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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Masyarakat Maluku pada dasarnya masih memiliki cerita-cerita sejarah yang 

berhubungan dengan terbentuknya manusia pertama pada beberapa pulau. Tak 

terkecuali dengan pulau Seram, pulau Seram terletak di Maluku Tengah. Pulau Seram 

dinamakan Nusa Ina (pulau ibu). Selain pulaunya lebih besar dari pulau-pulau lain di 

gugusan kepulauan Maluku yakni 18.625 km
2  

dalam kosmologi orang Maluku, pulau 

Seram diyakini sebagai tempat asal usul manusia asli Maluku, yang turun dari 

kerajaan purba Nunusaku
1
 dan menyebar ke pulau-pulau kecil disekitarnya

2
. 

Dari kosmologi asal usul manusia Maluku yang turun dari Nunusaku dan 

menyebar ke pulau-pulau kecil, maka pulau-pulau kecil itu salah satunya adalah 

Pulau Haruku yang juga masih memiliki cerita-cerita sejarah. Pulau Haruku yang 

terdiri dari berbagai macam suku dan negeri mencoba membangun kehidupan yang 

lebih nyaman. Cerita tentang nunusaku memiliki kemiripan dengan cerita tentang 

Alaka. Alaka merupakan sebuah gunung yang memiliki sejarah dan mitos religious 

yang sangat melegenda. Alaka terdapat di sebelah barat Pulau Haruku, Maluku 

Tengah. Alaka merupakan tempat di mana lima negeri berkumpul dan menjadikannya 

                                                           
1
Nunusaku merupakan tempat asal orang Maluku, orang Maluku pertama yang biasanya disebut 

dengan panggilan bangsa alifuru. Nunusaku berada ditengah-tengah pulau Seram Maluku Tengah. 

Kata nunusaku berasal dari bahasa tanah nunu wae sane, yang mengartikan tentang air dalam kolam 

yang sangat suci dan kudus. 
2
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sebagai tempat tinggal pada saat mereka bermigrasi dari pulau Seram. Proses Migrasi 

ini disebabkan karena terjadinya perpecahan dan perang antar suku di seram
3
. 

Pertama kali ketika mereka bermigrasi dari pulau Seram ke pulau Haruku mereka 

singgah disebuah pantai yang saat ini telah dijadikan sebagai desa Namaea. Setelah 

dari desa Namaea kemudian mereka naik ke gunung, dan gunung itu adalah gunung 

Alaka. Ini merupakan tempat tinggal pertama sebelum mereka terbagi-bagi dan 

mendiami wilayah pesisir pantai pada saat masuknya pedagang yang membawa 

agama Islam dan para misionaris. 

 Alaka sampai dengan sekarang ini, masih terdapat banyak peninggalan-

peninggalan bersejarah yang menandakan dan menggambarkan tentang kehidupan 

awal terbentuknya komunitas masyarakat. Peninggalan-peninggalan bersejarah 

seperti tempat pemakaman warga masyarakat yang meninggal, benda-benda rumah 

tangga, goa-goa tempat masyarakat tinggal. Dengan demikian sampai saat ini 

masyarakat masih mengganggap Alaka ini sebagai tempat yang sakral. Karena 

kesakralannya sehingga banyak peziarah dan tukang pertapa selalu datang untuk 

melakukan ritual-ritual spiritual.  

 Alaka sendiri sempat menjadi sebuah kepercayaan agama suku. Karena 

kesakralannya dan menjadi pusat terbentuknya kehidupan dan persekutuan beberapa 

masyarakat maka mereka menjadikannya sebagai sebuah agama. Salah satunya 

Thopilus Hatalaibessy yang pernah melakukan pertapaan di gunung Alaka dan dia 
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mendapat kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan masyarakat dari desa Hulaliu. Ketika dia mendapat kekuatan itu, maka 

dia menjadikannya sebagai sebuah kepercayaan agama suku yakni kepercayaan 

Alaka
4
. 

