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I. PENDAHULUAN         

Tarian merupakan unsur kesenian dalam kebudayaan yang digunakan oleh masyarakat 

untuk mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia yang kemudian diturunkan dan 

diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Tarian memiliki peran yang sangat 

penting, baik itu dalam upacara keagamaan maupun upacara adat dalam suatu masyarakat. 

Tarian mempunyai beberapa tujuan yaitu, sebagai upacara untuk mendapatkan keselamatan 

dan perlindungan, sebagai tari hiburan seperti tarian pergaulan muda-mudi, sebagai media 

pendidikan dan lain sebaginya.1 Begitu juga dengan tarian Cakalele Hahi dari daerah Maluku 

merupakan warisan para leluhur (datuk-datuk atau nenek-moyang) dan kemudian ditampilkan 

dalam upacara-upacara adat tertentu. Oleh sebab itu Cakalele ini biasanya dipakai masyarakat 

dalam upacara adat seperti, pelantikan raja, peresmian Baileo, perayaan hari Pattimura, dan 

berbagai acara adat negeri lainnya.  

Salah satu daerah di Maluku yang masih mempraktekkan tarian ini adalah masyarakat di 

negeri Hulaliu. Tarian Cakalele Hahi dijadikan sebagai upacara adat bagi masyarakat Hulaliu 

karena adanya rasa cinta, hormat dan bakti kepada para leluhur yang telah mendirikan negeri 

Hulaliu dengan perjuangan dan mengorbankan seluruh hidup mereka demi menjaga keutuhan 

dan martabat masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, maksud dan tujuan penyelenggaraan 

upacara yaitu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur 

yang telah melimpahkan karunianya.2 Hal ini sekaligus merupakan wujud penghormatan atas 

budaya warisan nenek moyang yang turun temurun harus dilestarikan. Pelaksanaan upacara 

tradisional dapat memupuk rasa persaudaraan dan menumbuhkan nilai-nilai luhur yang penting 

bagi masyarakat dan bangsa. Tujuan umum dari upacara adat adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Secara khusus, upacara adat dilakukan 

sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada yang gaib. Rasa cinta, hormat, dan 

bakti adalah pendorong bagi manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan 

mencari hubungan dengan dunia gaib.3 

                                                           
1
 Juzuli. M, Telaah Teoritis Seni Tari (Semarang: IKIP Press, 1994),70-73. 

2
 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Dian Rakjat 1967), 239-241. 

3
 Ibid, 240-241. 

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Koentjaraningrat%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Berbicara mengenai upacara adat, bagi sebagian besar orang Maluku khususnya orang 

Ambon, upacara adat bertujuan untuk menghormati para leluhur oleh sebab itu masyarakat 

Maluku khususnya orang Ambon mengartikan adat dalam dua pengertian. Secara umum, adat 

dimaksudkan sebagai sisa-sisa agama asli yang masih terdapat secara luas, khususnya pada 

sikap dan kebiasaan yang berkaitan dengan kepercayaan pada arwah-arwah leluhur dan 

kekuatan-kekuatan gaib yang berhubungan dengan tempat-tempat dan objek-objek tertentu, 

dan lain-lain semacam itu. Pengertian yang kedua ialah, adat sebagai kebiasaan tata kehidupan 

yang telah diturunkan dari para leluhur.4 Orang Maluku pada umumnya menganggap bahwa 

adat diturunkan oleh para leluhur (datuk-datuk atau nenek-moyang) yang telah mendirikan 

persekutuan desa, dan menghendaki agar adat dijadikan sebagai suatu pola kehidupan bagi 

keturunan mereka selama-lamanya.5 Menaati adat berarti menghormati para leluhur, 

sebaliknya, jika masyarakat tidak menaati adat maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah 

penghinaan terhadap para leluhur. Oleh karena itu adat bersifat wajib, demi keselamatan, 

kesejahteraan individu dan masyarakat. 

Untuk menghormati para leluhur, masyarakat negeri “Hatuhaha”6 terlebih khusus 

masyarakat Hulaliu sampai sekarang masih melakukan upacara-upacara yang berkaitan dengan 

adat, seperti tarian Cakalele Hahi yang menggambarkan cara berperang. Cakalele Hahi 

merupakan tarian yang menggunakan kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam, seperti 

parang, tombak, dan pisau dan di dalamnya terkadung makna serta nilai-nilai ritus yang dapat 

menyatuhkan masyarakat.7 Namun tarian Cakalele Hahi sekarang ini mengalami peregeseran, 

Cakalele Hahi dulunya lebih menekankan makna persatuan dan unsur-unsur ritus kini 

mengalami pergeseran yang disebabkan banyak sekali masyarakat yang lebih mementingkan 

popularitas, tertantang untuk mengetahui hal-hal yang baru, ikut-ikutan dalam mengikuti 

Cakalele Hahi sehingga makna persatuan, unsur-unsur ritus, penyucian diri baik fisik maupun 

psikis kini tidak lagi ditekankan.  

                                                           
4
 Frank L. Cooley, Mimbar dan Tahta (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1987), 106-107. 

5
 Ibid, 109.  

6
 Hatuhaha: Suatu kerajaan Islam yang terbentuk daripada lima Negeri yang disebut Amarima Lounusa, 

antara lain: Haturessy (Hulaliu), Matasiri (Pelau), Sahapori (Kailolo), Samasuru (Kabauw) Mandelisa 
(Rohomoni). 
7
 Rumahuru Zadrak Yance dkk, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer,(Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2009), 279-289. 
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Bagi masyarakat Negeri Hatuhaha, Cakalele Hahi muncul akibat terjadinya perang Alaka 

antara masyarakat Hatuhaha dan bangsa Asing serta perang antar kelompok.8 Cakalele Hahi 

yang dipraktekkan oleh masyarakat Hulaliu yang menggambarkan cara berperang, melindungi 

dan mempertahankan diri dari musuh, juga menunjukan kebersamaan dan kekompakan dalam 

menghadapi musuh demi menjaga keutuhan dan kehormatan masyarakat yang disebut oleh 

Emile Durkheim sebagai solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan “suatu keadaan 

hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan 

kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.” 

Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok, serta mendasari 

keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang 

hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman 

emosional, sehingga memperkuat hubungan antara mereka, dan selanjutnya akan timbul ide 

kreatif dalam memperjuangkan visi bersama.9 

Tarian Cakalele ini merupakan ekspresi dari masyarakat Hulaliu dalam meneruskan 

kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada mereka. Ekspresi ini yang disebut 

oleh Clifford Geertz sebagai sistem makna dan simbolis melalui sarana tarian, dimana orang-

orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap-

sikapnya ke arah kehidupan, suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku dan 

keutuhan masyarakat.10 Oleh sebab kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka 

proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan ini bertujuan agar budaya 

bisa dimaknai dan dipahami secara lebih mendalam menyangkut makna-makna di dalam 

budaya tersebut, maupun kedudukan budaya dalam masyarakat. 

