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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Negeri Administratif Hatuhenu 

 

 
(Gambar 4.1: PETA Lokasi Penelitian)7 

 

Untuk sampai ke Negeri Administratif Hatuhenu, penulis melakukan 

perjalanan darat dan harus menyeberang dengan alat transportasi kapal ferry. 

Awalnya penulis melakukan perjalanan dari tempat tinggal penulis di Negeri 

Galala, Kota Ambon menuju Negeri Liang. Waktu yang ditempuh sekitar 2 

jam, dengan melewati Negeri Halong,  Latta, Lateri, Passo, Suli, Tulehu, Wai, 

dan sampai di Liang. Di Pelabuhan Liang, sudah ada ferry yang siap 

menunggu penumpang, sebab tiap jam ada penyebrangan. Penulis 

menggunakan ferry pertama pada pukul 07.00 WIT.  Pelayaran ferry dari 

Liang ke Pulau Seram memakan waktu sekitar 1,5 Jam. Kebetulan cuaca 

cukup bersahabat ketika penulis berlayar. Akhirnya, ferry yang penulis 

                                                           
7
https://www.google.co.id/search?q=peta+maluku+tengah+kecamatan+amahai&espv=2&biw=1366&

bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj56_2OhqXRAhUItI8KHZM1D2MQ_AUIBigB#im
gdii=1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B3BsiGcynYNVTcM%3A&imgrc=1XLcxkxJkZjVZM
%3A diunggah pada tanggal 27 Oktober 2016, Pukul 12.00 WIB 

https://www.google.co.id/search?q=peta+maluku+tengah+kecamatan+amahai&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj56_2OhqXRAhUItI8KHZM1D2MQ_AUIBigB#imgdii=1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B3BsiGcynYNVTcM%3A&imgrc=1XLcxkxJkZjVZM%3A
https://www.google.co.id/search?q=peta+maluku+tengah+kecamatan+amahai&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj56_2OhqXRAhUItI8KHZM1D2MQ_AUIBigB#imgdii=1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B3BsiGcynYNVTcM%3A&imgrc=1XLcxkxJkZjVZM%3A
https://www.google.co.id/search?q=peta+maluku+tengah+kecamatan+amahai&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj56_2OhqXRAhUItI8KHZM1D2MQ_AUIBigB#imgdii=1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B3BsiGcynYNVTcM%3A&imgrc=1XLcxkxJkZjVZM%3A
https://www.google.co.id/search?q=peta+maluku+tengah+kecamatan+amahai&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj56_2OhqXRAhUItI8KHZM1D2MQ_AUIBigB#imgdii=1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B1XLcxkxJkZjVZM%3A%3B3BsiGcynYNVTcM%3A&imgrc=1XLcxkxJkZjVZM%3A
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tumpangi tersebut sandar di Pelabuhan Waipirit di Pulau Seram. Setelah 

sampai di pelabuhan Waipirit, penulis melakukan perjalanan menuju Negeri 

Administratif Hatuhenu, dengan melewati beberapa negeri di Kabupaten 

Seram Bagian Barat (SBB), yakni Kairatu, Kelapa Dua, Pakarena, Waralohi, 

Seriawan, Kamarian, Tihulale, Rumahkay, Latu, Huwaloy, Seriholo, Tala, 

Huse, Sanahu, Waisia, Pohon Batu, Elpaputih, Sahulau, Rumalait, 

Tananahu,Waraka, Waipia (TNS), dan tiba di Negeri Administratif 

Hatuhenu, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, sekitar Pukul 

15.00 WIT.  

 

 

Sejarah Negeri Administratif Hatuhenu8 

Negeri Administratif Hatuhenu (Nusataun), telah ada sejak 

ratusan tahun yang lampau, sejak terjadinya perang saudara di Pulau Seram 

(Nunusaku) antara Patasiwa dan Patalima. Awal kisah perjalanan negeri ini, 

bermula dari dua saudara, yakni  Nusataun dan Seriholo, yang mencari 

tempat pemukiman yang baru. Dalam sejarahnya, kedua saudara ini tinggal 

berturut-turut di dua tempat, yaitu Makina Maga dan Asa Saruto Hitu. 

