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BAB IV 

                         DESKRIPSI KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

                                                    PASCA KONFLIK 

 

4.1  Sekilas tentang Halmahera Utara  

            Halmahera merupakan pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau Halmahera terletak 

di propinsi Maluku Utara, yang terintegrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 

Sejarah Halmahera dekat dengan empat kesultanan pada jama dulu, yakni, Ternate, Bacan, 

Tidore, Jailolo. Selain dari itu, Perang Dunia II, Halmahera merupakan pangkalan militer 

jepang yang terletak di Teluk Kao. Pulau Halmahera termasuk dalam gugusan pulau-pulau 

sekarang ini disebut kepulauan Maluku Utara. Luas Wilayahnya 139.381 km2, dengan pulau-

pulau besar kecil sebanyak 353 pulau. Kepulauan ini diapit oleh Samudera Pasifik disebelah 

Utara, Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Seram di sebelah selatan dan Laut Maluku 

disebelah Barat. 

         Diantara 353 pulau yang merupakan kepulauan Maluku Utara, maka pulau 

Halmaheralah pulau terbesar. Halmahera merupakan induk dari pulau-pulau sekelilingnya. 

Yang menurut etimologi bahasa Ternate, disebut Alu Ma Eira (lunas perahu). Dari Istilah 

inilah kita kenal Halmahera, yang dulunya disebut Almaira.  Secara georgrafis wilayah 

Kabupaten Halmahera Utara terletak dikawasan utara pulau Halmahera, berada pada posisi 

koordinat  1057’ sampai 20 0’ Lintang Utara dan 128017’ sampai 128018’ Bujur Timur. Luas 

wilayah Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan 24.983,32 km2. Menurut Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, wilayah perairan luasnya 

sekitar 19.536,02 km2  (78%), sedangkan wilayah daratan luasnya sekitar 5.447,30 km2 . 
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Jumlah penduduk Kecamatan Tobelo secara keseluruhan 30, 623 jiwa yang terdiri dari 7,507 

kepala keluarga (KK). 

Table 4.1 Distribusi penduduk Kota Tobelo 

No Nama 

Desa 

Laki-

laki 

Peremp

uan 

Islam  Protestan Katolik Hindu/B

udha 

1 Gamsungi 4,282 3,942 3,706 4,430 85 7 

2 Gosoma 3,233 3,003 2,194 3,949 96 0 

3 Rawajaya 2,527 2,419 4,037 707 203 0 

4 Gura 1,872 1,930 623 3,108 69 0 

5 Mkcm 1,017 900 90 1,047 780 0 

6 Wari 1,168 1,064 233 1,900 93 6 

7 Wari Ino 619 689 0 1,289 19 0 

8 Kumo 327 383 0 751 4 0 

9 Kakara 359 387 93 653 0 0 

10 Tagalaya 262 242 0 504 0 0 

Jumla

h  

 15,71

1 

14,959 10,97

6 

18,338 1,349 13 

 

Sumber : Kantor kecamatan Halmahera Utara Januari 2013 
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4.2 Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara 2010- 2015 

    4.2.1 Visi  

  Halmahera Utara aman, adil, damai dan Sejahtera dalam suasana kekeluargaan sejati, 

maju dan mampu bersaing dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

  4.2.2.  Misi 

 1. Memantapkan ketertiban dan Keamanan yang telah di capai selama ini untuk lebih 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk yang mendiami Halmahera Utara 

2. Membangun Sarana dan Prasarana wilayah yang seimbang secara proposional baik 

jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, air bersih, pasar, pelabuhan 

udara, dermaga laut dan lainnya. 

3. mengupayahkan dan mendorong saling percaya dan saling melindungi baik antar 

sesama manusia, maupun manusia dan lingkungan sekitar yang paling utama adalah 

tercipta hubungan yang sungguh-sungguh antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa. 

4. Menciptakan Iklim yang sehat untuk berkompetisi secara sportif menuju kemajuan 

yang kompetitif dalam segala hal. 

5. Menjaga dan melestarikan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi selama 

adanya NKRI. 
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4. 3  Struktur Pemerintahan Adat Hibualamo 

 

Sumber : perpustakaan daerah Halmahera Utara/ arsip Daerah 

O’Higaro, adalah konsep kepemimpinan yang saling mengajak antara pemimpin dengan 

masyarakat yang dipimpinnya. Dalam penerapannya higaro merupakan suatu proses yang 

dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Dengan 

demikian produk  dari proses higaro memiliki kekuatan hokum yang seharusnya dipatuhi oleh 

komunitas yang ikut dalam proses higaro. 