Kekhasan dari tarian Cakalele Hahi bagi masyarakat Hulaliu sekarang ini tidak lagi 

nampak dalam prakteknya, banyak terjadi perubahan-perubahan. Hal ini yang membuat penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang dua hal. Pertama, apa makna tarian Cakalele 

Hahi bagi masyarakat Negeri Hulaliu? Kedua, bagaimana peran tarian Cakalele Hahi bagi 

Masyarakat Negeri Hulaliu? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

                                                           
8
 Ibid, 287-288 

9
 Robert MZ Lawang,Teori Sosiologi Klasik Dan Modern (Jakarta, Gramedi PustakaUtama, 1994), 181. 

10
 Sutrisno Mudji dan Purwanto Hendar, Teori-teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius Press, 2005), 112-115. 
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makna dan peran Cakalele Hahi dalam perspektif masyarakat Negeri Hulaliu, sehingga melalui 

tulisan ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi fakultas Teologi UKSW untuk melihat  

budaya dalam masyarakat sebagai nilai-nilai yang dapat membentuk identitasnya untuk 

menggembangkan teologi yang kontekstual agar agama dan budaya bisa berjalan searah. Selain 

itu melalui tulisan ini diharapkan dapat memberi satu wawasan berpikir yang baru bagi anak-

anak Maluku dalam melihat budaya sebagai jati diri mereka yang harus dipertahankan dan 

digunakan sebagai modal bermasyarakat sesuai nilai-nilai kearifan lokal yang ada didalamnya. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode kualitatif dan metode deskriptif, serta teori 

tari-tarian dalam kaitan dengan upacara adat, yang bertujuan memaparkan secara tepat 

makna, peran, dan sifat dari persoalan dari tulisan ini. Penelitian lapangan atau field research 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumen, Studi Kepustakaan dan Focused Group 

Discussion (FGD). Wawancara, dilakukan kepada informan-informan kunci seperti, Raja Negeri 

Hulaliu, Para Tua adat Negeri Hulaliu (saniri Negeri) dan informan lainnya. Para informan adalah 

mereka yang dianggap memiliki kompetensi dan informasi mengenai objek yang akan diteliti. 

Focused Group Discussion (FGD) adalah metode pengumpulan data atau riset untuk memahami 

sikap dan perilaku khalayak. FGD biasanya terdiri dari 6-12 orang yang secara bersamaan 

dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator. Oleh sebab itu ada tiga kunci 

utama yang akan dipakai untuk menggali informasi sesuai dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan FGD yakni (bukan wawancara atau obrolan), Kelompok (bukan individual) dan 

Terfokus/Terarah (bukan bebas).11 Ketiga teknik ini dipakai bertujuan untuk memperoleh 

informasi dari Kepala Soa dari 12 marga beserta dengan para tua adat Negeri Hulaliu, 10 orang 

Peserta Cakalele Hahi dan keluarga dari para peserta Cakalele Hahi. Melalui diskusi ini data 

yang dikumpulkan lebih terfokus. Sedangkan penelitian kepustakaan atau library research yaitu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, 

dokumen-dokumen sejarah, jurnal, surat kabar maupun sumber-sumber bacaan lainnya yang 

memberikan informasi berkaitan dengan Tarian Cakalele Hahi. Tulisan ini terdiri dari bagian 

pendahuluan, kerangka pemikiran teoritis, hasil wawancara dan analisa, refleksi teologis dan 

saran sebagai bagian penutup. 

                                                           
11

 Irwanto, Ph.D, Focused Group Discussion, (Jakarta, Yayasan Obar Indonesia, 2006), 1-4. 
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II. TARIAN CAKALELE SEBAGAI UPACARA ADAT 

A. Tarian Cakalele 

Dalam masyarakat Maluku seni tari merupakan, seni pertunjukan yang begitu unik yang 

dipertunjukan dalam berbagai macam cara; ada yang bersifat untuk menghibur ada juga yang 

bersifat ritus yang bertemakan kesakralan dan lain sebagainya. Tarian-tarian yang 

dipertunjukan dalam upacara adat ialah tari yang bersifat sakral dan memperlihatkan kekuatan 

dalam (tenaga dalam) yang mengagumkan seperti tari sapu di Namala, tari badabus di Seram 

Timur, serta tarian cakalele. Tarian Cakalele merupakan tarian perang atau tarian bela diri. Seni 

tari Cakalele ini berada di seribu pulau baik di Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Maluku 

Tengah.12 

Menurut Yance Zadrak Rumahuru, “Cakalele atau dalam masyarakat Negeri Pelauw 

disebut dengan nama Ma’atenu yang adalah ritual adat komunitas Maluku Muslim di Negeri 

Pelauw yang digunakan untuk menunjukkan adanya relasi dan konstruksi kekuasaan dalam 

setiap pelaksanaan ritual. Ma’atenu berhubungan dengan perang yang menunjukan kekuatan 

sekaligus menyiratkan adanya relasi kuasa dan konstruksi kuasa dalam ritual tersebut.”13  

Rumahuru juga menjelaskan bahwa, “Ma’atenu merupakan upacara kelompok atau 

komunal yang di laksanakan untuk kepentingan orang banyak atau umum dengan maksud 

memperoleh keselamatan dan sifatnya temporal.”14 Dalam pelaksanaan Ma’atenu menurut 

Rumahuru perlu adanya perekrutan. Mekanisme perekrutan peserta adalah dimulai dari soa 

atau marga, yang mana membuka kesempatan anak-anak soa dan upu ana-nya (sebutan anak 

cucu dari leluhur atau marga tertentu). Peserta juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yakni sehat fisik dan kejiwaan peserta karena mensimbolkan kondisi perang dengan 

membawa perelengkapan perang tradisional berupa parang dan kalewang, layaknya seorang 

prajurit tentara yang masuk di dalam medan pertempuran lengkap dengan senjatanya. Selain 

itu peserta juga harus mendapat resutu (peresetujuan) dari orang tua dan keluarga, hal ini 

dimaksudkan agar mereka siap atau rela menerima konsekuensi yang terjadi atas diri anak 

keluarganya itu. Langkah berikutnya adalah peserta harus mencukur rambut yang bertujuan 

                                                           
12

 Bambang Suwondo dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku (Jakarta: Balai Putaka, 1978), 32-24. 
13

 Yance Zadrak Rumahuru, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 

283. 
14

 Ibid, 282. 
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untuk pembersihan diri dan sekaligus menyatakan kesiapan selaku prajurit yang siap masuk ke 

dalam medan perang. Rumahuru juga menjelaskan tentang tempat dan waktu ritual, “tempat 

ritual Ma’atenu dilakukan mulai dari rumah tua, tempat keramat, dan berakhir (puncak acara) 

di halaman masjit dan baileo (rumah adat). Sedangkan waktu pelaksanaan adalah tiga tahun 

sekali, yang mana waktu pelaksanaan ritual ini sudah di tentukan sejakorang tua dahulu, dan 

setiap pelaksanaannya jatuh pada hari kamis.”15 

B. Tarian Dalam Upacara Adat 

Tarian adalah salah satu wujud budaya yang memiliki peran penting dalam kehidupan 

suatu komunitas masyarakat karena melaluinya dapat berguna bagi kehidupan komunitas itu 

sendiri. Max Kafiar mengatakan bahwa, “kesenian adalah segala sesuatu mengenai seni yang 

isinya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu seni rupa, seni suara dan seni gerak atau seni tari, 

menurutnya seni taria atau seni gerak  yaitu kesenian yang dapat dinikmati dengan mata 

ataupun telinga.”16 Lebih jauh Paramita Fitrisari dalam buku (Dinamika Masyarakat dan 

Kebudayaan Kontemporer) mengatakan bahwa, “Kesenian tradisional pada umumnya diterima 

sebagai warisan yang dilimpahkan dari generasi tua kepada generasi muda oleh sebab itu salah 

satu bentuk kesenian tradisional yang patut dipertahankan adalah tari-tarian.”17 Dengan 

pemahaman ini tari-tarian adalah wujud kesenian yang patut dilestariakan. Edi Sedyawati 

mendefinisikan tari sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan keindahan melalui gerak dan 

irama yang dibentuk secara beraturan yang dengan sengaja diciptakan untuk mencapai kesan 

tertentu.18 C. Akwan juga menegaskan apa itu tarian yang dikemukakan oleh Macgowan dan 

Melnits, yang adalah dua profesor kesenian Amerika serikat, mengatakan bahwa “tarian timbul 

akibat sepingan dari manusia meniru gerakan-gerakan dari binatang atau dewa.”19 Tari 

dilakukan bukan hanya sebagai pertunjukan atau hiburan, melainkan merupakan ritus yang 

bersifat religio-magis yang mana bertujuan untuk menanggapi, mempengaruhi keadaan alam, 

dan untuk menguasainya. Tari juga merupakan, upacara mohon agar mendapatkan kekuatan 

                                                           
15

 Ibid, 287-289 
16

 Max Kafiar “ Kebudayaan jayawijaya dalam Pembangunan Bangsa (Jakarta: LIPI, 1993), 122 
17