Namun mereka pun harus berpisah. Nusataun meneruskan perjalanan ke 

timur. Dalam perjalanan dan ketika menghadapi berbagai hambatan, Nusa 

Taun ditolong oleh Totem (Arikal, Maleu, Babi, dan Laba-laba).  Kehidupan 

Nusataun layaknya masyarakat nomaden, yang berpindah-pindah tempat. 

Terhitung sudah sepuluh kali Nusataun berpindah tempat, dari satu tempat 

ke tempat lainnya, yaitu: di Makinamaga, Asasarutohitu, Kolikolia, 

Tihusamalo, Tihulatan, Samasuru, Latutana, Yainuelo, Hatuhenu (di Negeri 

Sepa), dan terakhir di Kartane.  

Sejauh ini, Hatuhenu telah melalui banyak peristiwa penting, di 

antaranya, di Tihulatan mereka melakukan pela dengan marga Wasolo dan 

bergabung dengan marga Pia (Sepa), dan di Samasuru Hatuhenu hidup 

berdampingan bersama Lalato (Sepa), Marihunu (Nuweletetu), dan Nuahatan 

(Naulu). Di sini, mereka mengangkat sumpah untuk hidup bersama selaku 

orang bersaudara. Pada tahun 1950 sampai 1960, sesudah pergolakan 

Republik Maluku Selatan (RMS), Hatuhenu mengusahakan tempat tinggal, 

dari Yainuelo ke Hatuhenu. Pada periode 1977-1993, Hatuhenu membangun 

gedung gereja permanen (Gereja Sion).  

                                                           
8 Sejarah Negeri Hatuhenu ini didapat penulis dari penuturan Raja Negeri Hatuhenu saat ini, Bpk. 

Benny Maollo, pada tanggal 02 Mei 2016. Selain itu, penulis juga mendapatkan sejarah Desa Hatuhenu 

dari Buku Geliat Negeri Manata Diri (Krisdyatmiko, dkk, 2013), hlm. 113 
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Sebelum kerusuhan tahun 1999 di Maluku, Hatuhenu merupakan 

salah satu anak dusun dari Negeri Sepa, yang ada di Kecamatan Amahai, 

Kabupaten Maluku Tengah. Jauh sebelum konflik kemanusiaan yang terjadi 

di Maluku tahun 1999 lalu, masyarakat Maluku hidup berdampingan tanpa 

mempermasalahkan masalah suku, agama, maupun ras (SARA). Perbedaan 

tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi masyarakat, melainkan dari 

perbedaan tersebut para leluhur di Maluku pada zaman dulu, membentuk 

ikatan kekeluargaan yang kuat seperti ikatan pela gandong9  yang di 

dalamnya merangkul kehidupan masyarakat untuk hidup saling menghargai 

bahkan saling membantu satu dengan yang lain. Selain Hatuhenu, anak 

dusun Negeri Sepa lainnya, Naulu, dan Nualatetu. Mayoritas masyarakat 

Negeri Sepa beragama Islam, sementara mayoritas dusun Hatuhenu dan 

Nueletetu beragama Kristen. Sedangkan masyarakat Dusun Naulu sendiri 

belum memiliki agama. Dusun Naulu merupakan dusun yang mayoritas 

masyarakatnya masih primitif dan lebih suka mengasingkan diri. Masyarakat 

Naulu juga belum mengenal agama, sehingga hidup mereka juga masih 

terikat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.  

Konflik kemanusiaan 1999 lalu di Maluku tentunya sangat 

berdampak bagi kehidupan masyarakat Negeri Sepa dan tiga dusun tersebut, 

yang akhirnya membuat relasi antara masyarakat terputus. Tragedi konflik 

tahun 1999 tersebut membuat Hatuhenu hancur luluh lantah rata dengan 

tanah. Akhirnya tanggal 31 Desember 1999, masyarakat Dusun Hatuhenu 

memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal mereka. Warga masyarakat 

banyak yang lari menyelamatkan diri, dan tinggal menyebar di daerah 

Waipia, Kecamatan TNS, Amahai, dan beberapa daerah yang di rasa aman 

oleh masyarakat. Setelah menjadi pengungsi di Waipia dan beberapa desa 

lainnya, masyarakat Hatuhenu yang pada awalnya bermatapencaharian 

sebagai nelayan kemudian menyesuaikan mata pencaharian mereka dengan 

penduduk  Waipia yang sebagian besar menjadi petani.  