Alaka merupakan simbol integrasi bagi masyarakat Hatuhaha 

Amarima
5
,dikarenakan bagi mereka Alaka merupakan symbol pemersatu bagi negeri-

negeri Hatuhaha. Adanya rasa solidaritas dari negeri-negeri ini yang sangat kuat 

dalam pandangan bersama bahwa meraka sama-sama berasal dari Alaka, yang mana 

banyak kesepakatan kehidupan yang terjadi. Hal ini membentuk lima desa (dalam 

bahasa: Ama Rima Hatuhaha) atau Uli Hatuhaha, juga menerima Islam sebagai 

Agama. Dalam Pembentukan Ini, Uli Hatuhaha memiliki ayah Prima (mojangs) dari 

kepala keluarga, kepala suku, kapitan dan kepala desa (Bapa Raja) Pelauw, 

Rohomoni, Kabau, Kailolo dan Hulaliu bersama-sama buat sumpah di Quran untuk 

menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan untuk mengajar lima desa dan 

keturunan mereka
6
. 

Negeri-negeri Hatuhaha Amarima terdiri dari Pelauw, Kailolo, Rohomoni, 

Kabauw, Hulaliu. Lima negeri ini menduduki wilayah Alaka dan menjadikan Alaka 

sebagai sebuah negeri dan bahkan kerajaan Hatuhaha. Sebelum terbentuknya 

Kerajaan Islam Hatuhaha di Jazirah Uli Hatuhaha seringkali terjadi kerusuhan-

                                                           
4
Hasil wawancara awal dengan tua adat Hulaliu. W.N. 20-Desember-2013 

5
Hatuhaha amarima merupakan nama dari penyatuan beberapa negeri di pulau Haruku. Hatuhaha 

Amarima merupakan bahasa daerah yang memiliki arti batu empat lima bapa. 
6
Hasil wawancara dengan Taher Angkotasan, 27-April-2015 
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kerusuhan, seperti pada tahun 1382 terjadi peperangan Urisiwa di gunung Sialana 

antara kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk pada prinsip-prinsip Hatuhaha, 

antara Kapitan yang satu dengan Kapitan yang lain. Oleh karena itu Alaka bisa 

menjadi simbol pemersatu atau simbol integrasi bagi kelima negeri ini. 

Penggabungan kelima negeri ini adalah merupakan kesatuan Hatuhaha 

Amarima, hal ini selalu dikisahkan dengan kapata atau nyanyian sebagai berikut. 

“Henamasa ami loto eri alaka o. Puna isa ama amarima 

hatuhaha o. Ao olo ruma eke rumah sigito. Tanite e tanite le 

maso maso sosoki e tanite. Kuru e uma kuru lau parutu. Eke. 

hatuhaha amarima lou nusa”. Artinya: Kemarin kita di alaka. 

Kita buat lima negeri diatas batu. Kita bangun rumah mesigit. 

Kita membangun kesatuan yang lebih besar. Masuk keluar 

gunung-gunung. Turut untuk bergabung. Negeri diatas batu, lima 

negeri berkumpul di pulau. 

“Hatuhaha taha rua taha rima’o. Ite looka hiti haha ruma’ea. 

Ite looka hiti haha ruma’io. Irehu waela sala 

isya’.”Artinya:Masyarakat Hatuhaha tidak ada perbedaan 

kelompok, baik dua maupun lima, merekasaling bantu 

membantu satu sama lain, karena mereka berasal dari satu 

pancaran mata air
7
. 

 

Kapata di atas merupakan lagu tanah yang selalu dinyanyikan dalam upacara-

upacara yang berkaitan dengan adat istiadat, khususnya dalam kaitan dengan lima 

negeri dalam kesatuan Hatuhaha. 

Integrasi merupakan suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik 

beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas dalam suatu 

masyarakat, yang masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. 

