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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

1.1 Identifikasi Masalah 

Maluku dengan Ibukota Ambon adalah salah satu provinsi yang terletak di 

bagian timur Indonesia. Kawasan ini juga dijuluki “Daerah Seribu Pulau”, karena 

terdiri dari kurang lebih 1027 pulau. Ini merupakan wilayah kepulauan terbesar di 

seluruh Indonesia. Kekayaan yang dimiliki berupa sekian banyak pulau ini 

membuatnya relatif berbeda dari daerah-daerah lainnya. Sebagai wilayah yang sarat 

dengan isolasi kepulauan, membuat orang Maluku secara khas memiliki keberagaman 

budaya, tradisi atau kebiasaan, dan kepercayaan-kepercayaan tertentu dalam lingkup 

sosial yang juga berbeda satu dengan lainnya. Hal yang sama pun dimiliki oleh orang 

Abubu sebagai bagian dari komunitas yang berdomisili di salah satu desa/negeri yang 

ada di pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Dilihat dari letak geografis pulau 

ini yang dikelilingi oleh lautan, diterpa oleh hempasan ombak-ombak besar 

membuatnya kelihatan seperti pulau terapung yang sering juga disebut banyak orang 

sebagai pulau anyo-anyo.1 

Pulau ini merupakan pulau yang terdiri dari tujuh negeri (Titawai, Abubu, 

Akoon, Amet, Nalahia, Sila, dan Leinitu), yang ada di daerah Kecamatan Pulau 

Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Abubu sebagai salah satu 

desa/negeri yang ada di dalamnya menjadi negeri yang cukup dikenal. Tidak hanya 
                                                 

1Anyo-anyo adalah sebutan komunitas setempat yang merujuk pada lingua frangka (bahasa 
pergaulan) Melayu Ambon yang artinya hanyut-hanyut. 
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karena hasil alamnya yang kaya akan rempah-rempah, tetapi lebih daripada itu 

merupakan tempat lahirnya Pahlawan Nasional, Martha Christina Tijahahu. Ia mampu 

mengangkat nama negeri ini sebagai negeri pahlawan yang dikenal sampai 

mancanegara. Selain itu, ada kekhasan lain yang juga membuat pulau ini dan warga 

setempatnya mempunyai keunikan tersendiri, yang membedakanya dari masyarakat 

lain, karena memiliki suatu situs kosmologi yang disebut ‘Pusat Pulau’. Istilah ‘Pusat 

Pulau’ ini merupakan sebutan yang dipakai untuk menunjukkan tempat yang dianggap 

suci dan keramat bagi orang Abubu bahkan seluruh komunitas di pulau Nusalaut. 

Istilah ini adalah terjemahan Melayu Ambon, yang sejak berabad-abad merupakan 

lingua franca (bahasa pergaulan), sedangkan dalam bahasa aslinya (bahasa tanah) 

disebut ‘Maanusa’ khususnya oleh penduduk pulau Nusalaut yang lama-kelamaan 

oleh mereka tetap dipertahankan.2 

‘Pusat Pulau’ sebagai situs bersejarah bagi penduduk pulau secara keseluruhan 

memiliki nilai dan makna tersendiri. Banyak warga yang mengistimewakannya 

dengan alasan-alasan tertentu, dan bagi mereka tempat ini telah menjadi bagian 

penting dalam keberadaan hidup seluruh penduduk. Begitu pula dengan orang Abubu 

sebagai salah satu komunitas yang memandang dan memahami ‘Pusat Pulau’ sebagai 

suatu tempat yang sakral. Pemahaman ini yang kemudian sangat mempengaruhi warga 

setempat sehingga ‘Pusat Pulau’ tetap ada, dijaga dan dilestarikan. Orang Abubu 

masih berkeyakinan teguh, bahwa tempat ini penting karena merupakan peninggalan 

leluhur (orang tatua-tete nene moyang) yang sudah pasti memiliki banyak cerita 

                                                 
2Wawancara dengan Bpk. Nus Lalopua, sebagai salah seorang Juru Kunci Jalan, 09 Desember 

2012. 
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sejarah yang turut membentuk pola hidup, sikap, dan bahkan juga sejarah dari 

keberadaan warga di desa/negeri itu. Mereka begitu menghargai leluhur dan 

tradisi/kebiasaan yang pernah diberlakukan secara turun-temurun dalam bentuk 

persekutuan, ritual-ritual, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan, bahwa sebagai suatu 

kelompok sosial, orang Abubu adalah kelompok komunitas yang memiliki keterkaitan 

bersama dalam tindakan-tindakan tradisional yang memberikan kepada mereka nilai-

nilai dan makna-makna tertentu yang dipegang secara turun-temurun.  