Setelah mengungsi hampir empat tahun di Waipia, pemerintah 

Kabupaten Maluku Tengah memberikan daerah relokasi yang baru bagi 

masyarakat Hatuhenu. Daerah relokasi yang diberikan pemerintah ini 

terdapat dibagian pegunungan, yang merupakan lahan milik Negeri Haruru, 

salah satu negeri yang juga terletak di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. 

Sebelumnya pada tahun 2001, para tetua adat Desa Hatuhenu mengadakan 

pendekatan dengan Pemerintah dan Saniri Negeri Haruru. Hasilnya, secara 

                                                           
9
 Pela Gandong :suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat  Maluku, berupa suatu 

perjanjian  hubungan  antara satu negeri (sebutan untuk kampong atau desa) dengan  negeri  lainnya, 

yang biasanya berada di pulau lain dan  kadang  juga menganut agama lain di Maluku. 
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kekeluargaan dan mereka mendapatkan tanah seluas 97 Ha untuk lokasi  

tempat tinggal baru, yang kemudian disebut sebagai lokasi transmigrasi. 

Masyarakat Hatuhenu hanya diberikan hak pakai pada saat itu 

untuk tinggal, bahkan bercocok tanam di situ. Lokasi transmigrasi tersebut 

kemudian mendapatkan surat pelepasan hak dari Negeri Haruru, yang 

menurut sejarah juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Hatuhenu, 

dengan No : 500/03/DH/VIII/2001, yang disahkan oleh Camat Amahai saat 

itu, yakni Bpk. A. Corputty BA, pada tanggal 21 Agustus 2001, dan 

diteruskan ke Dinas Transmigrasi Propinsi Maluku, dan tokoh-tokoh 

masyarakat juga mengusahakan untuk lokasi pembangunan komplek rumah 

transmigrasi sebanyak 300 unit, mengikuti skema tahun anggaran 2001/2002. 

Pada tahun 2003, masyarakat mulai menempati areal Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri di Kartane. Walaupun demikian, baik pihak pemerintah maupun 

Gereja tetap berupaya agar tanah yang saat ini mereka tempati dapat menjadi 

hak tetap masyarakat Hatuhenu.  

 

  
 Gambar 4.2: Papan Penunjuk Arah Masuk ke Negeri Administratif Hatuhenu 

(Sumber : Nampasnea, 2016)  

 

Kehidupan masyarakat Hatuhenu yang sebagian besar masih ada 

dalam usia produktif untuk mengenyam pendidikan, khususnya bagi anak-

anak, juga turut mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk membangun 

sebuah sekolah dasar permanen. Akhirnya niatan baik dari setiap tokoh 

masyarakat membuahkan hasil, dan pada tahun 2004, pemerintah 

membangun sebuah sekolah dasar permanen menggantikan sekolah darurat.  
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             Gambar 4.3 : SD Kristen Hatuhenu 

      (Sumber : Nampasnea, 2016) 
 

Selain itu, Gedung Gereja Sion yang baru juga sementara dibangun di 

Hatuhenu. Selama ini masyarakat beribadah di gedung gereja sementara. 

Walaupun masyarakat tidak mahir layaknya seorang tukang bangunan, 

namun ada beberapa orang tua yang dianggap masyarakat memiliki 

kemampuan untuk mendesain sendiri gedung Gereja yang baru. Sudah 

sekitar 2 tahun pembangunan gedung Gereja, dan biasanya para pendeta dari 

Klasis Masohi datang untuk meninjau pembangunan Gereja dan mengoreksi 

apabila ada kekeliruan, misalnya dalam pembuatan mimbar yang tidak boleh 

terlalu tinggi, dan sebagainya. Bukan saja Gedung Gereja Sion yang terdapat 

di Negeri Administratif Hatuhenu, terdapat pula satu Gereja Sidang Jemaat 

Allah, sehingga tidak semua masyarakat Hatuhenu adalah juga jemaat GPM 

Hatuhenu. 
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      Gambar 4.4: Gedung Gereja Sion yang sementara dibangun 

    (Sumber : Nampasnea, 2016) 
 

 

Setelah kurang lebih 7 tahun menempati lokasi baru itu, maka pada 

29 April 2010, dipilihlah seorang Raja yang dapat memimpin Negeri 

Hatuhenu, yakni Bapak Beni Maollo, yang sebelumnya pernah menjadi 

kepala dusun Hatuhenu, ketika masih bergabung dengan Negeri Sepa. Pada 

perkembangannya, warga masyarakat Hatuhenu juga berhasil membangun 

sarana air bersih lewat bantuan Pemerintah “Pamsimas” tahun 2012. 