Jiko Makolano, merupakan figure pemimpin yang selalu berhigaro untuk mewujudkan 

harapan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian dalam kepemimpinan 

masyarakat Adat Hibualamo (hoana ngimoi) seorang Jiko Makolano harus menjadi pola 

anutan, sumber inspirasi, pengayom dan mempunyai charisma yang dihargai dan dihormati 

KAWAHA 
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oleh masyarakat yang dipimpinnya, sehingga keberadaan Jiko Makolano harus menjadi 

harapan masyarakat (Jiko Mangongano). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jiko Makolano 

pada wilayah tertentu, dibantu oleh hoana mangongano (setingkat camat) dan gogere 

mahaeke (setingkat kepala desa). 

Adati Majojo, adalah perangkat kepemimpinan Jiko Makolano yang melaksanakan urusan 

hokum adat baik pelestarian nilai-nilai, pendampingan hak-hak masyarakat adat, maupun 

pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat adat diwilayah Hoana Ngimoi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Adati Majojo secara kelembagaan terdiri dari : Adati 

Majojo Hoana Ngimoi (10 soa), Adati Majojo ditingkat Hoana dan Adati Majojo di tingkat 

Gogere yaitu pemangku Adat di desa. 

Hoana Magogoana, adalah perangkat kepemimpinan Jiko Makolano yang melakukan urusan 

pengamanan diwilayah territorial masyarakat adat. Hoana Magogoana dipimpin oleh seorang 

Kapita yang dilengkapi dengan Baru-baru. Dalam melaksanakan tugas seorang Kapita dapat 

diangkat untuk kepentingan hoana ngimoi dan untuk masing-masing hoana juga dapat 

memilih seorang kapita. 

Hoana Mangongano, adalah perangkat Jiko Makolano yang dipilih atau dimusyawarahkan 

oleh masyarakat adat dalam hoana tertentu untuk menjadi pemimpinnya. Dalam 

melaksanakan tugasnya seorang hoana mangongano harus mampu bergigaro dengan 

masyarakat yang dipimpinnya. 

Gogere Mahaeke atau Gogere Mauku, adalah perangkat Jiko Makolano yang dipilih atau 

dimusyawarahkan oleh masyarakat adat pada gogere tertentu dalam satu hoana. Dalam 

melaksanakan tugasnya seorang gogere mahaeke harus juga mampu ber-higaro dengan 

masyarakat yang dipimpinnya. 
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Kawaha, adalah masyarakat yang berada di hoana maupun gogere tertentu. Misalnya kawaha 

yang asal-usulnya dari hoana Modole dan tersebar di Pitago, Soamaetek dan Bailengit. 

Biasanya sistem kekerabatan yang terbangun pada masing-masing hoana berdasarkan higaro, 

sehingga pemimpin dan masyarakatnya selalu berinteraksi untuk kepentingan bersama 

(kokawaha). 

4.4  Konflik Horizontal di Halmahera Utara 

           Kerusuhan meledak di Tobelo pada 27 Desember 1999 antara pemeluk Islam dan 

Kristen. Kedua kampung yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dalam satu 

kampung itu tiba-tiba saja saling baku pukul, saling bunuh. Semua hanya bermula dari kabar 

burung yan tak jelas asal mulanya. Hanya dari SMS dari tangan ke tangan. "Katanya saudara-

saudara kami di Ternate dibunuh," tutur warga Tobelo yang ditemui Berita satu.com minggu 

lalu.  

          Dari sudut pandang masyarakat Kao, pembentukan kecamatan Makian malifut yang 

ditetapkan dengan PP no. 42 itu sebagai pencaplokan tuan tanah adat mereka.Wilayah 

Malifut adalah bagian dari tanah adat suku Kao yang dipinjamkan sementara kepada warga 

Makian yang mengungsi karena kekhawatiran meletusnya Gunung Kie Besi di Pulau Makian. 

Sementara itu warga Makian yang dipindahkan ke wilayah yang bernama Malifut ini merasa 

sebagai tugas atau keputusan dari Pemerintahdan merasa berhak atas tanah yang mereka 

alami.  