 Ibid,
  
39 

18
 Edi Sedyawati. Dkk “Sejarah Tari “Jejak Langkah Tari di Pura Mangkunagaran” (ISI Surakarta: 2007), 38. 

19
 C. Akwan “Beberapa Aspek Teater Tradisional” (Di daerah kebudayaan Biak-Numfor) (BPK Gunung Mulia, 1984), 19 
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magi (magi proteksi) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman 

alam.20 

Untuk mendapat kesan tertentu dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari 

berbagai ancaman alam, maka tarian dijadikan sebagai upacara tradisional dalam suatu 

masyarakat. Rostiyati mengutip Sanskrit Dictionary mengemukakan bahwa, “Upacara 

tradisional pada umumnya bertujuan untuk menghormati, mensyukuri, memuja, mohon 

keselamatan kepada Tuhan melalui makhluk halus dan leluhurnya”.21  

Menurut Koentjaraningrat upacara tradisional adalah serangkaian perbuatan yang 

terkait dengan aturan-aturan tertentu menurut adat yang mengalir dalam kelompok 

masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara adat tradisional ini, semua perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan dari adat sebelumnya yang dianut oleh masyarakat setempat.22 Upacara 

memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi upacara, timbul baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai “perbuatan”. Unsur perbuatan ini terdiri 

dari: Bersesaji, berkorban, berdoa, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, 

memainkan seni drama, berpuasa, intoxikasi, bertapa, dan bersemedi.23 Menurut Clifford 

Geertz upacara adat sangatlah berhubungan dengan agama yang dikemas dalam simbol-simbol 

kebudayaan. Yang disebut dengan sebuah sistem simbol adalah segala sesuatu yang 

memberikan seseorang ide-ide, pengertian-pengertian, nilai-nilai yang terjalin secara 

menyeluruh dan ditransmisikan secara historis mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan 

dalam bentuk simbolik. Melalui cara tersebut manusia bisa berkomunikasi, melestarikan dan 

mengembangkan pengetahuan serta sikap mereka terhadap kehidupan dengan apa yang dia 

percaya (sesuatu yang bersifat religi atau memiliki kekuatan lebih tinggi).24 

Widiarto mengatakan bahwa, Upacara tradisional sangat berhubungan dengan 

kepercayaan atau religi, karena dalam pelaksanaan upacara tradisional, terdapat 

penghormatan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Sistem kepercayaan atau religi adalah 

rangkaian keyakinan dari suatu kelompok masyarakat manusia terhadap sesuatu yang dianggap 

                                                           
20

 Wahyu Santosa Prabowo, S. Kar.,M. S. dkk“Sejarah Tari “Jejak Langkah Tari di Pura Mangkunagaran” (ISI Surakarta: 
2007), 27. 
21 Rostiyati dkk, Fungsi upacara tradisional(Jakarta: IPNB, 1995), 1-6. 
22

 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi (UI Pres 1990), 181. 
23

 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Dian Rakjat 1967), 251-257. 
24

 Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 50-51. 

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Koentjaraningrat%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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mempunyai kekuatan gaib. Tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen yakni: Getaran jiwa keagamaan, getaran ini menyebabkan manusia bersikap 

religius, berupa getaran kejiawaan dalam kalbu manusia yang mendekatkan dirinya kepada 

Tuhan. Sistem keyakinan, sistem ini berisikan segala keyakinan dan bayangan manusia tentang 

sifat-sifat Tuhan, gambaran alam gaib, serta segala nilai dan ajaran religi yang besangkutan. 

Dengan sistem ini, ada keyakinan bahwa manusia percaya akan hakikat hidup dan mati, dan 

tentang alam gaib sesuai dengan religi yang bersangkutan. Sistem keyakinan ini juga diajarkan 

melalui kitab suci dan mitologi, serta berkaitan dengan ritus dan upacara keagamaan. Sistem 

ritus dan upacara, sistem ini merupaka usaha manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau 

Al Khalik. Sedangkan bagi masyarakat purba dengan dewa-dewa atau makluk halus yang 

mendiami alam gaib. Sistem ritus dan uapcara merupakan wujud perilaku dari religi yang 

didalamnya terdapat berbagai macam upacara seperti yang ada pada berbagai agama dan 

religi, misalnya: berdoa, bersujud berpuasa, membersihkan diri, ziarah ketempat suci, bersesaji, 

berkorban, makan bersama, sedekah, menari, menyanyi, berprosesi, bertapa, bersemedi dan 

sebagainya.25 

Agama (kepercayaan) dan adat agaknya saling berkembang dan saling mengisi sehingga 

dalam kebanyakan upacara adat seringkali diwarnai pula dengan bentuk-bentuk upacara 

agama, karena aturan dari adat itu meliputi: tata cara kehidupan tata cara kebaktian pemujaan, 

tatacara penyembahan, tata cara peralihan dari satu fase ke hidup yang lain, tatacara 

penguburan mayat, tata cara penyambutan kelahiran bayi, tata cara perkawinan dan lain-lain.26 

Menurut Alex Jebadu penghormatan kepada leluhur bukanlah penyembahan kepada berhala, 

karena “sikap religius yang termasuk dalam penghormatan kepada para leluhur dilakukan 

karena adanya sikap hormat, cinta, simpati, kadangkala rasa takut, dan satu sikap relegius yang 

khusunya dominan dalam kelompok.”27 Tanda khas dari leluhur adalah bahwa mereka dilantik 

dengan hak dan otoritas mistis. Orang dapat campur tangan hanya kalau mempunyai otoritas, 

yakni terhadap keturunan yang menghormati mereka. Para leluhur pada umumnya tampak 

ambivalen; suka menghukum untuk memperlihatkan otoritas mereka yang sah dan murah hati 

                                                           
25

 Drs. Tri Widiarto, M.Pd, Pengantar  Antropologi Budaya (Salatiga: Widya sari Press, 2005), 54. 
26

 Bambang Suwondo, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku (Jakarta: Balai Putaka, 1978), 37. 
27

 Alex Jebadu, “Bukan Berhala Penghormatan kepada Leluhur” (Maumere: Ledalero, 2009), 87. 
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kalau mereka dimohon. Ada juga saat pemujaan leluhur merupakan tempat yang penting dalam 

upacara solidaritas dan penyesalan kelompok untuk mengembalikan serta memperteguh 

persahabatan dalam suatu komunitas.28 Upacara-upacara keagamaan yang mengikutsertakan 

seluruh desa yang diadakan di baileu. Penyembahan kepada ilah-ilah dalam agama asli 

nampaknya bersifat perorangan dan kolektif, tetapi terutama kolektif. Persembahan-

persembahan dan doa dapat dilakukan secara perorangan untuk kepentingan pribadi yang 

bersangkutan, tetapi biasanya itu dilakukan oleh sesuatu keluarga, mata rumah bahkan seisi 

desa. Upacara-upacara sering dilakukan pada malam hari, yang bersifat keagamaan. Tempat 

pesta diterangi oleh obor-obor agar terlihat oleh para ilah dan roh. Musik gong dan tifa 

mengiringi arak-arakan dan tarian yang dilakukan oleh pria dan wanita. Para peserta 

mengenakan pakaian adat. Di dalam upacara keagamaan itu disampaikan persembahan-

persembahan dan diucapkan doa-doa. Doa biasanya diucapkan oleh seorang imam, mauwen, 

menurut pola yang sudah ditentukan.”29 Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa, tarian tidak 

dapat dipisahkan dari upacara adat. Hal ini disebabkan karena dalam suatu upacara adat, tarian 

memiliki makna yang secara tidak langsung dapat membentuk perilaku dari suatu masyarakat 

seperti yang dijelaskan oleh Yance Zadrak bahwa “Ma’atenu merupakan upacara kelompok 

atau komunal yang di laksanakan untuk kepentingan orang banyak atau umum dengan maksud 

memperoleh keselamatan dan sifatnya temporal”30 dalam rangka memperoleh keselamatan 

maka orang tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menyucikan 

dirinya. Sehingga dalam rangka penyucian diri ini maka tarian Cakalele Hahi kemudian dijadikan 

sebagai upacara adat. 