Selanjutnya, status Dusun Hatuhenu ditingkatkan menjadi Negeri 

Administratif sesuai dengan SK Bupati Malteng No: 141-183/2012, pada 

tanggal 15 Maret 2012. Akhirnya pada tanggal 17 Maret 2012 Pemerintah 

Negeri Administratif Hatuhenu dilantik bersamaan dengan Kepala-Kepala 

Urusan Pemerintahan Negeri.  

Dengan terbentuknya pemerintahan negeri, maka akses pemerintah 

negeri untuk meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten juga dapat 

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bantuan 

pemerintah kepada masyarakat Negeri Hatuhenu dalam pembangunan 

perumahan masyarakat pada tahun 2013, sehingga saat ini terdapat 16 rumah 

masyarakat yang sudah di bangun dan di tambah 1 pastori jemaat, tempat 
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tinggal pendeta, dan rencananya pemerintah masih akan terus memberikan 

bantuan bagi pembangunan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis 

melihat adanya relasi yang baik ketika masyarakat saling tolong menolong 

dalam membangun rumah mereka. Walaupun saat ini pembangunannya 

belum rampung secara baik, namun masyarakat sudah menetap dengan 

nyaman di rumah mereka masing-masing.  

 

 

 
Gambar 4.5 : Pastori Jemaat GPM Hatuhenu 

 (Sumber : Nampasnea, 2016) 

 
Sementara itu, terkait dengan mata pencaharian sebagian besar 

masyarakat Hatuhenu yang menjadi petani, membuat pemerintah Kecamatan 

Amahai bahkan Kabupaten Maluku Tengah juga tetap memberikan bantuan 

bagi masyarakat. Seperti dengan memberikan bantuan pupuk yang dapat 

membantu masyarakat dalam kelangsungan aktivitasnya sebagai petani, yang 

harus mengusahakan lahan dan kebun untuk kemudian di garap dan 

ditanami aneka tanaman, baik tanaman umur panjang maupun umur pendek, 

yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.  

Keberadaan masyarakat di Negeri Administratif Hatuhenu saat ini 

juga sangat beragam, sebab Negeri Administratif Hatuhenu tidak saja dihuni 

oleh masyarakat asli Hatuhenu, melainkan juga masyarakat yang berasal dari 

Desa atau Negeri lain bahkan dari  luar Pulau Seram, seperti Pulau Saparua, 

bahkan dari Kabupaten Maluku Tenggara yang menetap di sana. Hal ini 

dilihat dari marga masyarakat yang beragam. Sementara menurut Bpk. Benny 

Maollo, tiga marga asli Hatuhenu adalah Pia, Illery, dan Maollo. Namun 

karena ada masyarakat yang berasal dari luar, serta terdapat beberapa 
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keluarga yang menikah dengan masyarakat di luar Pulau Seram, maka di 

negeri ini juga terdapat marga-marga lain.  

Proses penelitian yang dilakukan penulis mengharuskan penulis 

untu tinggal dan merasakan kehidupan dengan masyarakat atau jemaat di 

Hatuhenu. Pengalaman penulis ketika pertama kali datang dan tinggal 

dengan masyarakat Negeri Administratif Hatuhenu sangatlah mengesankan. 

Semua warga masyarakat Hatuhenu begitu baik dan ramah kepada penulis. 

