
LAMPIRAN I 

 

 



LAMPIRAN  II : 

DEKLARASI DAMAI MASYARAKAT ADAT TOBELO PADA HARI KAMIS 

TANGGAL 19 APRIL 2001 DI LAPANGAN HIBUALAMO 

NASKAH DEKLARASI DAMAI 

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorongkan oleh keinginan tulus dari 

masing-masing pihak, maka kami masyarakat Adat Hibualamo Tobelo Islam_ Kristen 

sepakat bahwa pada hari ini, Kamis Tanggal 19 April Tahun 2001 jam 10.00 WIT, setelah 

terjadi pertikaian yang telah mengakibatkan berbagai pengorbanan dan kerugian yang tidak 

ternilai harganya baik benda maupun nyawa, serta penderitaan yang sungguh berat, diatas 

perkabungan dan kesedihan yang dalam, maka kami sepakat meletakkan senjata dan 

menghentikan permusuhan ini, serta mengadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

Kami semua sepakat dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi permusuhan dan pertikaian di 

Wilayah Adat Hibualamo khususnya kecamatan Tobelo. Apabila ada orang atau kelompok 

orang yang merancang kejahatan orang lain (kelompok agama lain) dan melakukannya, 

mereka akan korban dan kalah di mana saja karena perbuatannya itu. 

Pasal 2 

Kami semua sepakat dan berjanji, untuk tidak saling menghina, melecehkan dan 

mempermalukan orang lain atau kelompok agama lain baik langsung maupun tidak langsung. 

Kami juga sepakat untuk saling menghormati dan menghargai orang lain kelompok agama 

lain, untuk menjalankan ibadahnya, serta saling melindungi baik umatnya maupun tempat 

ibadahnya masing-masing dan hidup berdampingan secara harmonis, aman dan utuh dalam 

persaudaraan sejati. 



Pasal 3 

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan percakapan secara rahasia atau sembunyi-

sembunyi baik perorangan maupun kelompok dan tidak mengadakan pembicaraan jarak jauh 

dengan menggunakan alat telpon, HT,SSB dan lainnya untuk merencanakan dan 

membicarakan kesejahteraan terhadap pihak lain. Apabila kedapatan ada yang melakukan hal 

ini, akan ditindak secara tegas dan adil oleh pihak yang berkompeten, bahkan jika 

perbuatannya itu dilakukan dua sampai tiga kali, maka orang tersebut harus keluar dari 

wilayah Tobelo. 

Pasal 4 

Kami sepakat untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang hanya membenarkan 

dan/atau mempermasalhkan pihak tertentu, tetapi perlu mengenang masa lalu untuk tidak 

akan terulang lagi sampai selama-lamanya. 

Pasal 5 

Kedua belah pihak sepakat untuk pemulangan pengungsi dilakukan secara selektif dan 

bertahap. 

Pasal 6 

Setiap tamu dari luar atau pendatang yang bukan penduduk asli Tobelo, harus melapor 

kepada kepala desa atau ketua dusun atau Ketua Lingkungan setempat. 

Pasal 7 

Apabila terjadi perbedaan pendapat, baku marah atau berkelahi antar warga masyarakat, 

dilarang dan tidak dibenarkan mengikutsertakan golongan agama atau kelompok lain untuk 



terlibat dalam persoalan tersebut. Barang siapa yang menggunakan symbol agama dalam 

setiap persoalan yang terjadi, akan ditindak secara tegas oleh pihak yang berkompeten. 

Pasal 8  

Kedua belah pihak sepakat untuk saling menolong dan melakukan pekerjaan bersama, 

mencari nafkah bersama baik di darat maupun dilaut, dan tidak saling mencelakakan satu 

dengan yang lainnya. 

Pasal 9 

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi menggunakan istilah “merah” bagi umat Kristen 

dan “putih” bagi umat Muslim, serta tidak lagi menggunakan istilah atau ungkapan “Laskar 

Kristen” bagi umat Kristen dan “Laskar Jihat” bagi umat Muslim, maupun “Acan” bagi umat 

Muslim dan “Obet” bagi warga Kristen. 

Pasal 10 

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pemerintah dan Aparat Keamanan maupun POLRI adalah 

wakil-wakil Allah di dunia ini, untuk menjalankan dan menegakkan keadilan, kebenaran dan 

kejujuran dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung rakyat, diberikan 

kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Karena itu maka setiap anggota Pemerintah, TNI,POLRI, diminta dapat bersikap netral dan 

adil, berbicara dan berperilaku secara santun, sopan dan berwibawah dalam menjalankan 

tugasnya. 

 

Pasal 11 



Kedua belah pihak juga sepakat untuk menghargai dan menjujung tinggi Pemerintah, TNI, 

POLRI, serta bersikap santun dan sopan kepada Pemerintah, TNI, dan POLRI yang sedang 

menjalankan tugasnya. 