C. Peran Tarian Cakalele Hahi dalam Upacara Adat 

Peran tarian Cakalele Hahi dalam upacara adat, sangatlah berpengaruh terhadap pola 

kehidupan masyarakat Hulaliu, karena pada dasarnya tarian ini sangat berhubungan dengan 

sesuatu yang besifat religius sehingga dapat membangun keutuhan masyarakat. Menurut 

Koentjaraningrat maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara adalah sebagai suatu ungkapan 

rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta para leluhur yang telah melimpahkan 

                                                           
28

 Dhafamony Mariasusai, Fenomenologi agama. (Yogyakarta: kanisius, 1995), 82. 
29

 Cooley .L Fank, Mimbar dan Tahta, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 324-328. 
30

 Ibid 282 
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karunia-Nya. Upacara juga dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, 

dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa masyarakat apabila tidak 

dilaksanakan. Secara khusus, upacara adat dilakukan sebagai wujud penghormatan dan 

penghargaan kepada yang gaib. Adanya rasa cinta, hormat, dan bakti merupakan pendorong 

bagi manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan membangun hubungan 

dengan dunia gaib.31 Para leluhur tidaklah disembah tetapi dihormati, dihargai, dikasihi, karena 

berkat kedekatan mereka dengan Allah di dunia akhirat, yang sama persis dengan kesalehan 

relegius dalam tradisi iman yang disebut devosi kepada para malaikat dan orang-orang kudus.32 

Selain itu Koentjaraningrat dalam Budiono Herusatoto menjelaskan bahwa, “maksud dan tujuan 

penyelenggaraan upacara tradisional ditujukan sebagai media untuk memperlancar komunikasi 

antar warga agar terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Dalam upacara juga terkandung nilai-

nilai luhur yang sebenarnya ditujukan untuk menuntun masyarakat agar menjadi pribadi yang 

beradab dan berbudaya. Dalam semua hubungan itu, maka keseimbangan antara hak dan 

kewajiban harus dijunjung tinggi. Artinya masyarakat harus berupaya mengenal hak dan 

menikmatinya secara wajar, mengetahui kewajibannya dalam menunaikan sebaik-baiknya. Jadi 

intinya, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan inti dari keharmoni suatu 

masyarakat.”33 

Rostiyati dalam Sanskrit Dictionary juga menjelaskan bahwa upacara adat memiliki tiga 

fungsi, yaitu fungsi spiritual, fungsi sosial dan fungsi pariwisata. Fungsi spiritual yang dimaksud 

adalah pelaksanaan upacara adat berkaitan dengan pemujaan kepada leluhur, roh, atau kepada 

Tuhan untuk meminta keselamatan. Upacara adat memiliki fungsi spiritual karena upacara adat 

mampu membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram dan selamat. 

Fungsi sosial memiliki tujuan agar semua yang menyaksikan upacara adat dapat memperoleh 

atau menyerap pesan-pesan yang disampaikan dalam upacara tersebut. Dalam hal ini, upacara 

adat bisa dipakai sebagai kontrol sosial, interaksi, integrasi dan komunikasi antar warga 

masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Fungsi 

pariwisata bisa terlihat dari  banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan upacara. 

                                                           
31

 Ibid, 241-251. 
32

 Ibid, 162-163. 
33

 Budiono Herusatoto, Simbolisme Jawa cet  I. (Yogyakarta: Hanindita, 1984), 100. 
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Masyarakat yang  datang  bisa  dari  masyarakat lokal (yang melaksanakan upacara tersebut) 

dan masyarakat luar (yang  hanya  menyaksikan upacara adat tersebut).34 

III. Hasil Wawancara dan Analisa 

A. Pandangan Masyarakat Hulaliu Terhadap Cakalele Hahi 

Tarian Cakalele Hahi dipraktikkan oleh masayarakat Hulaliu yang teletak di Maluku 

Tengah Kecamatan Pulau Haruku, luas wilayah seluruhnya adalah 8.400ha, dengan batas 

wilayah dari sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Pelauw, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Negeri Aboru, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sirisawoni (Porto), dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Negeri Kariuw. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Negeri 

Hulaliu, jumlah penduduk Negeri Hulaliu pada Tahun 2014 secara keseluruhan adalah 1.726 

jiwa, jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 860 jiwa dan perempuan 

sebanyak 818 jiwa. Sesuai dengan hasil penelitian dari jumlah penduduk, rata-rata peserta yang 

mengikuti tarian Cakalele Hahi pada umumnya adalah laki-laki mulai dari umur 15 tahun sampai 

pada umur 75 tahun, yang di dalamnya merupakan anak-anak usia remaja sampai pada kakek-

kakek yakni para tua-tua adat atau kepala-kepala soa dan saniri negeri atau dari jenjang 

pendidikan SMP sampai pada perguruan tinggi.35 

Dalam masyarakat negeri Hulaliu, sistem kepercayaan sangatlah berpengaruh pada 

pembentukan tingkah laku kemanusiaan. Adat dijunjung tinggi oleh masyarakat Hulaliu 

sehingga kehidupannya tidak dapat dilepas-pisahkan dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Tinggi dan pandangan hidupnya, baik itu pandangan tentang alam, nilai-nilai dan cita-cita 

hidup. Sebelum masuknya agama, masyarakat Hulaliu dulunya masih dipengaruhi oleh kuasa-

kuasa tertentu yang ditakuti, karena mereka percaya akan roh-roh dan datuk-datuk, oleh sebab 

itu mereka merasa takut dan kagum baik itu kepada tempat-tempat atau alam sekitar yang 

dipercaya merupakan tempat yang didiami oleh para leluhur, sehingga dengan sendirinya telah 

mendorong mereka untuk tunduk dan menyembah. Di samping itu, mereka sudah mengetahui 

tetang adanya penguasa atau Allah (sesuatu yang transenden). Misalnya sebelum melakukan 

upacara-upacara adat, biasanya seorang yang dituakan akan meminta ijin kepada “Upu 

                                                           
34 Ibid. 16-21. 
35

Data terakhir Kantor negeri Hulaliu Tahun 2014 yang di ambil pada tanggal 29 Mey 2014. 
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Lanito”36 atau yang sering disebut dengan Pasawari kepada “Upu Lanito”. Meminta ijin 

biasanya dengan memanjatkan doa-doa dengan menggunakan bahasa Hatuhaha. 

Dalam masayarakat Hulaliu untuk menyatukan masyarakat yang begitu beragam sifat 

dan perilaku yang beragam di dalamnya terdapt sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah 

Soa.37  Ada 3 (tiga) Soa yang di dalamnya tergabung dari beberapa marga yakni Soa Taihuttu, 

Soa Noya, Soa Siahaya. Yang tergabung dalam Soa Taihuttu adalah marga Taihuttu, Mataheru, 

Laisina, Tuanakotta, Hatalabessy, dan Pasanea. Yang tergabung dalam Soa Noya adalah marga 

Noya, Sahureka, Suribory, Tahapary, dan sebagian Marga Tuanakotta, sedangkan yang 

tergabung dalam Soa Siahaya adalah, marga Siahaya dan marga Tumbaleka dan sebagian dari 

marga-marga diatas. Selain itu Keluarga yang merupakan kelompok terkecil dalam sistem 

kekerabatan masyarakat Hulaliu, yang bisa saja merupakan keluarga inti (nuclear family) yang 

terdiri dari: Bapak (ama),Ibu (ina) dan anak-anak (anau), tetapi juga bisa merupakan keluarga 

batihatau keluarga yang besar (extendend family) mereka yang mempunyai keterkaitan secara 

geneologis terdiri dari : ayah (ama), ibu (ina), opa (matuan), oma (tahina) anak laki-laki 

(malona), tante (ua), suami dari tante (Wate), anak perempuan (mahina), cucu laki-laki(malona 

anai ), cucu perempuan (mahina anai) dan saudara-saudara yang tinggal serumah. 

Dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Hulaliu berkomunikasi menggunakan dua bahasa 

yaitu Bahasa Melayu-Ambon dan bahasa Hatuhaha. Namun akibat dari perkembangan zaman 

beberapa dekade silam generasi muda mengalami kemunduran dalam penggunaan bahasa 

Hatuhaha, sehingga ketika ada dalam upacara-upacara adat para generasi muda mengalami 

kebingungan, hal ini yang mengakibatkan upacara-upacara adat menjadi suatu yang kurang 

dimaknai dengan baik oleh generasi muda Hulaliu. 

B. Sejarah Tarian Cakalele Hahi 

Setelah melakukan penelitian dengan mengunakan FGD maka ditarik kesimpulan bahwa 

berdasarkan sejarahnya, Cakalele Hahi muncul ketika terjadi perang di gunung Alaka antara 

masyarakat negeri Hatuhaha dengan bangsa Portugis serta peraga antar kelomok. Oleh sebab 

semangat dalam mempertahankan martabat dan keutuhan masyarakat dari para penjajah yang 

                                                           
36

 Upu Lanito Sebutan Tuhan bagi masyarakat Hulaliu 
37

 Menurut kepala soa Taihuttu, Soa adalah Persekutuan geonologis yang tumbuh dan berkembang di 
suatu negeri. 
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dianggap sebagai pengganggu keutuhan hidup, maka kelima negeri yang tergabung dalam 

masyarakat Haruhaha membuat suatu kesepakatan adat yang bertempat di puncak gunung 

Alaka, dengan memanggil roh para leluhur lewat ritual dan doa-doa yang bertujuan untuk 

melindungi mereka saat berperang. Lewat upacara adat ini mereka mendapatkan perlindungan 

dari para leluhur sehingga menjadi kebal terhadap benda-benda tajam ketika berperang. Para 

tokoh adat mengatakan bahwa ketika masyarakat bersatu dan percaya kepada para leluhur 

maka perlindungan dari mereka akan ada bagi masyarakat. 

Kepercayaan akan perlindungan dari para leluhur yang telah melindungi masyarakat 

sehingga adat yang dibuat saat perang kemudian berkembang dan dijadikan suatu tarian dalam 

upacara adat oleh masyarakat Hulaliu yang bernama Cakalele Hahi. Cakalele Hahi dalam bahasa 

Hatuhaha diartikan sebagai, Caka yang artinya ikut, Lele yang artinya berkelahi, dan Hahi yang 

berarti bersama-sama atau berbondong-bondong, jadi Cakalele Hahi berarti ikut berkelahi 

bersama-sama. Cakalele Hahi dipraktekan dalam masyarakat Hulaliu ketika melakukan upacara 

adat, baik itu upacara pelantikan Raja, peresmian Baileo atau rumah adat, hari Pattimura, 

maupun upacara-upacara yang berhubungan dengan adat.38 

C. Tata Cara Pelaksanaan Cakalele Hahi 

Beberapa minggu sebelum dimulainya upacara adat Cakalele Hahi, akan dibuat rapat 

Negeri yang dilakukan di rumah Adat atau Baileo dengan melibatkan para tua-tua ada, Saniri 

negeri39, tokoh-tokoh adat, Pendeta, dan Pihak keamanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas 

maksud dibuatnya upacara adat dan tanggal pelaksanaan Cakalele Hahi, setelah diputuskan 

hasil rapat itu akan di umumkan baik itu lewat pengumuman dari toa negeri maupun 

pengumuman di gereja, beberapa hari sebelum upacara adat seorang “saniri negeri”40 akan 

ditugaskan untuk memberi pengumuman (Tabaos) yang bertujuan sebagai pemberitahuan 

kepada para masyarakat yang bersedia ikut dalam Cakalele Hahi untuk mempersiapkan diri. 

1. Pra-Cakalele Hahi 

a. Minta Persetujuan 
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 Hasil FGD pada tanggal 24 Mei 2014 di Rumah kepala Soa Noya. 
39

 Saniri Negeri: Kepala-kepala marga. 
40

 Kepala Marga 
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Tahapan ini menjadi sebuah landasan utama yang dilakukan sebelum proses tarian 

Cakalele Hahi. Meminta izin ataupun memohon persetujuan adalah salah satu tindakan agar 

perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tidak disetujui dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang-orang yang ada disekitar kita. Persetujuan dari orang-

orang disekitar kita sangatlah penting oleh sebab itu sebelum melakukan prosesi Cakalele Hahi 

perlu adanya persetujuan, baik itu dari orang tua, sanak saudara, istri maupun anak. Menurut 

kepala soa Siahaya, “Jika dalam proses Cakalele Hahi dilakukan tanpa persetujuan dari orang 

tua atau orang terdekat baik itu istri maupun sanak saudara maka bisa jadi orang tersebut akan 

mendapatkan celaka karena dalam membuat adat paserta tersebut tubuhnya tidak kebal 

terhadap benda tajam sehingga mengakibatkan pedang atau alat tajam dari peserta akan 

melukai dirinya sendiri.”41 

Menurut salah seorang dari orang tua peserta Cakalele Hahi, “pengalaman yang 

dirasakan olehnya ketika anak saya hendak mengikuti Cakalele Hahi, saya selaku orang tua tidak 

mengizinkan dia untuk mengikuti upacara tersebut, dan istrinya juga tidak menyetujui akan 

tetapi Ia tetap berkeras hati mengikuti Cakalele, akhirnya ketika ia ikut Cakalele tersebut, Ia 

mendapati celaka (luka) terkena parang yang ia punya. Hal ini karena Ia tidak mendapatkan izin 

ataupun persetujuan dari keluarga untuk mengikuti Cakalele Hahi.”42 Kepala Soa Noya juga 

menambahkan bahwa, “meminta persetujuan adalah langkah awal yang sangat mendasar 

dalam prosesi Cakalele Hahi. Meminta persetujuan yang dilakukan sebelum Cakalele  ini 

ditujukan kepada orang tua, istri dan keluarga terdekat. Hal ini selain sebagai persetujuan 

bahwa Ia boleh ikut sebagai perwakilan dari soa sesuai dengan marganya dalam prosesi 

upacara adat Cakalele Hahi, tetapi juga sebagai bentuk menaggung akibat jika terjadi 

sesuatu.”43 

b. Memohon Ampun Kesalahan 

Sesuai dengan hasil FGD perlunya permohonan ampun dengan sesama hendak 

menyatakan makna kesucian dari mereka yang ikut dalam upacara adat ini. Makna kesucian 

bukan hanya berkaitan dengan kesiapan diri secara pribadi menghampiri para leluhur di tempat 

                                                           
41

 Wawancara dengan kepala soa Siahaya pada tanggal 24 Mei 2014.  
42

 Wawancara dengan P. S 42 tahun pada tanggal 25 Mei 2014.  
43

 Wawancara dengan kepala soa Noya pada tanggal 24 Mei 2014. 
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yang dikeramatkan, tetapi makna kesucian tersebut juga menyangkut pribadi dengan orang lain 

disekitarnya. Jika kita mendatangi tempat-tempat keramat dengan rasa benci, dendam dari 

orang lain terhadap diri kita, maka kita tidak akan pernah menemukan apapun dari proses 

upacara yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya prosesi upacara adat yang 

dilakukan di tempat-tempat keramat dilihat sebagai sebuah ritus yang dilakukan secara vertikal 

(Penyembahan kepada leluhur) dan horisontal (kehidupan sosial). Oleh sebab itu sebelum 

masuk dalam upacara perlu adanya situasi sosial yang baik sehingga upacara adat dimaksud 

dapat terlaksana dengan baik.44 Salah satu informan mengatakan bahwa, “Bagi saya Cakalele 

merupakan upacara adat maka kita harus berhati-hati, ini bukanlah hal sepele, pernah saya 

lihat pada peserta Cakalele sebelumnya, di mana badan mereka terluka terkena alat yang 

mereka punya hal ini disebabkan karena ada masalah-masalah yang belum mereka selesaikan, 

baik itu masalah dalam keluarga, masalah dengan teman-teman, maupun masalah dengan 

permerintah negeri oleh sebab itu beberapa hari sebelum saya mengikuti Cakalele, saya 

meminta maaf atau saling memaafkan kesalahan dengan teman-teman saya dan juga meminta 

maaf akan kesalahan dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan saya, agar tidak 

terjadi sesuatu ketika ada dalam prosesi Cakalele.”45 

2. Persiapan Di Rumah Soa 

a. Berkumpul di Rumah Soa 

  Setelah persiapan yang dilakukan di rumah selesai, baik meminta ijin maupun memohon 

ampun kesalahan, pada tanggal yang sudah ditentukan peserta akan berkumpul di rumah soa 

pada jam 19.00, yang ditandai dengan tiupan Tahuri (alat musik yang dibaut dari kulit kerang 

yang berbunyi nyaring) dan pukulan Tifa sebagai tanda untuk segera berkumpul di rumah soa. 