Semua informan yang telah memberikan keterangan kepada penulis juga 

tidak keberatan jika harus duduk bercerita dengan penulis, bahkan 

menjawab berbagai pertanyaan yang penulis sampaikan. Namun di dalam 

penelitian ini, penulis juga mendapat kendala atau perlakuan tidak 

menyenangkan dari seorang ibu yang pada saat itu penulis dekati untuk 

sekedar bertanya-tanya. Awalnya ketika penulis dan salah satu masyarakat 

Hatuhenu yang biasa menemani penulis selama di Hatuhenu pergi ke rumah 

ibu tersebut, beliau langsung menyuruh anaknya menutup pintu. Pada saat 

itu beliau berada di dapur, dan beliau juga menyuruh anaknya untuk 

menyuruh penulis untuk pulang. Ketika penulis masih berada di depan pintu 

rumah ibu tersebut, tiba-tiba ibu itu pun keluar dan raut wajahnya terlihat 

sangat marah dan tatapan matanya yang tidak melihat ke arah penulis, 

seakan ingin penulis pergi. Karena takut menimbulkan amarah atau masalah 

lainnya, penulis pun pamit dan pulang. 

Sesampainya penulis di rumah pastori, tempat penulis tinggal 

selama di Hatuhenu, ada seorang Ibu Lenny, yang merupakan bendarahara 

jemaat Hatuhenu, datang menemui penulis dan menjelaskan bahwa ibu yang 

tidak jadi penulis wawancara tadi merupakan orang asli Naulu. Ibu Lenny 

menjelaskan bahwa orang Naulu itu hampir semuanya tidak sekolah, selalu 

berpikir jahat terhadap orang asing, dan tidak beragama, karena masih 

percaya hal-hal mistis. Kebetulan ibu yang berasal dari Naulu yang ingin 

penulis wawancara itu sudah menikah dengan masyarakat asli Hatuhenu, 

dan beliau juga baru satu minggu di baptis dan mengikuti suaminya yang 

memeluk agama Kristen Protestan. Dari penjelasan Ibu Lenny, barulah 

penulis memahami dan mengerti bahwa memang masih ada masyarakat 

Naulu yang tinggal di Hatuhenu. 
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 Luas dan Batas Wilayah 

Wilayah administrasi Negeri Administratif Hatuhenu kurang lebih 

97 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan petuanan Negeri Haruru 

 Sebelah selatan berbatasan dengan lahan kosong Negeri Makariki 

 Sebelah timur berbatasan dengan petuanan Negeri Sepa 

 Sebelah barat berbatasan dengan Jemaat Waitetes ( KM 7) 

 
Gambar 4.6: Jalan masuk ke perumahan penduduk 

(Sumber : Nampasnea, 2016) 

 

    Gambar di atas merupakan gambar jalan yang harus ditempuh 

untuk sampai di Negeri Administratif Hatuhenu. Jika pada gambar (1) dapat 

dilihat ada papan petunjuk yang berada di depan jalan protokol, maka 

dengan mengikuti arah panah yang ada pada papan, setiap pengunjung harus 

menempuh jarak sekitar 1,5 km untuk sampai pada perkampungan 

masyarakat. Ketika melintasi jalan pada gambar (2) ini, maka setiap 

pengunjung akan melihat berbagai tanaman yang hijau menyejukkan mata, 

dan terdapat hewan-hewan peliharaan masyarakat Negeri Haruru yang juga 

sedang mencari makan. Perlu diketahui juga bahwa perkampungan 

masyarakat berada pada dataran tinggi sehingga akan lebih baik 

menggunakan kendaraan untuk melintasinya.  
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 Kondisi Topografi 

    Sebagian besar Petuanan Negeri Administratif Hatuhenu, 

merupakan daerah berbukit dengan kemiringan rata-rata di atas 15° dan 

tanahnya cenderung aluvial. Negeri Administratif Hatuhenu sangat 

dipengaruhi oleh 2 musim besar, yaitu musim timur atau musim hujan dan 

musim barat atau musim panas. Musim timur berlangsung dari bulan Mei 

sampai September, dengan curah hujan yang cukup tinggi, utamanya pada 

periode Juni hingga Agustus. Sementara, musim barat berlangsung dari bulan 

Oktober sampai dengan April. Di antara kedua musim tersebut juga diselingi 

dengan musim pancaroba, yakni peralihan musim timur ke musim barat, 

yang berlangsung pada bulan Oktober dan November serta musim barat ke 

musim timur pada periode Maret dan April.  