Pasal 12 

Kedua belah pihak sepakat untuk selalu bersatu dan bersama-sama dalam berbagai kegiatan 

baik menjaga Kamtibmas di desa masing-masing, maupun menentang pengacau yang datang 

dari luar wilayah Tobelo. 

Pasal 13 

Kedua belah pihak sepakat, bahwa setelah penandatanganan surat kesepakatan ini, dan 

setelah pengungsi kembali kedesa asalnya, maka semua harta benda dan kekayaan yang 

masih ada, tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun yang bukan haknya. 

Pasal 14 

Apabila setelah penandatanganan surat kesepakatan ini, lalu terjadi pelanggaran baik sengaja 

maupun tidak sengaja terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini, harus bersedia mengganti 

kerugian yang ditimbulkannya, serta harus bertanggung jawab perbuatannya di hadapan 

pengadilan sesuai hokum yang berlaku. 

Pasal 15 

Penandatanganan kesepakatan ini, dilakukan secara sadar dan pikiran yang waras, tanpa ada 

paksaaan dari pihak manapun juga. 

 

Pasal 16 



Kesepakatan ini dinyatakan mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini, akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan 

disaksikan oleh pejabat-pejabat instansi terkait pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti 

tersebut dibawah ini 

 

Dibuat dan disepakati di Tobelo Pada Hari Kamis, tanggal 19 April Tahun 2001 

TOKOH MASYARAKAT KRISTEN                    TOKOH MASYARAKAT MUSLIM 

1. Zakeus Odara                                        1. Abtar Syafi 

2. Bernard Bitjara                                     2. Jusup Rachmad 

3. Zadrak Tongo-Tongo                           3. Aman Tarima 

4. Nahor Lutunani                                    4. Muchlis Baba 

5. Pdt.S.S.Duan ,MTh                               5. M. Djen Nurdin 

6. Joseph Barani                                       6. Rono Eteke 

 SAKSI- SAKSI : 

CAMAT TOBELO                              KETUA SINODE GMIH 

         Ir. Hein Namotemo,Msp                           Pdt.A.N.Aesh, MTh 

 

KOMANDAN YON IFANTRI 732       KOMANDAN YON MARINIR 



 

Ruliansyah                                                            B. Mulianto 

Mayor Inf.NRP.30485                                   Letkol Mar.NRP. 8557/P 

 

GUBERNUR MALUKU UTARA                     KOMANDAN SATPAM   

                                                                               WIL II MALUKU     UTARA 

 

Abdul Muhyi Effendie                                        M. Alfan. B 

                                                                  Kolonel Mar. NRP 7873/P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LAMPIRAN III 



                            Pedoman Wawancara 

Wawancara dengan Bupati Hein. Namotemo pada tanggal 27 April 2013 

1. Sejak Kapan Halut sudah aman dari Konflik kerusuhan ? 

“sejak Deklarasi Damai dengan melakukan kesepakatan Sumpah Adat pada tanggal 

19 April 2001 di Kota Tobelo,yang banyak menimbulkan kesadaran masyarakat akan 

perdamaian di Halut.” 

2. Apakah adat yang menjadi solusi utama dalam resolusi konflik? 

“iya, 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”. 

3. Strategi komunikasi seperti apa yang digunakan Bupati dan sebagai Tokoh Adat 

tertinggi dalam mempertahankan perdamaian di Halut? 

“saya harus membangun rasa saling percaya antara satu kelompok dengan kelompok 

lain, dan satu etnis dengan etnis lain dengan cara membujuk/mengajak masyarakat 

untuk harus menjaga hubungan persaudaraan dan kekerabatan sehingga pembangunan 

pun bisa berlangsung, kemudian masyarakat pun harus mengerti dan menghargai 

nilai-nilai Adat di dalam daerah sendiri”. 

4. Dengan adanya Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh PEMDA, kendala apa yang 

dialami Bupati sebagai Tokoh Adat & kepala Pemerintah Halut dalam mengatasi 

konflik serta mempertahankan Sistem keamanan di Halut ? 

“masih ada oknum tertentu yang masih menyimpan dendam terhadap kelompok lain 

dan tidak mau ada perdamaian dan persaudaraan”. 

 

 

 

5. Kegiatan-kegiatan Adat seperti apa yang dilakukan seorang Bupati Pasca Konflik? 



“mengadakan hari ulang tahun Rumah adat Hibualamo, Deklarasi Damai, berpakaian 

adat di kantor dan sekolah serta belajar bahasa daerah di sekolah, dalam 

pembangunan rumah untuk masyarakat tidak mampu pun rumahnya berupa rumah 

adat”. 