                                                           
7
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Integrasi yang dimaksud adalah, setiap kelompok masyarakat memiliki adat-istiadat 

atau kebudayaan yang berbeda-beda dan mereka tetap berpegang teguh terhadap adat-

istiadat serta kebudayaan mereka masing-masing, yang mana suatu wilayah dari suatu 

kelompok, harus mengikuti suatu kebudayaan mayoritas
8
. Dari pemaparan tersebut 

dapat dilihat bahwa ada dua unsur pokok integrasi sosial. Unsur pertama adalah 

pembauran atau penyesuaian, sedangkan unsur kedua adalah unsur fungsional. 

Integritas yang memiliki fungsi untuk membangun kemajemukan social, dapat 

mencapai pembauran atau penyesuaian satu sama lain, sehingga kemajemukan sosial 

berarti disintegrasi sosial, dengan kata lain, kemajemukan gagal membentuk 

(disfungsional) masyarakat.  

Konflik sosial Maluku tahun 1999 yang terjadi di pusat kota Ambon 

merambat ke pelosok-pelosok daerah Maluku. Mulai dari Maluku Tengah, Maluku 

Tenggara hingga merambat ke Propinsi Maluku Utara
9
. Konflik ini menjadikan 

perpecahan antar suku dan agama yang telah terjalin dalam budaya masyarakat 

Maluku. Konflik ini menghancurkan struktur sosial dan solidaritas sosial Maluku. 

Solidaritas negeri-negeri Hatuhaha Amarima pun hancur dipengaruhi oleh konflik 

sosial yang berawal di pusat kota Ambon.  Letak geografis kota Ambon dengan 

negeri-negeri Hatuhaha tidaklah jauh, sebab pulau Ambon berdekatan dengan pulau 

Haruku yang merupakan pulau negeri-negeri Hatuhaha. Konflik ini merupakan suatu 

contoh konkrit dimana terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh 

                                                           
8
http://warungbelajarbebas.blogspot.com/2013/01/teori-teori-dasar-integrasi.html 

9
Tamrin Amal Tomagola dkk, Revitalisasi Kearifan Maluku, (Jakarta Selatan; international center for 

Islam and Pluaralism ICIP,2007), 117 
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kelima negeri serumpun ini. Selain konflik sosial Maluku yang menyebabkan empat 

negeri Islam berperang dengan satu negeri Kristen ini, adapula konflik antar negeri 

yang tidak berhubungan dengan masalah agama, melainkan berhubungan dengan ego 

antar negeri yang berlatarbelakang persoalan sosial lain. 

Integrasi penting bagi negeri-negeri Hatuhaha dikarenakan terjadinya situasi 

sosial yang sudah sangat berbeda. Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kultur 

dari luar, dan ideologi-ideologi dari luar yang telah masuk mempengaruhi sistim 

bermasyarakat yang selama ini telah terstruktur dari latar belakang budaya Hatuhaha 

sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam kehidupan sekarang ini kelima negeri 

Hatuhaha ini telah memiliki ego masing-masing antar sesama negeri. Ego masing-

masing negeri mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran, permusuhan, bahkan 

konflik. Hal inilah yang dengan sendirinya mengembalikan ingatan mereka terhadap 

Alaka sebagai asal-usul mereka, sehingga mungkin bisa kembali 

mengharmonisasikan ke lima negeri ini. 

Integrasi didefinisikan sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih rapat 

antara bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam 

masyarakat. Integrasi karena itu adalah proses mempersatukan masyarakat, yang 

cenderung membuatnya menjadi suatu kota yang harmonis, yang didasarkan pada 

tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya
10

. Dengan 

demikian saya mencoba untuk memakai pendekatan sosio-antropologi untuk 

menjadikan Alaka sebagai pusat integrasi negeri Hatuhaha Amarima yang nantinya 
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Maurice Duverger, Sosiologi Politik,(Jakarta; CV Rajawali,1985), 340 
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akan difokuskan pada negeri Hulaliu dan Pelauw sebagai lokasi penelitian secara 

khusus, sekalipun nantinya akan mengkaji dari sudut pandang negeri-negeri yang 

lain. 