   Beberapa tabel selanjutnya akan menjelaskan menganai kondisi 

demografi, tingkat pendidikan, maupun mata pencaharian. Penulis 

menyajikan beberapa unsur tersebut berdasarkan RPJM Negeri Hatuhenu 

dan Data Statistik Gereja, yang merupakan penjabaran dari beberapa sektor 

dan unit pelayanan. Dalam tabel yang akan disajikan ini, ada perbedaan 

antara data yang disampaikan pemerintah dan jemaat, sebab di Hatuhenu 

juga ada sekitar sepuluh keluarga yang belum tercatat menjadi anggota 

jemaat GPM Hatuhenu, sebab masih beribadah dengan Gereja aliran lain, 

seperti Sidang Jemaat Allah (SJA). 
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       Kondisi Demografi 

        Negeri Administratif Hatuhenu berpenduduk 550 jiwa, yang terdiri 

dari 288 laki-laki dan 262 perempuan, serta jumlah kepala keluarga adalah 

122 KK. Dibawah ini merupakan tabal komposisi masyarakat laki-laki dan 

perempuan berdasarkan kelompok umur. 

 

TABEL 4.1 

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Hatuhenu Berdasarkan  

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

No 

 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Laki-Laki Perempuan 

 

Jumlah 

1 0-6 47 52 99 

2 7-15 55 48 103 

3 16-45 150 130 280 

4 46 ke atas 36 32 68 

Jumlah 288 262 550 

Sumber : RPJM Negeri Hatuhenu, Tahun 2013-2017 

Dengan mengacu pada tabel 4.4 di atas, maka jumlah laki-laki di 

Negeri Hatuhenu adalah 288 jiwa atau 52,36%. Sedangkan jumlah 

perempuan adalah 262 jiwa atau 47,64%.  
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TABEL 4.2 

 Jumlah Anggota Jemaat GPM Hatuhenu 

 berdasarkan Sektor dan Unit Pelayanan 

 Sumber : Data Statistik Jemaat GPM Hatuhenu Tahun 2014-2019 

 

Sementara itu, jumlah anggota jemaat GPM Hatuhenu adalah 384 jiwa. 

Terbagi atas laki-laki, 198 jiwa, dan perempuan, 186 jiwa, dengan jumlah 

kepala keluarga 112 KK, yang tersebar di dua sektor pelayanan, yang tertera 

seperti tabel di bawah ini. 
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IMANUEL YABOK 34 61 56 117 

EKLESIA 26 44 40 84 

MARANATHA EBENHEZER 28 46 48 94 

DAILES 24 47 42 89 

 

TOTAL 

112 198 186 384 
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Tingkat Pendidikan 

Jumlah penduduk Hatuhenu berdasarkan tingkatan pendidikan 

sangat beragam. Namun sebagian besar masyarakat Hatuhenu hanya tamat 

pada bangku Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Kemudian diikuti oleh lulusan 

SMP, dan seterusnya. Di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk 

Hatuhenu berdasarkan tingkat pendidikan. 

TABEL 4.3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat 

     Negeri Administratif Hatuhenu 

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1 Belum tamat SD - 

2. Sekolah Dasar/Sederajat 85 

3. SMP 39 

4. SMU/SMK 22 

5. Diploma (DI, DII dan DIII) 5 

6. Sarjana (S1) 4 

Jumlah 155 

       Sumber : RPJM Negeri Hatuhenu, Tahun 2013-2017 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka jumlah masyarakat Hatuhenu 

yang tamat SD adalah 85 orang atau 54,83%  tamatan SMP adalah 50 orang 

atau 25,16%, tamatan SMU/SMK adalah 14, 2%, tamatan Diploma adalah 5 

orang atau 3,22%, dan tamatan Sarjana (S1) adalah 2,58%.  
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TABEL 4.4 

TAMATAN PENDIDIKAN JEMAAT GPM HATUHENU 

 

 

No 

                           

 

SEKTOR 

 

 

UNIT 

KEADAAN TAMATAN PENDIDIKAN 

SD SMP SMA/K UNIVERSITAS 

D1-D4 SI S2 S3 

1  

IMANUEL 

YABOK 10 19 10 - 1 - - 

EKLESYA 10 12 10 - - - - 

2 MARANATHA EBENHEZER 24 9 11 - 1 - - 

DAILES 30 7 9 2 - - - 

JUMLAH 74 47 40 2      2   

Sumber : Data Statistik Jemaat GPM Hatuhenu Tahun 2014-2019 

 

 Dengan mengacu pada tabel 4.5.1 di atas, maka jumlah anggota jemaat 

GPM Hatuhenu yang tamat SD adalah 74 orang atau 44,89%, tamat SMP 

adalah 47 orang atau 28,48%, tamat SMA/K adalah 40 orang atau 24,24%, 

tamatan Diploma (D1-D4) adalah 2 orang atau 1,21% dan tamatan S1 adalah 

2 orang atau 1,21%. 