Setelah seluruh peserta berkumpul maka sebelum membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

upacara adat yang akan dilakukan Majelis jemaat atau pendeta akan membukanya dengan doa. 

Setelah berdoa, kepala soa dan tua-tua adat akan memberikan nasehat kepada peserta tentang  

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upacara adat ini. Nasihat ini yang biasanya peserta 

akan ditanyakan tiga hal, yaitu pertama, apakah peserta telah meminta ijin kepada orang tua, 

Istri dan anak-anak (jika telah menikah),kedua, apakah Peserta (pribadi atau komunitas) telah 
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 Hasil FGD pada tanggal 24 Mei 2014 di Rumah kepala Soa Noya. 
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 Hasil FGD yang ditujukan kepada Para peserta Cakalele 24 Mei 2014 di rumah kepala Soa Noya. 
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menyelesaikan setiap persoalan dengan sesama yang ada disekitar. Kalau ada masalah dengan 

seseorang harus lebih dulu diselesaikan, dan yang ketiga, tidak boleh mencaci maki, dan 

berteriak nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika seluruh nasehat telah di berikan maka 

semua orang yang hadir akan di “Paswari”46, oleh tetua adat yang isinya memohon 

perlindungan terhadap godaan dan dijauhkan dari bahaya. J. S mengatakan, “terkadang para 

peserta tidak jujur ketika pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan, dan yang paling parah ada 

peserta yang mengonsumsi minuman keras sehingga membuat suasana upacara sedikit 

terganggu. Hal ini di sebabkan karena ada peserta yang terkesan ikut-ikutan baik itu karena 

diajak oleh teman-teman, maupun karena ingin mendapatkan popularitas, hal ini yang 

terkadang membuat upacara adat kurang dimaknai dengan baik”47. Prosesi selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengangkat puji-pujian kepada Leluhur, misalnya lagu “ Henamasa Ami Loto 

Eri Alaka”. Lagu ini merupakan lagu wajib yang biasanya dinyanyikan oleh para peserta dan tua-

tua adat ketika ada di rumah soa. Selain lagu ini ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh para 

peserta. Setelah seluruh prosesi yang dilakukan selesai maka seluruh anak Soa, akan ada dalam 

makan dan minum bersama, sambil menunggu tanda untuk siap berkumpul di rumah adat atau 

Baileu.48 

3. Prosesi Upacara Adat Cakalele Hahi 

a. Di Baileu 

 Masyarakat Hulaliu percaya baileu merupakan tempat suci yang mendasari 

terbentuknya negeri Hulaliu, sehingga pada dulunya para leluhur melakukan kontak suci 

berdimensi sakral dalam tindakan-tindakan simbolik pada pusat baileu menunjukan bahwa 

peristiwa hierofani dipahami sebagai perjumpaan antara orang Hulaliu dengan “upu Lanito” 

dan juga para leluhurnya.49 Menurut A. S upacara adat perlu dilakukan di Baileu sebab tempat 

ini dulunya merupakan tempat sembahyang para leluhur, karena pada pusat baileu, Upu Lanito 

berada, maka dari itu adat perlu dilakukan di baileu sehingga berbagai rangkian upacara adat 

yang hendak dijalankan dapat berjalan dengan baik.50 
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 Pasawari : Doa Kepada para leluhur untuk hadir dalam prosesi upacara adat  yang hendak dilakukan. 
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 Wawancara dengan J. S 51 tahun, pada tanggal 25 Mei 2014. 
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 Hasil FGD pada tanggal 24 Mei 2014 di Rumah kepala Soa Noya. 
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 Ibid. 
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Menurut HT yang adalah pejabat negeri (Raja Sementara)mengatakan, prosesi ke baileu 

ini menunjukan bahwa tidak ada satupun Soa yang memiliki tempat dengan kedudukan lebih 

tinggi ataupun lebih penting dari yang lainnya. Selain itu juga dalam prosesi upacara adat 

landasan menuju ke baileu mau menunjukan bahwa kekuatan yang hendak didapati bukanlah 

hasil dari kekuatan pribadi, tetapi sebagai wujud kesakralan dari para leluhur yang ada dan 

menjaga negeri Hulaliu. Hal ini nampak ketika seluruh peserta dari ketiga soa datang dan diberi 

pengarahan yang kembali di berikan oleh Kepala-Kepala Soa di Baileu dengan penekanan 

kepada Tiga Aspek yakni “keyakinan dan kesucian serta ditambahkan dengan niat yang baik ”, 

maka proses upacara adat ini akan berjalan dengan baik dan memberikan makna yang dalam 

bagi para peserta  yang melakukannya.51 Kepala Soa Taihuttu menambahkan bahwa sakralitas 

dari prosesi upacara adat ini akan memberikan makna bagi setiap masyarakat bahwa dengan 

Kayakinan teguh para leluhur berhasil membangun serta menumbuhkan negeri ini, maka 

dengan keyakinan itu pula kita mesti yakin bahwa mereka mampu untuk menjaga kita sebagai 

anak-cucu negeri untuk melakukan hal-hal yang baik guna membangun negeri ini, maka aspek 

kesucian dan niat yang baik juga menjadi hal yang penting sebagai bentuk keberhasilan dari 

prosesi upacara adat Cakalele Hahi yang dilakukan.52 

b. Menuju Tempat yang Disakralkan 

Dari hasil FGD di katakan, masyarakat Hulaliu percaya bahwa selain rumah adat atau 

Baileu ada tempat tinggal para leluhur sebelum mereka menetap di negeri Hulaliu sekarang. 

Dimana tempat-tempat ini sangat disakralkan atau di anggap keramat sehingga ketika dalam 

melakukan upacara adat maka masing-masing soa akan pergi ke tempat itu untuk melakukan 

prosesi adat, oleh sebab itu dalam prosesi upacara yang dilakukan ke tempat keramat dari 

masing-masing soa biasanya berlangsung pukul 22.00 mereka keluar dari baileu kemudian 

semua komunitas soa mulai menuju ke tempat-tempat keramatnya yang di mulai dari Soa Noya 

menuju ke uatu tempat yang bernama Air Haturua, wilayah ini dimiliki marga Noya karena 

moyang Noya “Upu Penturi” yang menemukan daerah ini dan mengklaimnya sebagai wilayah 

kekuasaan. Dengan demikian air Haturua dijadikan sebagai air keramat yang dimiliki oleh marga 

Noya. Air ini dikeramatkan karena dipercaya dapat menjadikan kekabalan tubuh dari benda-

                                                           
51

 Hasil wawancara dengan H. T 50 tahun pada 26 Mei 2014. 
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 Wawancara dengan kepala soa Tihuttu 63 tahun, 25 Mei 2014. 
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benda tajam, oleh karena itu setiap upacara adat Cakalele Hahi Soa Noya biasanya pergi ke air 

