki suatu acuan dasar yang bersifat filosofis yang dapat menuntun 

dan mengarahkan perjuangan lembaga adat ditengah-tengah pelaksanaan 

pembangunan. Filosofi ini lahir dari kajian tentang kajian jati diri orang 

Bolaang Mongondow yang mengemukakan bahwa orang Mongondow 

berlandaskan kekeluargaan Pogogutat, yang serba “Mototompia’an” 

(saling membaiki), “Mototabian” (saling menyayangi), dan 

“Mototanoban" (saling mengingati). 

7. Untuk pelaksanaan otonomi Daerah, penelitian ini telah memberikan pola 

pelaksanaan otonomi Daerah yang mengacu dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan pemerintah. jika pelaksanaan 

otonomi daerah mengabaikan kondisi struktur sosial yang ada maka dapat 

diprediksi bahwa gejolak sosial muncul tanpa terkendali. Tugas-tugas 
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eksekutif secara formal dapat dipadukan dengan tugas-tugas tokoh 

masyarakat adat secar informal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Negeri Manado ini 

merupakan kajian dari aspek sosiologis dan antropologis terhadap pengembangan 

kelembagaan masyarakat di Bolaang Mongondow, yang implikasinya diharapkan 

memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa hal yang belum 

terungkap dalam penelitian ini adalah: (1). Belum mengungkapkan fase-fase historis 

bagaimana terbentuknya struktur sosial masyarakat Bolaang Mogondow,                

(2). Penelitian ini mengkaji secara umum struktur masyarakat yang ada di Bolaang 

Mongodow sehingga kurang memberikan penjelasan yang detail, (3). Penelitian ini 

belum menyentuh pengaruh-pengaruh aspek politik warisan masa Kerajaan Bolaang 

Mongondow terhadap pembentukan struktur sosial dan apa pengaruhnya terhadap 

sistem pemerintahan yang ada saat ini. 

Dengan memperhatikan penelitian ini, maka sangat jelas bahwa ada beberapa 

hal yang menyangkut srtuktur sosial masyarakat Bolaang Mongondow yang perlu di 

kaji secara historis, yang ada sejak zaman Kerajaan. Sebagai bagian dari penelitian 

ini, maka peneliti mengambil fokus kajian struktur sosial masyarakat Bolaang 

Mongodow pada zaman Kerajaan sehingga sangat jelas letak perbedaan peneliti 

dengan penelitian ini.   

Begitu juga Studi sejarah  yang dilakukan oleh Edward L. Poelinggomang 

tentang Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah (SULTENG) 2008, penelitian 

Edward membahas tentang proses sejarah Kerajaan Mori Sulawesi Tenggara yang 
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menekankan bahwa perkembangan Kerajaan Mori dari tahun 1580-1950 dimulai dari 

keinginan masyarakat untuk membentuk Kerajaan. Pembentukan kerajaan Mori 

pertama berpusat di Wawontuko yang juga sebagai pusat pemerintahan, dengan Raja 

pertamanya Mokole Moiki.7 Dengan mengawali pembahasan pada masyarakat dan 

kebudayaan, penelitian ini ingin menggambarkan kondisi sosial masyarakat Mori, 

kemudian pembentukan kerajaan, perang, pengaruh penjajah dalam pemerintahan 

kerajaan dan diakhiri dengan perjuangan kemerdekaan.    

 Meskipun penelitian diatas termasuk penelitian sejarah kerajaan, namun 

belum memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah sistem politik kerajaan, 

penelitian ini juga kurang menyentuh pada peran strategis agama sebagai moral 

power dalam pemerintahan kerajaan. Posisi penelitian ini lebih pada deskripsi sejarah 

lokal dengan  pembahasan yang begitu beragam.  

2. Telaah Kepustakaan 

Kajian tentang budaya atau adat Bolaang Mongondow pada dasarnya banyak 

dilakukan oleh beberapa orang tokoh yang memberikan perhatian tentang hal ini, 

namun karya ilmiah dalam bentuk tesis/disertasi yang lebih fokus terhadap sistem 

politik Kerajaan Bolaang Mongondow masih kurang diminati, kecuali makalah 

pribadi ataupun tulisan/laporan perwakilan Belanda untuk wilayah ini beberapa tahun 

                                                            
7Edward L. Poelinggomang,  Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah  Sulteng (Jakarta: 

Komunitas Bambu,  2008), hlm. 53-54. 
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silam. Tulisan pribadi tentang sistem pemerintahan Punu8  Bolaang Mongondow  

karya Chaerul Makalalag 2006, tentang Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di 

Bolaang Mongondow sedikit memberikan gambaran mengenai sistem Pemerintahan 

pra-kerajaan yang dibangun di Bolaang Mongondow  yang layak untuk peneliti 

lanjutkan.   

Meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, seperti politik, budaya 

dan beberapa hal penting lainnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti jelas 

berbeda dengan studi-studi politik dan pemerintahan Kerajaan diatas. Perbedaan 

tersebut antara lain adalah pada topik yang akan dibahas dan pada locus/tempat 

penelitian yang dipilih. Selanjutnya, penelitian dan penulisan tentang sistem kerajaan 

Bolaang Mongondow masih sangat sederhana dan disamping itu, informasi awal 

berdasarkan studi lapangan oleh peneliti bahwa penelitian ilmiah yang fokus pada 

sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Bolaang Mongondow  termasuk 

belum ada.  

 

E. Metode Penelitian 

a). Pendekatan Penelitian 

 Dengan melandaskan pada judul penelitian diatas, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan dan metode kualitatif . Pendekatan kualitatif berusaha 

memahami  sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow dengan  menitik beratkan 

                                                            
8Punu adalah nama bagi setiap Pemimpin Masyarakat Bolaang Mongondow yang kemudian 

terminology ini bermetamorfosis menjadi Raja, lihat Chaerul makalalag, Mokodoludut dan 
Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, 2006. hlm. 24.   
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pada fenomena sistem politik Kerajaan berdasarkan studi dokumen dan informasi dari 

masyarakat.9 Penelitian ini juga berusaha menggunakan analisis sosiologis guna 

mendapatkan data yang sesuai. Menurut Weber sebagaimana yang dikutip Dudung 

Abdurrahman, secara metodologis penggunaan sosiologis dalam sejarah adalah 

bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial bukan semata-mata meneliti 

arti objektifnya.10 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang 

berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena yang secara spesifik 

berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 

b).  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya 

dari obyek penelitian. Kesesuaian dilapangan dapat diperoleh dengan jalan peneliti 

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam 

keadaan alamiah.  

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bolaang Mongodow, Provinsi Sulawesi 

Utara. Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan tempat dimana Kerajaan Bolaang 

Mongodow pernah eksis dan berkuasa serta akhirnya menyatakan diri menjadi bagian 

dari Negara Kesatuan Republik Iindonesia pada tahun1950.  

 

 

                                                            
9Masyarakat yang dimaksud diatas adalah mereka yang memiliki hubungan dengan topik 

penelitian ini dan diusahakan mereka (masyarakat) yang terlibat langsung dalam sejarah. 
10Dudung  Abdurrahman,  Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2007),   

hlm. 23. 
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c). Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang yang langsung 

memberikan data kepada peneliti. Sumber primer ditentukan secara purposive 

sampling. Artinya menentukan informan yang dipandang sangat mengetahui tentang 

sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow  sehingga data yang didapatkan secara 

maksimal.11 Sedangkan sumber data sekunder  merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data, yang dalam hal ini lewat catatan dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang berfungsi sebagai pelengkap 

data primer. 

d). Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan berpartisipasi, 

wawancara mendalam (indepth interviewing), dan analisis dokumen.12 Teknik-teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1). Observasi partisipatif (participant observation) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara kondisi-kondisi yang 

terjadi. Dalam pengumpulan data, peneliti melibatkan diri secara aktif di lapangan, 

melibatkan diri dalam kegiatan pengumpulan data.  

2). Wawancara (interview) 

                                                            
11Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

cet. 12, 2002), hlm. 15. 
12John W.Creswell, Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches (Jakarta: KIK 

Press, 2002), hlm. 143. 
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Teknik ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih detail dan 

mendalam dari informan. Wawancara dilakukan  adalah wawancara tidak terstruktur 

atau wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait tata 

pemerintahan, struktur sosial Kerajaan Bolaang mongondow dan pengaruh keduanya 

dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan tentang topik yang ditawarkan. 

Dengan demikian informan merasa bebas menggunakan pikiran mereka. Berdasarkan 

analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, selanjutnya peneliti 

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah dengan masalah 

penelitian.  

3). Diskusi Kelompok 

            Untuk mendapatkan informasi yang beragam dan relefan tentang Sistem 

Politik Kerajaan Bolaang Mongondow, dalam penelitian  ini digunakan diskusi 

kelompok terfoku13, atau dikenal dengan istilah Fokus Group Discussion (FGD) 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang dapat dipercaya 

dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat: Sejarawan, Budayawan, tokoh 

Agama, Akademisi, dan beberapa tokoh masyarakat dalam diskusi atau dialog 

terbatas untuk mendapatkan informasi yang banyak terhadap masalah yang ada dalam 

penelitian ini. Pemilihan sample ini juga untuk mempertimbangan variasi dari 
                                                            
              13Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Al Fabeta, 2005), hlm. 76. 
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berbagai ciri atau elemen karakteristik masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

mengungkap fakta dari berbagai elemen masyarakat. 