Selain itu, warga setempat juga memiliki pandangan khusus dalam menyikapi 

keberadaan ‘Pusat Pulau’. Tidak hanya dilihat sebagai warisan leluhur, tempat ini juga 

dianggap sebagai tempat yang unik karena terdapat banyak benda-benda peninggalan 

leluhur yang masih ada dan tetap terjaga. Lebih lanjut lagi, masih ada warga yang 

menganggap tempat ini sebagai tempat yang berkaitan dengan yang gaib, dan juga 

sebagai tempat kediaman roh-roh para leluhur yang telah tiada.  

Dengan pengakuan akan adanya pengaruh-pengaruh dari roh leluhur dan 

kekuatan-kekuatan supernatural yang ada pada benda-benda yang ada di tempat itu, 

membuat warga setempat mempunyai berbagai klasifikasi pandangan terhadap ‘Pusat 

Pulau’ yang juga membuatnya memiliki banyak makna. ‘Pusat Pulau’ tidak hanya 

dilihat sebagai tempat musyawarah atau tempat persekutuan dalam membangun 

kembali hubungan kekeluargaan dari orang Abubu, atau bahkan seluruh penduduk 

yang ada pulau Nusalaut. Tetapi lebih dari itu, ada juga orang-orang yang mempunyai 

pemahaman lain terhadapnya, yakni mempercayainya sebagai tempat terdapatnya 

kekuatan-kekuatan gaib dan supernatural yang dapat dimanfaatkan, dan lain-lain. 
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Fenomena kepercayaan terhadap tempat ini merupakan salah satu realitas yang 

sering ditemukan di berbagai komunitas penduduk Maluku. Kepercayaan-kepercayaan 

seperti ini tidak hanya ditemukan pada kalangan komunitas tradisional, melainkan 

dapat ditemukan juga pada berbagai kelompok komunitas maju yang telah disentuh 

pendidikan modern. Demikian halnya dengan orang Abubu. Peran leluhur sangat 

dianggap sangat penting bagi kehidupan warga setempat, menjaga dan melestarikan 

peninggalan leluhur menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada mereka. Tempat-

tempat sejarah peninggalan leluhur seperti ‘Pusat Pulau’ ini lalu dianggap suci atau 

sakral, sehingga harus dipelihara dan dijaga. 

Kekhususan ‘Pusat Pulau’ kemudian dikemas dalam pemahaman tentang 

sakralnya tempat ini, yang telah begitu kuat mengakar dalam pemahaman warga 

terhadapnya. Pemahaman yang demikian itu, kemudian turut membentuk kepercayaan 

mereka, bahwa tempat ini adalah tempat yang suci, tempat yang keramat dan sebagai 

tempat yang terdapat unsur-unsur/benda-benda yang dipercayai mempunyai kekuatan-

kekuatan supernatural, yang diakui keberadaannya. Konkritnya lagi kepercayaan akan 

sakralnya ‘Pusat Pulau’ itu nampak dalam faktor-faktor yang membuatnya tetap 

bertahan dan menjadi penting bagi warga setempat. 

 

A.2 Alasan Pemilihan Judul 

1. Penulis memilih lingkup sosial orang Abubu sebagai fokus penelitian ini 

mengingat, bahwa latar belakang identitas penulis yang juga berasal dari negeri 

setempat akan mempermudah jalannya penilitian dan memperoleh informasi-

informasi yang berkaitan sakralnya situs ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan nilai-
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nilai sejarah dan integrasi sosial. Hal ini dikarenakan, ada sejumlah warga dari 

komunitas pulau Nusalaut yang tidak mudah terbuka, menerima, dan memberi 

informasi yang dianggap penting apalagi berkaitan dengan tempat ini sebagai 

suatu tempat sakral dalam pandangan mereka. Selain itu juga, disebabkan 

karena beberapa tokoh orang tua atau Tua-Tua Adat yang masih hidup, yang 

banyak mengetahui tentang keberadaan tempat ini, baik itu sejarah, letak, dan 

apa saja yang ada, tinggal dan menetap di negeri ini. Sehingga diharapkan 

dengan melakukan pendekatan kepada mereka, penulis bisa memperoleh 

informasi-informasi yang dijadikan data dalam penulisan tesis ini.  