I.2. Perumusan Masalah 

 Sejauh ini diyakini bahwa nilai-nilai Alaka bisa menjadi simbol pemersatu 

bagi negeri-negeri Amarima dan membentuk pemahaman bersama, sehingga upaya 

mengintegrasikan nilai-nilai sosio-budaya demi persatuan kehidupan negeri-negeri 

Amarima dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman masyarakat Hulaliu dan Pelauw tentang 

Alaka sebagai simbol integrasi masyarakat Amarima hatuhaha 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pemahaman masyarakat Hulaliu 

dan Pelauw tentang Alaka sebagai simbol integrasi sosial masyarakat Amarima 

Hatuhaha. Salah satu aspek yang sangat penting, yaitu bagaimana menempatkan 

nilai-nilai pemersatu dalam upaya mempersatukan negeri-negeri Amarima sebagai 

orang basudara (orang bersaudara). Integrasi yang dimaksudkan adalah Alaka 

menjadi pusat pemersatu terhadap perbedaan-perbedaan di negeri-negeri Amarima. 

I.4. Kontribusi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dua kontribusi. 

Kontribusi pertama yaitu . Pemahaman atas Alaka sebagai symbol integrasi negeri-

negeri Amarima berdasarkan nilai Sosio-antropologi bagi kesadaran perbedaan 

masyarakat amarima yang nantinya akan disosialisasikan kepada tokoh agama dan 
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tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya sosio-antropologi dalam melihat Alaka sebagai 

simbol integrasi. Kontribusi ke dua adalah kontribusi Praktis. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi lembaga-lembaga budaya di Maluku yang 

mampu menunjukkan identitasnya, sebagai propinsi berbudaya. Hasil penelitian ini 

juga bisa berguna bagi kerukunan masyarakat Amarima. Penelitian ini juga bisa 

dijadikan sebagai sebuah referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

I.5. Metode Penelitian 

I.5.1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian 

ini menggunakan metode deksriptif kualitatif
11

. Deksriptif dimengerti sebagai 

metode penelitian yang mendiskripsikan atau menguraikan peristiwa atau 

masalah yang diteliti serta mengungkapkan fakta dan penekanan hasilnya 

pada gambaran secara objektif tentang situasi yang sebenarnya diteliti secara 

sistimatis dan akurat
12

. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisikan 

kutipan-kutipan data yang mendiskripsikan secara  kualitatif untuk gambaran 

penelitian. 

I.5.2.    Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di negeri Hulaliu dan Pelauw sebagai bagian 

dari kumpulan negeri Hatuhaha Amarima Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku 
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Lexy J. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung;Remaja Rosdakarya,1991), 6 
12

 H. Hadani, Nawawi, Metode Penelitian Social (Yogyakarta; Kanisius,2005), 31 
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tengah tepatnya di Pulau Haruku. Penelitian ini akan difokuskan pada negeri Hulaliu 

dan Pelauw yang merupakan bagian dari lima negeri yang disebut negeri Hatuhaha 

Amarima. Lima negeri ini yakni Pelauw, Rohomoni, Kabauw, Hulaliu dan Kailolo. 

Berlangsung dari bulan April-Mei 2015. 

I.5.3.   Sumber Data 

Data yang digunakan dalam proses penelitian ini, diperoleh dari data 

primer maupun data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari informan kunci 

antara lain para tua-tua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perkumpulan 

masyarakat. Dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam 

penelitian ini 

I.5.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data penelitian diperoleh melalui : 

1) Observasi: Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan peninjauan, dan penelitian langsung dilapangan 

2) Wawancara: Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog 

langsung secara terbuka dengan informan untuk mendapatkan gambaran 

tentang fokus penelitian
13

. 

3) Kajian Literatur: Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dari 

buku-buku yang sesuai dengan persoalan yang sementara dibahas. 
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H. Hadawi Nawawi, Metodologi penilitian Bidang Sosial,(Yogyakarta; Gajah Mada 

University,1998), 63 