6. Strategi komunikasi dalam level media massa seperti apa? 

“ setelah pasca konflik, media massa yang digunakan lebih banyak ke media cetak 

dan tertulis, tapi dalam konteks pembangunan daerah dalam menjalankan roda 

pemerintahan, tapi dalam mempertahankan keamanan di Halut kami lebih banyak 

melakukan komunikasi secara face to face di lapangan”. 

7. Proses-proses komunikasi yang dibangun untuk menyelesaikan konflik dan 

Mempertahankan stabilitas keamanan di Halut (dlihat keterkaitan antara komunikasi 

formal/pemerintah, dan atau komunukasi informal (adat dan agama) 

 “ pada dasarnya sama baik kepada agama maupun tokoh adat lain, sebagai PEMDA 

harus melaksanakan pembangunan yang utama adalah membuat rasa nyaman dan 

aman kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Halmahera Utara, dan apabila 

ada pembangunan yang tidak adil, jujur proposional maka tokoh adat serta agama bisa 

membrikan pokok pikiran, mengawasi masih dalam prespektif kemanusiaan”. 

8. Apa fungsi dari setiap kelompok (dalam artian kelompok pemerintah, adat dan 

agama) ? 

“kelompok ini berfungsi mampu mengayomi masyarakat dalam kontrol 

sosial,ekonomi, dan budaya/ adat,  mengontrol berjalannya pembangunan daerah, 

berbagi pengetahuan baik itu agama maupun budaya, memecahkan masalah dalam 

masing-masing kelompok atau anggota-anggota kelompok.” 

 

 

 

 

Wawancara dengan tokoh Agama Pdt.S.S.Duan pada tanggal 21 April 2013 



1. Proses-proses komunikasi yang dibangun untuk menyelesaikan konflik (dlihat 

keterkaitan antara komunikasi formal/pemerintah, dan atau komunukasi informal 

(adat dan agama) misalnya. 

“ proses komunikasi yang dibangun oleh PEMDA yaitu melaksanakan 

Rekonsiliasi dengan pendekatan Adat. Yang pertama secara Ceremony (sumpah 

adat) dan kedua secara kehidupan sehari-hari ( kehidupan kekerabatan berdamai 

dimulai dari keluarga yang saling mengenal baik islam maupun Kristen. 

Kemudian melakukan pemulangan pengungsi yang dari manado ke Halut”. 

2. Hasil dari komunikasi yang dibangun oleh aktor seperti apa? 

“Deklarasi damai/ Sumpah Adat merupakan symbol adat sebagai pesan 

komunikasi yang telah tersalurkan kepada seluruh masyarakat di Halut dan bisa 

diterima”. 

3. Kegiatan seperti apa yang dilakukan tokoh agama dalam menjalankan tugasnya 

untuk menjaga masyarakat aman dan damai? 

“kami biasanya lebih banyak terjun langsung ke lapangan dalam melakukan 

sosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan dalam kegiatan gerejawi dan kegiatan 

adat untuk mengajak masyarakat agar aman dan damai sesuai dengan ajaran 

agama untuk saling mengasihi”. 

4. Adakah Media yang digunakan dalam mempertahankan stabilitas keamanan di 

Halut? 

“pada saat sumpah adat adalah media cetak (telegraf manado), dan media 

tradisional berupa alat-alat adat yang merupakan symbol yang mempunyai pesan 

tersendiri yang dipahami oleh masyarakat Halmahera Utara, tapi setelah pasca 

konflik semuanya di selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, jadi tidak 

menggunakan media lagi”. 

 

 

 

Wawancara dengan tokoh Agama Islam (mantan Sekda Halut)  Bpk. 

Salahudin.Baba pada tanggal 27 April 2013 



1. Proses-proses komunikasi yang dibangun untuk menyelesaikan konflik (dlihat 

keterkaitan antara komunikasi formal/pemerintah, dan atau komunukasi 

informal (adat dan agama) misalnya 

“ pada saat pasca konflik, pemerintah tidak melakukan banyak hal untuk 

menjaga stabilitas keamanan di Halut, karena masyarakat sudah mempunyai 

kesadaran diri dalam menjaga keamanan di daerahnya masing-masing”. 

2. Dari tokoh agama sendiri, kegiatan  seperti apa yang dilakukan kepada 

masyarakat ? 

“ kami juga turun lapangan dalam melakukan sosialisasi,pengarahan baik di 

gereja maupun mesjid di kampung-kampung serta dalam acara kekeluargaan/ 

halal bi halal”. 

3. Masih adakah isu-isu yang melanda masyarakat Halut? 

“soal isu masih sering ada, dan itu berasal dari orang luar yang sering 

memprovokasi masyarakat Halmahera Utara, tapi sayangya dari beberapa 

kasus berskala kecil yang ahir tahun terjadi itu tidak membuat masyarakat 

menanggapi atau merespon hal tersebut. Semuanya di serahkan kepada 

petugas keamanan TNI,Polri untuk memberikan informasi yang benar kepada 

masyarakat atas isu-isu yang tidak jelas”. 