         Pada konflik kedua terjadi Gelombang Kedua masih terjadi di atau diawali dari Malifut 

Pada tanggal 24 Oktober 1999 terjadi penyerangan besar-besaran warga Kao terhadap warga 

Makian Malifut dengan kekuatan masa sekitar 15.000-20.000 orang. Akibatnya kerusuhan ini 

14 orang meninggal dunia dan 206 orang luka-luka. Mesjid terbakar/rusak ada 19, sedangkan 
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rumah yang terbakar/rusak mencapai 1862 rumah, ditambah dengan 2 sarana pendidikan, 2 

perkantoran, dan 1 Puskesmas. Pada saat itu juga terjadi pengungsian besar-besaran 12.307 

jiwa warga Makian yang mayoritas Islam. Pada gelombang kedua ini nuansa agama mulai 

tampak. Terutama yang diakibatkan oleh faktor pengungsi.      

          Pengungsian terjadi ke Ternate Utara maupun Selatan, Tidore, kecamatan-kecamatan 

mayoritas islam di Halmahera Utara sendiri, dan sebagian pengungsi ini kemudian ada yang 

melakukan penyerangan dan perusakan ke warga minoritas Kristen di daerah pengungsian 

mereka. Menurut catatan dari Dit Sospol Pemprop Maluku Utara,  korban aksi penyerangan 

ini mencapai jumlah sekitar 100 orang meninggal dan 20 gereja rusak atau terbakar. Aksi 

kekerasan ini juga mengakibatkan pengungsian besar-besaran ke kecamatan Tobelo dan ke 

Sulawesi Utara, Manado dan Sangir Talaud. Pengungsian warga Kristen ini mencapai belasan 

ribu jiwa.   

       Pada konflik gelombang kedua ini mulai tampak jelas perubahan nuansa konflik dari 

pertikaian etnis, antara etnis Kao dan Makian, ke arah pertikaian agama : Islam dan Kristen. 

Perubahan ini makin mengental ketika terjadi pengungsian besar-besaran orang Makian ke 

Ternate dan Tidore. Pengungsi Makian yang sepenuhnya beragama Islam merasa terusir oleh 

orang Kao yang di identifikasikan sebagai orang-orang Kristen. Hal ini masih di tambah 

dengan pertemuan mereka dengan pengungsi-pengungsi dari ambon yang membawa kisah 

dan penderitaan yang hampir sama.  

   Dan pada konflik ketiga  Pertikaian atau konflik gelombang ketiga betul-betul 

menunjukkan nuansa agama yang sangat kental, karena terjadi di Kecamatan Tobelo dan 

Galela yang terletak dan dihuni oleh mayoritas suku Kao. Hal ini tentu sangat berbeda 

dengan awal konflik gelombang pertama antara warga suku Makian dan suku Kao. Pada 

konflik gelombang ketiga ini yang terjadi adalah penyerangan antar desa yang berbeda 
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agama. Keadaan menjadi parah karena di kecamatan Galela yang mayoritas Islam ada desa 

yang di huni warga Kristen, sementara di Tobelo yang mayoritas Kristen (apalagi setelah 

mendapat tambahan pengungsi dari Ternate dan Tidore) ada desa – desa yang dihuni warga 

Islam. Kondisi ini menjadikan warga desa yang agamanya menjadi minoritas di suatu 

kecamatan, berada dalam kondisi yang sangat rawan dan terjepit. 

4.5 Warga Muslim- Kristen Tobelo Deklarasi Damai 

      Sedikitnya  12 warga yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristen Tobelo, Maluku 

Utara, menanda tangani naskah deklarasi damai di Lapangan Hibualamo Tobelo. Penanda 

tanganan itu disaksikan kepalah wilayah, Ir. Hein Namotemo MSP, Ketua Sinode GMIH Pdt 

A.N. Aesh. Mth, Komandan Yonif Infantri 742 Mayor Inf. Ruliansyah, Komandan Marinir 

Letkol Mar B. Hulianto dan Sektor Maluku Utara Kol. Mar. M. Alpan dan Gubernur Maluku 

Utara Abdul Muhyie Effendie. Mereka yang menanda tangani pernyataan itu, seperti 

dilaporkan koresponden Telegraf di Tobelo, Rudy Tindage, adalah Zakbus Odara, Bernarnd 

Bitjara, Zadrak tongo-tongo, Nahor Luatunani, Pdt. S.S. Duan,Mth, Josep Barani mewakili 

Masyarakat Kristen ; sedangkan Tokoh masyrakat muslim ditanda tangani oleh Abtar Syafi, 

jusuf Rahmad, Aman Tarima, Muchlis Baba, M. Djen Nurdin dan Rono Eteke. 