Haturua sebelum memulai tarian Cakalele Hahi. Soa Siahaya menuju ke Akun. Akun merupakan 

hutan yang ditemukan oleh salah satu leluhur yang berasal dari marga Siahaya yang bernama 

“Upu Tohyan”. Oleh sebab itu Akun dipercaya oleh masyarakat Hulaliu terkususnya marga 

Siahaya sebagai tempat berdiamnya leluhur mereka Upu Tohyan. Dengan demikian Akun 

menjadi tempat bagi Soa Siahaya sebelum memulai tarian Cakalele Hahi. Soa Taihutu menuju 

ke Lubang Naga, lubang naga dipercaya merupakan tempat berdiamnya moyang yang bernama 

Upu Anhatua yakni kusus bagi kami marga Taihuttu. Upu Anhatua ini dianggap oleh orang 

Hulaliu sebagai naga yang bertugas untuk melindungi negeri. Oleh karena itu setiap kali 

diadakan acara-acara adat yang didalamnya mengharuskan ritual maka lubang naga merupakan 

tempat yang selalu dikunjungi oleh Soa Taihuttu.53 

Setelah sampai di tempat yang disakralkan ada beberapa tahapan yang dilakukan para 

peserta. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, menaikkan puji-pujian, puji-pujian yang 

dinaikan bertujuan untuk memperkuat para peserta sebelum ada dalam Cakalele seperti 

mengangkat lagu “Henamasa Ami Loto Eri Alaka”dan puji-pujian yang lainnya, pengakuan dan 

persembahan, dalam tahapan ini baik peserta maupun para tua-tua adat akan saling bertukar 

pengalaman dan setelah itu  biasanya mereka akan memberikan persembahan berupa sirih-

pinang dan uang logam, dan sebelum ada dalam upacara inti seluruh peserta dan para tua-tua 

adat akan bermeditasi dengan tujuan untuk menenangkan diri, membangun hubungan dengan 

para leluhur, mengintrospeksi diri dan lain sebagainya.54 Menurut N. L yang pernah mengikuti 

Cakalele sebanyak dua (2) kali mengatakan, “ketika berada di tempat keramat ia sangat merasa 

terganggu dengan beberapa peserta yang datang dalam keadaan mabuk, terkesan ikut-ikutan 

dan dengan maksud-maksud yang lain, sehingga mereka terlihat hanya main-main sehingga 

setiap prosesi di pandang sebagai sebuah formalitas dan kurang menghayati apa yang menjadi 

tujuan sebenarnya dari upacara ini, menurutnya ini yang menyebabkan makna dari Cakalele 

kurang di maknai, sehingga mereka yang sudah menyiapkan hati dan pikiran dengan sungguh-

sungguh merasa terganggu.”55 Sesuai hasil FGD dikatakan bahwa, “Karena upacara Cakalele ini 
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 Wawancara dengan N. L 34 tahun pada 29 Mei 2014. 
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bersifat sakral dan suci maka, mereka yang datang dengan tujuan lain dan mengganggu 

jalannya upacara, tidak akan diberikan hukuman dari para tua adat ataupun kepala soa, tetapi 

mereka akan mendapatkan celaka, baik dalam prosesi maupun ketika diluar prosesi Cakalele. 

Ini disebabkan karena mereka kurang menghargai dan menghormati para leluhur”56. 

c. Cakalele Hahi 

Setelah semua tahap-tahap dilakukan maka, pada jam 05.00 WIT atau pada saat 

matahari mulai terbit, para peserta dan tua-tua adat siap untuk melakukan Cakalele Hahi yang 

ditandai dengan tiupan tahuri sebanyak 12 (dua belas) kali dan diiringi oleh pukulan tifa dari 

tempat keramat sampai kembali ke baileu, dan ketika sampai di baileu bapa Raja dan seluruh 

saniri negeri akan menyambut para peserta. Sesuai dengan hasil FGD, ketika para peserta 

Cakalele sampai di tempat yang telah ditentukan, baik itu di Baileu maupun tempat-tempat 

lainnya maka seorang yang di tuakan akan memberikan tanda-tanda berakhirnya proses 

Cakalele, tanda bisa dengan berteriak maupun dengan mengangkat tangan, maka dengan 

sendirinya para peserta akan berhenti. Setelah itu para peserta kembali ke rumah soa masing-

masing untuk makan dan minum, kemudian akan ditutup dengan doa oleh majelis jemaat 

setempat.57 Menurut kepala Soa Siahaya setelah upacara adat Cakalele selesai beileu selalu 

ditunjuk untuk melakukan pasawari dengan tujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan yang 

telah mengizinkan para leluhur untuk hadir bersama-sama dan melindungi anak-cucu dalam 

upacara adat ini. Beliau menambahkan tidak perlu memberikan persembahan atau sesajen dan 

lain-lain, berterima kasih itu sudah lebih dari cukup karena ketika dilakukannya upacara adat 

berarti kita sudah menghormati para leluhur.58 

D. Makna Dan Peran Tarian Cakalele Hahi Bagi Masyarakat Hulaliu 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai makna dan peran dari tarian 

Cakalele Hahi bagi masyarakat negeri Hulaliu maka penulis menganalisis bahwa, tarian Cakalele 

Hahi perlu pertahankan dalam kehidupan masyarakat Hulaliu sebagai upacara adat karena: 

Pertama, masyarakat Hulaliu percaya akan adanya perlindungan dari para leluhur dalam 

perang yang terjadi pada masa dulu, sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat dan 
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yang memperkuat untuk dijadikan sebagai upacara adat adalah dalam prosesi tarian Cakalele 

terkandung makna dan nilai-nilai penting yang berperan untuk membentuk sikap dan perilaku 

masyarakat demi menjaga keutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu dalam prosesi tarian 

Cakalele Hahi setiap peserta harus dengan sungguh-sungguh mengikuti tahapan-tahapan yang 

merupakan aturan dari upacara, sehingga dampak yang buruk dari upacara adat ini tidaklah 

menjadi malapetaka bagi diri peserta, maupun bagi komunitas masyarakat. 

Kedua, Karena kepercayaan kepada para leluhur dalam tarian Cakalele Hahi mendorong 

masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik oleh sebab itu sebelum masuk 

dalam prosesi Cakalele setiap peserta harus menyucikan diri dan membersihkan diri terlebih 

dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar para peserta siap secara fisik maupun secara mental 

sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan. Penyucian dilakukan dalam bentuk fisik 

dengan cara meminta izin kepada orang tua, sanak-saudara maupun kepada istri bagi yang 

sudah menikah dan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab kepada peserta. 

Selanjutnya para peserta juga menyucikan diri dengan memohon ampun kesalahan terhadap 

masalah-masalah yang pernah dia lakukan sebelumnya, baik itu kepada orang tua, sanak-sadara 

maupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Penyucian diri dilakukan oleh peserta 

bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saja akan tetapi penyucian diri juga 

bertujuan agar peserta mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kekuatan secara mental 

dalam mengikuti Cakalele Hahi, hal ini dapat dilihat ketika sebelum masuk dalam Cakalele Hahi 

para peserta akan menaikan puji-pujian sebagai penguatan diri dan juga para peserta diberikan 

waktu untuk menenangkan diri atau bermeditasi dan menginstrospeksi diri. 

Ketiga, kepercayaan kepada para leluhur juga mendorong masyarakat untuk menjaga 

dan melindungi alam yang di anggap sebagai tempat tinggal dari para leluhur, yakni tempat-

tempat yang diaggap keramat atau sakral seperti, Rumah adat atau Baielu, lubang naga (Soa 

Taihuttu), Aer Haturua(Soa Noya), hutan Akun (Soa Siahaya) maupun tempat yang dianggap 

sebagai tempat tinggal dari para leluhur lainnya sesuai dengan marga-marga mereka. Jadi 

makna dari penyucian diri bukan hanya bertujuan untuk para peserta terhindar dari hal-hal 

yang tidak diinginkan saja, akan tetapi bertujuan untuk kesiapan secara menyeluruh demi 
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menjaga keutuhan dan keharmonian hidup dalam masyarakat, baik itu kepada para leluhur, 

antar sesama masyarakat dan juga kepada alam yang mereka diami. 