4). Studi Dokumen 

Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

studi dokumen. Dokumen berupa catatan khusus, buku harian arsip pemerintahan dan 

lain sebagainya.14 Dalam studi dokumentasi dilakukan interpretasi dan kritik terhadap 

dokumen secara internal mapun eksternal.15 Deddy Mulyana, mengatakan bahwa 

disamping pengamatan dan wawancara dapat dilengkapi dengan analisis dokumen, 

seperti otobigrafi, catatan harian, artikel, surat pribadi, berita Koran, artikel majalah, 

brosur, buletin, foto yang secara memadai menggambarkan pengalaman hidup.16  

e). Analisis data 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Interactif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses 

analisis data dilakukan secara terus menerus di dalam proses pengumpulan data 

selama penelitian berlangsung17. Uraian model analisis data tersebut dijabarkan 

sebagai berikut : 

1). Reduksi data 
                                                            
              14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 
hlm. 45. 
              15Irawan Suehartono, Metode Penelitian Ilmu sosial (sutau teknik penelitian bidang 
kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71. 
              16Deddy Muyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan 
ilmu sosial, Cet. Ke tiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 195. 

17Miles dan Huberman dalam Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2005), hlm. 93. 
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Setelah data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, 

proses selanjutnya adalah reduksi data. Aktivitas yang dilakukan adalah memilih dan 

memilah data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan sistem 

politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dibuang.  

Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil pengamatan, 

dan data hasil wawancara berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang 

tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut direduksi dengan 

mengedepankan data-data yang penting membuang data yang tidak penting dan yang 

tidak relevan.  Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan 

penelitian. Dengan demikian, maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

2). Penyajian data 

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi, 

maka data tersebut selanjutnyadalam bentuk teks naratif (pengungkapan secara 

tertulis). Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan hasil temuan, 

sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan. 

3). Menarik kesimpulan/verifikasi 

Data yang sudah disajikan, kemudian difokuskan dan disusun secara 

sistematik dalam bentuk naratif. Selanjutnya melalui induksi, data tersebut 

disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan 

argumentasi.  
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 Dengan memperoleh data dari beberapa teknik diatas maka peneliti kemudian 

melakukan analisis terhadap bentuk pemerintahan dan struktur sosial yang ada pada 

Kerajaan Bolaang Mongondow untuk kemudian mendapatkan jawaban yang rasional 

atas beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri atas enam (VI) bab, yang meliputi tiga bab pendahuluan, dua 

bab merupakan pembahasan dan satu bab penutup.  

Bab satu atau bab pendahuluan yang dijelaskan meliputi latar belakang 

masalah sehingga masalah ini diangkat menjadi sebuah penelitian ilmiah, rumusan 

dan batasan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab dua menjelaskan tentang sistem politik dalam dekapan definisi, meliputi 

teoritisasi sistem politik, sistem pemerintahan, struktur sosial dan sistem politik 

dalam persfektif Islam.  

Bab tiga adalah bab yang secara khusus membahas tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yakni Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Bab empat  membahas tentang sistem pemerintahan  kerajaan Bolaang 

Mongondow dengan sub bab, yakni Sistem Pemerintahan Periode Awal, Sistem 

Pemerintahan Periode Pertengahan, Sistem Pemerintahan Periode Modern.  
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Bab lima membahas tentang struktur sosial kerajaan Bolaang Mongondow 

yang terdiri atas, struktur sosial Bolaang Mongondow periode awal, struktur sosial 

periode pertengahan dan struktur sosial periode modern.  

Selanjutnya bab enam adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran-saran dari peneliti. Penulisan tesis ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti. 
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BAB VI 

P E N T U P 

A. Kesimpulan 

1. Sistem pemerintahan dengan Kepemimpinan seorang Bogani merupakan bentuk 

pemerintahan awal yang sudah ada di Bolaang Mongondow. Sebuah sistem 

pemerintahan yang proses politiknya (memilih seorang pemimpin) tidak 

didasarkan pada hasil Voting atau suara terbanyak (demokrasi) tapi dengan 

melihat Kharisma dan kelayakan, patut atau tidaknya seseorang dijadikan 

pemimpin atau Bogani. 