 Dari tabel tingkat pendidikan ini juga, maka penulis melihat bahwa tinggi 

rendahnya pendidikan masyarakat juga turut mempengaruhi mata 

pencaharian masyarakat.  
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Mata Pencaharian  

Mata pencaharian masyarakat Hatuhenu cukup beragam. Namun 

profesi sebagai petani paling mendominasi mata pencaharian masyarakat. 

Sebanyak 186 masyarakat menjadi petani dengan jenis tanaman yang ditanam 

yaitu tanaman holtikultura, dan diikuti oleh profesi lannya, seperti yang 

nampak pada tabel di bawah ini.  

TABEL 4.5 

          MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT  

NEGERI ADMINISTARTIF HATUHENU 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 186 

2. Pegawai Negeri Sipil 5 

3. TNI/POLRI 2 

4. Pedagang 6 

5. Tukang Ojek 13 

6. Peternak  30 

7.  Pengrajin 5 

8. Pensiunan 1 

9. Karyawan Swasta 11 

Jumlah 259 

    Sumber : RPJM Negeri Hatuhenu, Tahun 2013-2017 

Dari tabel 4.6 di atas, maka jumlah masyarakat Hatuhenu yang 

bermatapemcaharian sebagai petani adalah 186 orang atau 71,81%, 

kemudian peternak adalah 30 orang atau 11,58%, tukang ojek adalah 

5,09%, karyawan Swasta adalah 11 orang atau 4,24%, pedagang adalah 6 

orang atau 2,31%, pegawai negeri sipil adalah 5 orang atau 1,93%, 

pengrajin adalah 5 orang atau 1,93%, TNI/POLRI adalah 2 orang atau 

0,77% dan terakhir adalah pensiunan, yang hanya terdapat 1 orang atau 

0,4%. 
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TABEL 4.6 

DATA JEMAAT GPM HATUHENU BERDASARKAN PEKERJAAN 
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YABOK 

1 - - - 40 3 

 

1 

 

- 

 

2 

 

43 

 

27 

 

117 

EKLESIA - - - - 32 1 - - - 31 20 84 

M
A

R
A

N
A

T
H

A
 EBENHEZER 1 - - - 36 2 2 - 2 30 21 94 

DAILES 1 1 - - 29 2 2 - - 26 28 89 

TOTAL 3 1 - - 137 8 5 - 4 130 96 384 

Sumber: Data statistik jemaat GPM Hatuhenu Tahun 2014-2019 

Berdasarkan tabel 4.6.1 di atas maka jumlah anggota jemaat GPM 

Hatuhenu yang menjadi petani adalah 137 orang atau 35,67%, kemudian pelajar 

atau mahasiswa yang berjumlah 130 orang atau 33,854%, yang tidak bekerja 

adalah 96 orang atau 25%, wirausaha adalah 8 orang atau 2,08%, yang pensiun 

adalah 5 orang atau 1,3%, buruh 1,04%, kemudian PNS adalah 3 orang atau 0,8%, 

dan honor hanyalah 1 orang atau 0,26%. 
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Transportasi 

Di Negeri Administratif Hatuhenu terdapat dua jenis kendaraan yang 

dapat membantu masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dua jenis 

kendaraan itu yakni mobil angkot (2 buah) dan motor ojek (10) buah yang 

melintasi jalan lintas Seram. Tarif menggunakan mobil angkot adalah Rp. 

10.000,- per orang sementara tarif yang menggunakan motor ojek adalah Rp. 

20.000,- dan itu pun tergantung jarak yang akan di tempuh. Oleh karena itu, 

jika para petani yang ingin menjual hasil panen di pasar maka biasanya mereka 

menggunakan mobil angkot. Jarak yang ditempuh untuk sampai di pasar 

sekitar 25 km.  

 

 

 

 

 

 


