
 

54 

 

       BAB V 

PENYAJIAN DATA 

5.1     Strategi Komunikasi Tokoh Rekonsiliasi  dalam menjaga stabilitas keamanan di Halmahera Utara 

Responden Persuasif Edukatif Adat 
Responden 1 
(Bupati Halut) 
Wawancara pada 
tanggal 25 April 
2013 

1. Sesudah 
Konflik,Hein dalam 
kapasitasnya sebagai juru 
damai, turut mendorong 
upaya pemulangan 
pengungsi Muslim ke 
Tobelo dan sekitarnya. 
Dalam situasi yang belum 
sepenuhnya pulih, Hein 
berangkat ke Morotai, 
(salah satu hasil 
komunikasi Antar 
Kelompok; yaitu dengan 
Berdialog) menggelar 
dialog dengan para 
pengungsi,dan mengajak 
mereka kembali ke Tobelo. 

1. PEMDA  
memasukan pelajaran 
tentang budaya dan adat 
pada kurikulum sekolah. 

 
2. Pembangunan yang 
kami laksanakan bukan 
cuma secara fisik saja tetapi 
membangun hal-hal yang 
dasar seperti aspek psikologi 
dimana untuk mengilangkan 
rasa dendam, benci, iri hati 
dan ketidak percayaan. 
 
3. Kelompok ini 
berfungsi mampu 
mengayomi masyarakat 
dalam kontrol sosial, 
ekonomi, dan budaya/ adat, 
mengontrol berjalannya 
pembangunan daerah, 
berbagi pengetahuan baik itu 
agama maupun budaya, 

1. Melaksanakan 
Deklarasi damai  dengan 
Sumpah Adat. 
2. Menggunakan 
pakaian adat di kantor 
pada saat jam kerja di 
hari rabu,kamis dan 
jumat. 

 
3. Isi pesan dari 
komunikasi  yang telah di 
bangun oleh PEMDA 
adalah berupa  Sumpah 
Adat secara Ceremony di 
Lapangan Hibualamo 
Tobelo (lihat Lampiran 
I), dan hingga saat ini 
Sumpah Adat menjadi 
suatu Icon, atau simbol 
interkasi didalam 
masyarakat Halmahera 
Utara. 
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memecahkan masalah dalam 
masing-masing kelompok 
atau anggota-anggota 
kelompok 

 
 

4. karena Adat 
merupakan simbol 
kebersamaan, supaya 
tidak ada lagi pemisahan 
antara agama dan etnis, 
sehingga dilakukanlah 
Sumpah adat yang 
mempunyai nilai magic 
yang menghukum secara 
psikologis bagi yang 
merancang kekacauan. 
5. Memgadakan 
Beda rumah di setiap 
desa-desa bagi 
masyarakat yang tidak 
mampu. Bentuk rumah 
yang diabagun adalah 
sesuai bentuk rumah 
Adat. 

Responden 2 (Tokoh 
Agama) 
Wawancara tanggal 21 
dan 27 April 2013 

1. Melakukan 
sosialisasi di tempat-tempat 
ibadah dengan 
mengajarkan masyarakat 
untuk hidup berdamai 
sesuai ajaran agama untuk 
saling mengasihi antar 
sesama umat manusia. 

 

2. Pada dasarnya sama 
pola komunikasi yang 
dibangun pemerintah baik 
formal maupun 
informal.Pemerintah 
membangun komunikasi 
bersifat mengajak dan 
mendidik kepada  kita sebagai 
tokoh adat dan agama serta 
seluruh masyarakat untuk 
saling menjaga kekeluargaan 
berdasarkan Adat dan budaya 

1. Sebagai Tokoh 
Agama harus mengetahui 
banyak hal tentang Adat 
yang ada di Halut. 

 
2. Deklarasi damai/ 
Sumpah Adat merupakan 
symbol adat sebagai 
pesan komunikasi yang 
telah tersalurkan kepada 
seluruh masyarakat di 
Halut dan bisa diterima. 
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yang menjadi perekat antar 
umat beragama di Halmahera 
Utara, dan sebagai seorang 
Bupati bisa memposisikan 
dirinya sebagai tokoh adat 
serta agama. 

 

 
3. Sebelum acara 
penanda tanganan 
Sumpah Adat 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. 

 

 
4. Dalam setiap 
kegiatan gerejawi, 
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kegiatan adat pun diikut 
sertakan seperti 
berpakaian adat, tarian 
adat, perkawinan di 
gereja menggunakan 
pakaian adat. 