Keempat, upacara adat tarian Cakalele Hahi juga berperan untuk mempertahankan 

budaya yang sudah dirintis oleh para tetua negeri Hulaliu sebelumnya, sehingga para generasi 

muda negeri Hulaliu merasa bangga terhadap kebudayaan mereka sendiri. Oleh sebab itu di 

dalam perekrutan peserta Cakalele, para tua-tua adat tidak membatasi umur dan usia dari 

peserta bahkan didalam perekrutan mereka lebih memilih anak-anak muda, baik itu yang 

tinggal di negeri Hulaliu maupun anak-anak negeri yang berada di daerah perantauan. Dengan 

adanya rasa bangga terhadap kebudayaan sendiri dari generasi muda maka upacara-upacara 

adat selalu akan dipertahankan. Selain itu melalui kebudayaan Negeri Hulaliu, para generasi 

muda akan selalu terdorong untuk menghormati para leluhur dengan menjaga keutuhan dan 

keharmonisan hidup, baik itu dengan sesama masyarakat maupun alam yang menjadi modal 

untuk kelangusungan hidup masyarakat. Rasa bangga juga sangat berpengaruh kepada 

kehidupan mereka yang ikut dalam upacara adat Cakalele Hahi, karena bagi mereka 

perlindungan dari para leluhur bukan hanya pada waktu ada dalam Cakalele saja, akan tetapi 

perlindungan dari para leluhur selalu ada bagi mereka dalam susah maupun senang. Oleh sebab 

itu setiap peserta harus dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap tahapan dari prosesi 

Cakalele sehingga, makna dari tarian Cakalele Hahi dapat menjadi suatu proses penerusan nilai-

nilai kebudayaan yang berharga bagi generasi Negeri Hulaliu selanjutnya, agar keutuhan dan 

kesatuan masyarakat Hulaliu dapat terjalin sesuai dengan misi dari para leluhur. 

IV. Penutup 

Makna dan peran upacara adat Cakalele Hahi sangat berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat baik itu secara fisik maupun psikis. Secara fisik maupun psikis masyarakat akan 

melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya, lewat dorongan dari dalam diri untuk 

menjaga keutuhan hidup mereka. Tarian Cakalele Hahi juga mengajarkan kita bagaimana 

pentingnya kebudayaan dalam suatu masyarakat yang sekarang ini dipengaruhi oleh kemajuan 

zaman, sehingga masyarakat yang dulunya saling menghormati dan menghargai lewat 

perbuatan-perbuatan baik kepada masyarakat maupun kepada individu, kini berganti dan 

sangat jauh berbeda. Masyarakat kini menghormati dan menghargai sesorang tidak dilihat dari 
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perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan akan tetapi seseorang dihormati karena memiliki 

harta yang melimpah, sedangkan orang yang tidak memiliki apa-apa dikucilkan dan di 

rendahkan di dalam masyarakat. Sedangkan tarian Cakalele Hahi dalam masyarakat Hulaliu 

sangat kompleks dalam menggambarkan betapa pentingnya hidup persaudaraan yang harus 

tetap dilestarikan demi keutuhan hidup, karena banyak mengandung makna bagi kelangsungan 

hidup masyarakat tersebut. Sehingga dalam melakukan proses tarian Cakalele Hahi, orang-

orang yang terlibat, diharuskan mengikuti beberapa inisiasi-inisiasi tertentu, meliputi penyucian 

diri yang dimaknai sebagai proses membersihkan dengan mengampuni kesalahan-kesalahan 

sebelumnya dilakukan kepada orang tua, sanak saudara dan sesama lainnya serta meditasi 

dengan tujuan untuk merefleksikan kembali perjalanan kehidupan yang telah dilalui. 

Hal ini dilihat sebagai proses pengampunan dosa yang sangat kontekstual. Sama halnya 

dengan ajaran kekristenan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan bersedia 

mengikutinya harus membersikan dirinya terlebih dahulu. Proses ini adalah bagian dari 

keterpanggilan masyarakat untuk selalu rendah hati yang berlandaskan pada kasih, untuk 

bersedia menerima sesamanya yang melakukan kesalahan tampa memandang latar belakang 

kehidupannya. Ajaran-ajaran ini kita pelajari dari budaya-budaya lokal yang telah hadir jauh 

sebelum adanya injil. Itu berarti kebudayaan mengandung nilai-nilai injili yang dipahami sebagai 

sesuatu yang sangat bermanfaat begi kelangsunagn hidup masyarakat Hulaliu dalam menjaga 

keutuhannya di tengah pengaruh zaman yang semakin menekan dengan berbagai macam 

keunikannya.  

Selain itu proses penyucian diri juga mengajarkan kita selaku makluk ciptaan Tuhan yang 

dititipkan didalam dunia ini untuk mengelola seluruh ciptaan-Nya, karena melalui upacara adat 

Cakalele Hahi, kita di berikan suatu tanggung jawab bukan hanya dalam melindungi tempat-

tempat yang di saktalkan tetapi juga seluruh alam yang adalah tempat kita melangsungkan 

kehidupan di dunia ini. Tugas dan tanggung jawab ini perlu dikita lakukan agar generasi yang 

nantinya bisa menikmatinya. 

Berikut ini adalah saran saya, sehubungan dengan penemuan-penemuan yang di 

dapatkan ketika melakukan penelitian tentang tarian Cakalele Hahi dalam Masyarakat Negeri 
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Hulaliu yang perlu di kembangkan sehingga makna dan peran dari Cakalele Hahi menjadi 

sesuatu nilai budaya yang dapat di pertahankan dalam masyarakat. 

Pertama, makna dan peran dari tarian Cakalele Hahi seharusnya tidak terbatas hanya 

untuk membangun suatu komunitas masyarakat Hulaliu, tetapi makna dan peran tersebut 

harus dipakai dalam kehidupan bersama, sehingga persekutuan yang dibangun demi menjaga 

keutuhan hidup masyarakat dapat terjalin dengan baik, karena upacara adat Cakalele Hahi 

dilakukan tidak setiap hari akan tetapi dilakukan pada upacara-upacara adat tertentu saja. 

Kedua, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah negeri Hulaliu harus melibatkan diri 

dalam mengsosialisasikan makna dan peran upacara-upacara adat masyarakat Hulaliu baik itu 

tarian Cakalele Hahi maupun upacara adat lainnya kepada seluruh anak negeri Hulaliu, di dalam 

dan diluar negeri Hulaliu sehingga kelestarian budaya itu terus tertanam dalam hati para anak-

anak negeri sehingga menjadi kebanggan bagi mereka selaku anak negeri. 

Ketiga, para generasi muda negeri Hulaliu harus berperan aktif dalam mempelajari 

budaya sebagai sesuatu yang dapat membentuk keutuhan dan keharmonian hidup sehingga 

budaya dari negeri Hulaliu tidak hilang yang menakibatkan generasi selanjutkan akan menjadi 

penonton budaya orang lain. 

Keempat, gereja dan mahasiswa teologi harus membuka diri dan tidak bersikap ekslusif 

dalam melihat warisan leluhur yang dijadikan sebagai suatu budaya sebagai penghambat iman, 

namun sebaliknya adat dan budaya harus dijadikan sebagai suatu sarana dalam penyebaran injil 

Kristus ditengah dunia, karena di dalam kebudayaan suatu masyarakat terdapat nilai-nilai 

posotif yang dapat dijadikan sebagai modal untuk memperkuat iman dan kepercayaan kepada 

Tuhan yang diajarkan dalam ajaran kekristenan, sehingga nilai-nilai positif dalam budaya suatu 

masyarakat terus terjaga walau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

menekankan gaya hidup pragmatis dan konsumtif yang dapat menghancurkan keutuhan, iman 

dan kepercayaan suatu masyarakat bisa diatasi lewat pelayanan yang dilakukan oleh gereja.  
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