2. Disamping karena minat faktor penulis sendiri, maka penulis memilih tentang 

sakralnya ‘Pusat Pulau’ dalam pemahaman orang Abubu  berdasarkan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

Pertama, bahwa orang Abubu adalah salah satu komunitas yang 

memang mengakui, bahwa tempat ini ada unsur sakral, namun mereka tidak 

lalu menjadikannya sebagai tempat pemujaan. Hanya diakui sebatas sebagai 

peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. 

Kedua, bahwa hingga beberapa saat belakangan ini ada pergeseran 

perhatian di kalangan warga setempat dalam hal memandang ‘Pusat Pulau’, 

tidak lagi sebagai peninggalan leluhur yang kaya akan makna sosial dan 

sebagai satu wadah sosial penting dalam pengembangan hubungan sosial di 

antara sesama warga, tetapi lebih lanjut kesakralan dari tempat ini juga oleh 
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beberapa orang dimanfaatkan secara negatif untuk tujuan-tujuan tertentu, yang 

diindikasikan dapat berdampak pada perubahan sosial warga setempat. 

Ketiga, bahwa berbeda dengan desa/negeri lainnya, Abubu adalah 

negeri yang letak strategisnya paling dekat dengan ‘Pusat Pulau’. Sehingga 

untuk mencapai lokasi ini, dapat ditempuhnya dalam waktu yang relatif 

singkat.  

Keempat, bahwa sebagai anak negeri ketika meneliti ‘Pusat Pulau’ dan 

kesakralannya sebagai situs sejarah, membuat penulis tertantang untuk 

mengetahui sejarah dan nilai-nilai sosial di balik adanya lokasi ini. Dengan 

demikian diharapkan melalui penulisan tesis ini ada akses informasi yang 

dapat diberikan sebagai sumbangan pengetahuan bagi warga setempat, yang 

kemungkinan besar belum banyak orang yang mengetahui tentangnya secara 

baik. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka judul 

penelitian yang akan dirumuskan sebagai berikut:  

 

Suatu Kajian Sosio-Budaya Tentang Sakralnya Pusat Pulau Dalam 

Pemahaman Orang Abubu Di Pulau Nusalaut – Maluku Tengah 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Masalah 
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Berdasarkan gambaran latar belakang dan alasan pemilihan judul, maka 

masalah yang dianggap penulis penting untuk penulisan ini ialah: Mengapa orang 

Abubu memahami ‘Pusat Pulau’ sebagai suatu tempat yang sakral ? 

 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan rumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, 

maka untuk memecahkan persoalannya, diajukan dua pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemahaman orang Abubu tentang sakralnya Pusat Pulau? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Pusat Pulau menjadi sakral bagi mereka? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pemahaman orang Abubu tentang sakralnya Pusat Pulau. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Pusat Pulau menjadi sakral 

bagi mereka. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian akademik bagi 

pengembangan studi sosiologi agama ke depan. Sebab di masyarakat terdapat 

berbagai fakta sosial terkait dengan pemahaman-pemahaman sakralnya suatu 
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tempat atau lokasi sebagai kepercayaan tradisional dan benda-benda tertentu 

yang dianggap sakral di masing-masing daerah, yang juga turut berpengaruh 

dalam dinamika perkembangan masyarakat. 

2. Signifikansi Praktis 

Sebagai sumbangan bahan bacaan kepada orang Abubu dalam memberikan 

kontribusi pikir dan informasi terkait dengan keberadaan Pusat Pulau dan 

kesakralannya bagi mereka. 