 
 
 

Responden 3 
(Tokoh Adat) 

12 April 2013 

1. Mengajak 
masyarakat di Halut untuk 
menjaga, mengembangkan 
serta melestarikan Adat- 
istiadat yang ada di Halut. 

 
2.   Karena konflik 
yang terjadi pada 12 tahun 
silam di Halmahera Utara  
antara kelompok Muslim 
dan Kristen, maka PEMDA 
melakukan proses  
Komunikasi kepada 
kelompok Agama dan Adat 
yang akan banyak berperan 
menjadi salah satu 
kekuatan dalam 
mempertahankan Stabilitas 
Keamanan di Halut. 
Kemudian Kelompok 
Agama dan Adat dari 
Muslim dan Kristen 

3. Kami melakukan 
sosialisasi di sekolah-
sekolah, kecamatan, maupun 
desa-desa tentang Adat dan 
Budaya di Halut. 

 
 
 

1. Adat yang 
diterapkan di Halmahera 
Utara adalah berpaku 
pada Adat Hibualamo 
yang diwariskan oleh 
leluhur sejak lama dan 
mengandung nilai-nilai 
universal dan tidak 
bertentangan dengan 
nilai-nilai dalam sistem 
pemerintahan modern. 
Karena adat Hibualamo 
mempunyai nilai-nilai 
seperti nilai Egaliter 
(tidak mengenal hirarki 
adanya masyarakat 
turunan raja-raja dan 
sultan), nilai Gotong 
Royong, nilai 
Demokratis, nilai 
Religius 
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menjalankan tugasnya atau 
melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang telah 
direncanakan oleh PEMDA 
dalam bersosialisasi kepada 
masyrakatnya dalam 
pertemuan-pertemuan 
acara adat maupun 
keagamaan yang di pimpin 
oleh Hein. Namotemo 
sebagai selaku Tokoh 
Pemerintah dan tokoh Adat 
tertinggi.  

 
3. Hein Namotemo 
yang kapasitasnya sebagai 
Bupati serta tokoh Adat 
tertinggi diHalut, 
mempunyai peranan 
penting dalam mengatur 
atau mengontrol 
kelompoknya masing-
masing dalam masyarakat. 
Tokoh Agama mempunyai 
fungsi yang sama seperti 
tokoh Adat, karena masing-
masing mempunyai tugas 
dalam bersosialisasi, 
musyawarah, dialog 
terhadap masyarakat di 
lapangan baik dalam segi 

2. Sebelum acara 
penanda tanganan 
Sumpah Adat 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. 
1. Isi pesan dari 
komunikasi  yang telah di 
bangun oleh PEMDA 
adalah berupa  Sumpah 
Adat secara Ceremony di 
Lapangan Hibualamo 
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sosial, maupun ekonomi 
dan budaya. 

 
 

Tobelo (lihat Lampiran I), 
dan hingga saat ini 
Sumpah Adat menjadi 
suatu Icon, atau simbol 
interkasi didalam 
masyarakat Halmahera 
Utara 
3. Sumpah Adat 
merupakan symbol Adat 
sebagai interaksi simbolik 
dalam salahsatu strategi 
komunikasi. 

Responden 4 

(Tokoh 

Masyarakat 

Wawancara 

tanggal 19 April 

2013 

1. Bupati sebagai 
kepala daerah, dia berhasil 
menjadi pusat perhatian 
seluruh masyarakat, dimana 
bisa mengarahkan semua 
anggota masyarakat bisa 
ikut bekerjasama dalam 
mencapai suatu tujuan yang 
disepakati bersama. 

 
2. Kelompok ini 
berfungsi mampu 
mengayomi masyarakat 
dalam kontrol sosial, 
ekonomi, dan budaya/ adat, 
mengontrol berjalannya 
pembangunan daerah, 
berbagi pengetahuan baik 
itu agama maupun budaya, 

 1. Halmahera Utara 
setelah Pasca konflik 
sudah aman kondusif, dan 
itu tidak terlepas dari 
peran pemerintah serta 
petugas keamanan dalam 
membuat suatu 
kesepakatan dalam 
bentuk Sumpah adat pada 
12 tahun lalu. 
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memecahkan masalah 
dalam masing-masing 
kelompok atau anggota-
anggota kelompok 

 

 

      Sumber wawancara April 2013 
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5.2 Refleksi 

Ketika  PEMDA melakukan proses komunikasi dengan tokoh adat dan 

agama disitulah tercipta adanya komunikasi kelompok. Sehingga dalam 

strategi komunikasi dari para toko-tokoh rekonsiliasi, sehingga 

terciptanya stabilitas keamanan di Halut. Dari proses komunikasi yang 

dilakukan oleh tokoh rekonsiliasi tersebut menghasilkan sumpah adat 

yang menjadi perekat antar dua kelompok/ golongan. Dari hasil 

wawancara diatas bahwa strategi komunikasi yang dipakai oleh tokoh 

rekonsiliasi berupa pendekatan persuasif, edukatif  dan pendekatan adat. 

         Jadi komunikasi yang dibangun oleh PEMDA terhadap tokoh agama 

dan tokoh adat merupakan komunikasi kelompok , yang membentuk suatu  

kekuatan dimana tiga kelompok tersebut menjadi satu kesatuan yang 

dinamakan Tokoh Rekonsiliasi, yang dimana tokoh-tokoh Rekonsiliasi 

inilah yang menyusun suatu startegi komunikasi dalam menjaga stabilitas 

keamanan di Halut.  

 

 