Wawancara dengan tokoh Adat Bpk. Yesayas Banari pada tanggal 12 April 2013 

1.  Proses-proses komunikasi yang dibangun untuk menyelesaikan konflik 

 (dlihat keterkaitan antara komunikasi formal/pemerintah, dan atau komunukasi 

informal(adat dan agama). “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 

yang menjadi perekat antar umat beragama di Halmahera Utara, dan sebagai seorang 

Bupati bisa memposisikan dirinya sebagai tokoh adat serta agama”. 

2. Hasil dari komunikasi yang dibangun oleh aktor seperti apa (misalnya dalam konteks 

peranan komunukasi dalam penyelesaian atau dalam resolusi konflik). 



“ Deklarasi damai/ Sumpah Adat merupakan symbol adat sebagai pesan komunikasi 

yang telah tersalurkan kepada seluruh masyarakat di Halut dan bisa diterima”. 

3. Apakah dengan pendekatan adat sangat ampuh dalam mempertahankan perdaiamaian 

dan keamanan di Halut? 

“ iya betul, karena Sumpah Adat itu sekali untuk selamanya seperti yang sudah 

terterah aturan-aturan dalam surat kesepakatan Deklarasi damai”. 

4. Adat seperti apakah yang menjadi patokan utama dalam rekonsiliasi damai?  

“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, 

5. Apa kendala yang di alami sebagai tokoh Adat dalam menjaga kondisi tetap Aman di 

Halut? 

“masih ada tokoh agama yang belum paham betul tentang adat, karena seharusnya 

tokoh agama itu berperan juga sebagai tokoh adat, dan mereka yang harus tau dan 

mengerti betul tentang adat yang ada di Halmahera Utara”. 

6. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan tokoh adat  dalam membangun pola pikir 

agar masyarakat tetap aman dan damai ? 

“ kami biasanya lebih banyak terjun langsung ke lapangan dalam melakukan 

sosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan untuk mengajak masyarakat agar selalu 

menjadi masyarakat yang damai terutama di kalangan anak mudah, baik itu di sekolah 

maupun di gereja/ mesjid.” 

7. Apa fungsi dari setiap kelompok (dalam artian kelompok pemerintah, adat dan 

agama) ? 

 ”sebagai kepala pemerintah daerah yang memimpin daerah ini, mempunyai peranan 

penting dalam mengatur atau mengontrol kelompoknya masing-masing dalam 



masyarakat, sehingga kelompok itu bisa berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-

masing”. 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat korban pengungsi pada tanggal  19 April 2013 

Bpk. Ch. Sowisa 

1. Sejak kapan Halut sudah Aman? 

“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”.  

2. Bagaimana peran PEMDA dalam menjaga stabilitas kemanan di Halut? 

“ Pada saat ini pemerintah hanya menjalankan roda pembangunan saja, karena 

masyarakat Halmahera Utara sudah dalam keadaan aman dan nyaman, isu-isu 

yang sering datang pun tidak di tanggapi atau direspon oleh masyarakat asli 

Halmahera Utara”. 

3. Mengapa sumpah adat menjadi solusi utama dalam Deklarasi Damai? 

“karena sumpah adat menjadi pemersatu 2 kubuh ini, jadi tidak ada lagi yang bisa 

membuat rusuh”. 

4. Apa fungsi dari setiap kelompok (dalam artian kelompok pemerintah, adat dan 

agama) ? 

”sebagai seorang kepala daerah, dia berhasil menjadi pusat perhatian banyak 

orang, dimana bisa mengarahkan semua anggota masyarakat bisa ikut 

bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama”. 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 



UPACARA SUMPAH ADAT DAN PENANDA TANGANAN DEKLARASI DAMAI DI 

LAPANGAN HIBUALAMO 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN V 



       HUT Rumah Adat Hibualamo dan Deklarasi Damai 19 April 2013 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 



Istilah- istilah dalam Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VII 

Istilah 

 

Arti  

Jikomakolano 

 

Parang 

 

Hibualamo 

 

Hoana  

 

Acang  

 

Obet  

 

Pasukan Merah 

 

Pasukan Putih  

Tokoh Adat Tertinggi 

 

Pedang  

 

Rumah Adat Besar 

 

Rumah 

 

Sebutan untuk Agama Muslim 

 

Sebutan untuk Agama Kristen 

 

Sebutan untuk Agama Kristen 

 

Sebutan untuk Agama Muslim 

 



DOKUMENTASI SOSIALISASI ADAT  KE DESA-DESA & KECAMATAN DI 

HALMAHERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VIII 



                                            PETA HALMAHERA UTARA 

 

 

 