 

1.5 Metodologi dan Lokasi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan 

model matematik tetapi terbatas pada pengolahan data, yang diperoleh melalui 

pengamatan dan penelitian lapangan.3 Metode yang digunakan adalah kualitatif 

(Qualitative Reasearch Method), yakni metode yang berusaha melukiskan realita 

sosial yang kompleks dalam masyarakat.4 Metode penelitian deskriptif bertujuan 

untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini peneliti 

                                                 
3Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 97. 
4Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 38-40. 
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berusaha menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang terjadi pada saat penelitian 

dilakukan5 kemudian data dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan.6 

Pendekatan kualitatif yaitu upaya untuk mendapatkan data deskriptif mengenai 

kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti, serta memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu.  

Menurut Denzim, metode penelitian kualitatif sebagai penelitian yang lebih 

peka dan lentur saat berhadapan dengan kenyataan rangkap serta terhadap pola-pola 

nilai. Di sini juga tergambar secara lansung hakikat hubungan antara (subjek) peneliti 

dan (objek) yang diteliti.7 Metodologi kualitatif ini didasarkan pada upaya memberi 

penekanan pada segi memahami (verstehen) bukan mengukur. Untuk menemukan ide, 

gagasan, serta pandangan-pandangan yang baru muncul dalam masyarakat. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan menekankan kedalaman 

informasi hingga pada tingkat makna. Sedangkan, makna merupakan suatu nilai 

dibalik yang tampak dari kumpulan data-data yang ada.8 

 

1.5.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada lingkup sosial orang Abubu yang mendiami 

negeri/desa di pulau Nusalaut, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. 

Pemilihan lokasi ini berdasar pada masalah yang muncul sebagai fakta sosial dari 

masyarakat di sana yang belum banyak diketahui oleh orang lain. 

                                                 
5Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), 136-137. 
6Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 23. 
7Norman K. Denzim & Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, 

(London-New Dehli: Sage Publication, 1994), 2. 
8Usiyono, Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 2-3. 



10 
 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penulisan ini adalah desa tradisional atau 

negeri Abubu. Secara geografis Abubu berada di pulau Nusalaut, Kecamatan 

Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Dilihat dari letak negeri, Abubu memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan & Pusat Pulau 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Titawai 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Akoon9 

Dilihat dari letak strategis negeri Abubu, maka untuk sampai ke sana harus 

ditempuh dengan menggunakan transportasi laut seperti kapal feri yang berdermaga di 

pelabuhan singgah Nalahia dengan jarak tempuh empat sampai lima jam. Jika 

menggunakan kapal spead boad langsung ke Abubu jarak tempuhnya adalah dua 

sampai empat jam. Keadaan alam negeri ini terdiri dari dataran tinggi dan rendah. 

Desa/negeri ini dekat dengan garis pantai, kira-kira 15 meter dari batas laut, 70 meter 

dari batas pegunungan, dan letaknya pada dataran rendah. Keseluruhan warga 

setempat berdomisili di pesisir pantai. 

 

1.5.3 Waktu Penelitian 

Pra-penelitian telah dilakukan oleh penulis selama satu minggu pada tanggal 

02 Januari – 09 Januari 2012 di lokasi penelitian sekaligus mendatangi lokasi yang 

menjadi Pusat Pulau di pulau Nusalaut dan melihat benda-benda yang dianggap sakral, 

                                                 
9Sumber data statistik Desa/Negeri Abubu tahun 2011/2012. Untuk lebih jelasnya letak negeri 

Abubu dapat dilihat dalam peta sebagaimana terlampir. 
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yang ada di tempat tersebut.10 Sedangkan penelitian utuh yang dilakukan penulis ialah 

selama satu bulan dari tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2012.  

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Selanjutnya dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi partisipatif (mengarah langsung pada pengamatan di lapangan). 

2. Wawancara (interview), dimana peneliti melakukan wawancara langsung 

secara mendalam dengan informan (dalam hal ini Tua-Tua Adat, Juru-Juru 

Kunci Jalan dan Tokoh Masyarakat) demi menggali data mengenai realitas 

pemahaman orang Abubu tentang sakralnya Pusat Pulau. Untuk membantu 

wawancara, disusun sejumlah pertanyaan sebagai pedoman wawancara; 

kemudian dokumentasi (studi dokumen) dengan menggunakan tape recorder, 

handycam, camera handpone, dan laptop sebagai sarana pembantu penyimpan 

informasi.  