2. Sistem pemerintahan dengan model ke-Punu’an ini dimulai sejak 1400 sampai 

1650, dengan 7 (tujuh) orang Punu’/Pemimpin. Sistem pemerintahan ini juga 

turut melahirkan regulasi baru yang disempurnakan dari yang telah ada 

sebelumnya. Lahirnya hukum adat tersebut terjadi pada zaman pemerintahan 

Punu’ Tadohe. Pada periode pemerintahan ke-Punu’an ini, pusat pemerintahan 

begitu juga dengan Istana atau Komalig  mengalami beberapa kali perpindahan. 

Periode Punu’ Mokodoludut dan Yayubangkai Komalig (Istana) berada di Mahag 

(gunung Bumbungon) dan terakhir periode Punu’ Damopolii sampai Punu’ 

Mokodompit Komalig (istana) bertempat di Kotobangon, sekarang telah menjadi 

Kotamobagu Timur. Perpindahan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pusat 

pemerintahan kepada masyarakat sebab pada saat itu perkembangan penduduk 

telah merata antara distrik Passi dan Lolayan 
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3. Sistem pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow terbentuk melalui fase-fase 

sejarah yang cukup panjang, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Perubahan terhadap sistem pemerintahan Bogani dan Punu’ menuju ke sistem 

kerajaan terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: faktor interen 

dan faktor eksteren. Yang pertama, terjadi disebabkan oleh semakin bertambahnya 

jumlah penduduk, begitu luas wilayah kerajaan, beragamnya problematika yang 

muncul di masyarakat, adanya keinginan kerajaan dan masyarakat untuk 

memperbaharui sistem yang telah ada dengan model yang lebih baik,  dan lain 

sebagainya. Sedangkan yang kedua, adalah masuknya pengaruh-pengaruh dari luar 

yang secara langsung mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan yang telah ada 

sebelumnya. 

4. Struktur Pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi 

dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja 

(Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major 

Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang 

terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota 

Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang 

bergelar Hukum Major sebagai Anggota. Panghulu Panghulu  (sekarang camat) 

adalah jabatan kepala wilayah adat. Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 

(empat) wilayah adat masing-masing : Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang. 

Hukum Major, Kapita Raja, Sangadi, Kimalaha. Hukum Major adalah kepala 

desa dari desa yang besar. Kapita Raja adalah kepala desa dari sebuah desa kecil 
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dan berasal dari keturunan kohongian. Sangadi adalah kepala desa dari sebuah 

desa besar juga bisa kecil yang berasal dari keturunan pemuka masyarakat 

setempat (simpal). Kimalaha adalah kepala desa dari suatu desa besar. 

5. Terbentuknya struktur sosial masyarakat Kerajaan Bolaang mongondow pada 

awalnya dimulai sejak period ke-Punu’an. Oleh Punu’ ketika itu dibentuklah 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang berjumlah 

besar (dalam pimpinan para Bogani) mengalami perubahan. Kelompok-kelompok 

yang sudah semakin bertambah banyak, kemudian diperkecil dengan membagi-

bagi mereka menjadi kelompok kecil berdasarkan keturunan  “tongo inakan”, 

yaitu kelompok yang berasal dari satu marga tertentu. Setiap kelompok marga itu 

mendirikan rumah besar sendiri terpisah dari marga lain. Setiap warga dipimpin 

oleh sesepuh marga tersebut yang juga dipilih dari para tokoh yang ada dalam 

warga itu 

6. Perkembangan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada 

zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan 

masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang 

memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang 

diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; 

Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat 

Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat.  Kaum simpal adalah pemegang 

pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah 

golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’). 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

dibawah ini: 

1. Bahwa untuk memperkaya khasanah kekayaan sistem politik nasional, 

diperlukan pengakajian dan penelitian yang merujuk pada daerah-daerah, 

sehingga konseptualisasi baik secara teoritis maupun praktis dalam 

pengembangan sistem politik nasional dapat menjawab aspirasi dari daerah-

daerah diseluruh Nusantara. 

2. Sistem Politik kerajaan Bolaang Mongodow yang terdiri atas sistem 

pemerintahan dan struktur sosialnya, harus mendapatkan perhatian serius dari 

seluruh elemen masyarakat yang ada, baik itu pemerintah atau organisasi 

kemasyarakatan khususnya yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow, 

Sehingga segala kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

3. Penelitian ini telah menemukan beberapa hal positif tentu juga yang negatif 

dalam sistem politik kerajaan Bolaang mongondow, dengan demikian untuk 

menjadi pelajaran bagi kita semua, mari mengambil sisi kebaikan dalam 

penelitian ini dan memperbaiki kekurangannya. 
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