       Dalam naskah itu disepakati diantara kedua pihak tidak lagi permusuhan dan pertikaian 

di Wilayah Adat Hibualamo. Mereka sepakat tidak menghina, melecehkan, dan 

mempermalukan orang lain atau kelompok agama lain bahkan justru saling menghormati dan 

menghargai dalam menjalankan ibadah serta hidup secara harmonis dan berdampingan. 

Mereka juga sepakat untuk tidak melakukan percakapan secara rahasia, baik dari jarak jauh 

melalui handy talkie, SSB, atau dekat dan tidak lagi mengungkit masa lalu yang hanya 

membenarkan atau mempermasalahkan  pihak  tertentu. Masa lalu perlu dikenang agar tidak 

terulang. 
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      Begitu juga kedua pihak setuju dengan pemulangan pengungsi dilakukan bertahap dan 

selektif dan tamu atau pendatang harus dilaporkan kepada kepala desa atau ketua dusun.  Bila 

terjadi perbedaan pendapat ataupun perkelahian antar warga, tidak diikut sertakan dengan 

golongan Agama. Butir lain yang ditelorkan dalam kesepakatan itu ada mereka akan saling 

menolong dan bekerja sama mencari nafkah, tidak menggunakan istilah merah bagi warga 

Kristen dan putih bagi warga muslim atau juga Acan dan Obet.  Selain itu disepakati 

pemerintah serta TNI- Polri adalah wakil Allah di dunia yang harus menjalankan tugas 

dengan menegagkan kebenaran dan keadilan, sebagai pengayom masyarakat serta bersikap 

netral, adil, berperilaku santun,sopan dan berwibawa. Kamtibmas di desa masing-masing 

akan dijaga bersama dan bila pengungsi kembali ke desa asal, semua harta benda tidak boleh 

diganggu. Jika da yang melanggar, diwajibkan mengganti kerugian dan 

mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan sesuai Hukum. 

       Sebelum acara penanda tanganan dimulai, diawali dengan upacara adat Hibualamo 

dimana para wakil masyarakat Muslim yang mengikat kepala dengan saputangan putih, 

berhadapan dengan pihak Kristen yang berbaju hitam menggunakan ikat kepala merah. 

Upacara dilanjutkan penancapan tombak dan parang serta salawaku, lalu dituangkan minyak 

kelapa dan air pada tombak, parang dan salawaku yang mempunyai arti bahwa kedua belah 

pihak telah meletakkan parang dan tombak dan hidup berdampingan secara damai dan 

berlaku manis. Sementara itu kepalah Wilayah Kecamatan Tobelo, Ir. Hein Namotemo, MSP, 

menjelaskan perdamaian yang terjadi ini butuh proses panjang. Menyangkut pemulangan 

pengungsi pasca penandatanganan deklarasi damai itu, dia mengatakan Senin (23/4) lusa, 

akan dipulangkan 10 KK warga Gorua, 30 KK warga Luari, 11 KK warga Kakara dan 15 KK 

warga Tolonua. 
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        Bagian lain Bernard Bitjara yang akrab dipanggil Bendoro Panglima Perang Halmahera 

menyatakan, perdamaian yang terjadi karena ada rasa saling menerima dan saling mengakui 

kesalahan. Acara yang di hadiri sekitar 2.000 masyarakat Tobelo, itu berlangsung aman dan 

disaksikan warga Muslim yang datang dari Galela dengan truk dan dikawal langsung aparat 

KodamUdayana 742 (telegraf, 21 April 2001). 

      Walaupun suasana sangat panas dan Hein dicerca oleh seorang peserta dengan kata-kata 

kasar, tokoh Hibualamo ini hanya berujar singkat, “ saya akan datang lagi”. Hanya berselang 

dua minggu, Hein kembali ke Morotai masih dengan misi yang sama, mengajak para 

pengungsi Muslim untuk kembali ke Tobelo.  Sebelum kerusuhan (1999), sejumlah tokoh 

muda membentuk forum Solidaritas Halmahera Utara. Bersama Forum ini Hein menjadi 

Pembicara tunggal yang selalu menghimbau masyarakat Tobelo dan sekitarnya, agar jangan 

terpancing dan bersama-sama berusaha secara maksimal agar jangan ada kerusuhan di Halut. 

Kelak Forum ini yang menjadi embrio yang mempersatukan kembali masyarakat muslim dan 

Kristen sesudah konflik. 

 