3. Studi pustaka sebagai tahap akhir yang berupa mencari informasi dari buku-

buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Metode-metode ini dilihat dapat sangat menolong dalam memahami situasi 

ataupun berbagai fenomena sosial yang terjadi secara mendalam. 

 

 

 

                                                 
10Dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung di negeri Abubu. 
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1.5.4 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melaui wawancara dan pengamatan dilapangan, 

selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi, dengan 

menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis, kesimpulan dari analisis 

merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini. 

 

1.5.6 Defenisi Istilah-Istilah 

1. Pemahaman: Proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan.11 Bagi 

orang Abubu merupakan cara pandang (wawasan) berpikir dalam mengartikan 

dan memahami sesuatu yang bermakna.12 

2. Orang: manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, 

negara atau sebagainya).13  

3. Abubu: Salah satu desa tradisional yang juga disebut ‘Negeri’ di Maluku yang 

ada di pulau Nusalaut.14 

4. Sakral: Perihal (keadaan) suci atau keramat.15 

5. Pusat Pulau: Suatu lokasi situs tradisional warisan leluhur, yang terletak di 

hutan, yang dari masa dulu hingga sekarang sering dijadikan sebagai tempat 

musyarawah komunitas pulau Nusalaut, termasuk orang Abubu.16 

                                                 
11Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 811. 
12Wawancara dengan Raja Negeri Abubu dengan beberapa tokoh masyarakat setempat. 
13Kamus Besar Bahasa Indonesia, . . . . ., 
14Sumber: Data Statistik Desa/ Negeri Abubu 2011/2012. 
15Ibid,. Kamus Besar Bahasa Indonesia, . . . . ., 981. 
16Wawancara dengan Raja Negeri, Tua-Tua Adat, Juru Kunci Jalan, dan Tokoh-Tokoh dari 

warga setempat. 
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6. Pulau Nusalaut: Salah satu pulau yang terdiri dari tujuh negeri (Titawai, 

Abubu, Akoon, Amet, Nalahia, Sila, dan Leinitu), yang berstatus Kecamatan 

Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.17 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan tesis ini akan disusun dalam lima bab dengan 

sistematikanya sebagai berikut: Pada Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan, 

berisikan tentang uraian mengenai Latar Belakang dari penulisan tesis ini, Identifikasi 

Permasalahan, Alasan Pemilihan Judul, Rumusan Masalah yang dibagi dalam 

pemaparan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi dan Lokasi Penelitian, Defenisi Istilah-Istilah dan garis besar Sistematika 

Penulisan. Bab II merupakan Pendekatan Teoritis sebagai pisau analisa yang dipakai 

dalam menganalisis penelitian ini, berisikan teori-teori yang mendukung analisa dari 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan, yakni: Masyarakat dan Kebudayaan, Sakral 

dan Profan menurut Emile Durkheim, juga Sakral dan Profan menurut  Mircea Eliade. 

Bab III menjelaskan tentang Pendekatan Lapangan. Bagian ini terdiri dari 

gambaran mengenai Iklim dan Flora, Kondisi Demografi, Sejarah Terbentuknya 

Desa/Negeri Abubu, Kehidupan Sosial dan Budaya, Sistem Adat, Sistem 

Pemerintahan,  Peranan Lembaga Pemerintah, Lembaga Agama dan Lembaga Adat, 

serta diakhiri dengan Sejarah Pusat Pulau dan Keberadaanya serta Faktor-Faktor Yang 

Menyebabkan Pusat Pulau Menjadi Sakral Bagi Orang Abubu. 

                                                 
17Sumber: Data Statistik Desa/ Negeri Abubu 2011/2012. 
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Bab IV merupakan Pembahasan dan Analisa. Dalam bab ini, penulis 

menganalisis hasil penelitian berdasarkan Pendekatan Lapangan yang telah 

digambarkan dalam Bab III dengan memakai Pendekatan Teori pada Bab II. Terdiri 

dari beberapa bagian yakni: Sakralnya Pusat Pulau Dalam Pemahaman Orang Abubu, 

Pusat Pulau Sebagai Tempat Musyawarah, dan Refleksi Terhadap Pusat Pulau. 

Kemudian dilanjutkan dengan Bab V yang adalah Penutup, berisi Kesimpulan dan 

Saran. 


