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BAB III 

PENDEKATAN LAPANGAN 

 

III.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

III.1.1. Negeri Hulaliu 

III.1.1.1. Kondisi Geografis 

Hulaliu adalah sebuah negeri yang terletak di Pulau Haruku, kabupaten 

Maluku Tengah, jarak dari negeri ini dari Kota Kecamatan (Pelauw), adalah 11 

(sebelas) Kilometer, bila ditempuh dari Pulau Ambon (melalui pelabuhan Tulehu) 

menumpang Speed Boat langsung tujuan Hulaliu dengan waktu yang ditempuh 

sekitar 1 (satu) jam. Atau melalui jalur naik speed boat ke Wairiang, Kailolo, sekitar 

15 menit kemudian naik mobil dari Kailolo ke Hulaliu, dengan waktu yang ditempuh 

sekitar 30 menit. Atau naik angkutan Fery dari pelabuhan Urnala, Tulehu ke 

Pelabuhan kailolo, dengan waktu yang ditempuh sekitar 30 menit, kemudian naik 

angkutan darat (mobil atau ojek) ke Hulaliu dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. 

Bila dari Masohi, kabupaten Maluku Tengah, melalui jalur laut ke pelabuhan Tulehu, 

untuk selanjutnya dengan menumpang kendaraan seperti di atas, atau dari Masohi 

melalui jalur darat, berhenti di Maksemang (petuanan desa Kamariang) kemudian 

naik speed boat ke Pelauw, waktu yang ditempuh sekitar 10 menit, kemudian dari 

pelau menumpang kendaraan darat (mobil atau ojek) ke Hulaliu dengan waktu yang 

ditempuh sekitar 20 menit. 



2 

 

Adapun batas-batas negeri Hulaliu sebagai berikut
1
. 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Pelauw 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Aboru 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Negeri Porto ( Pulau Saparua) 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Pelauw 

Letak geografis negeri Hulaliu dan gunung Alaka bisa diakatakan lebih jauh 

dibandingkan dengan empat negeri lainnya, ( Pelauw, Kailolo, Kabauw, Rohomoni) 

dikarenakan negeri Hulaliu berada di bahagian timur Pulau Haruku dan letak gunung 

Alaka berada di sebelah barat Pulau Haruku. Jika dibandingkan dengan negeri 

Pelauw maka Hulaliu lebih jauh, oleh karena dari Hulaliu menuju ke Alaka mesti 

melintasi negeri Pelauw dan menuju ke Negeri Rohomoni. Jarak tempuh dari Hulaliu 

ke gunung Alaka bisa mencapai 3-4 jam jika melalui jalur negeri Rohomoni. Bisa 

juga melalui petuanan negeri Hulaliu, hanya saja melintasi hutan dan oleh karena itu 

bisa memerlukan waktu perjalanan yang lebih lama jika dibandingkan jalur ke negeri 

Rohomoni. Selain memerlukan waktu yang lama tenaga juga akan terkuras medan 

hutan yang lebih ektstim.  

III.1.1.2. Sejarah Terbentuknya Negeri Hulaliu 

Kapan munculnya Aman Hatu Alasi dalam hal ini Negeri Hulaliu di pesisir. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa informan pangkal penulis temui dan 

mengungkapkan bahwa: munculnya negeri Hulaliu di pesisir pantai setelah terjadi 

                                                           
1
 Kantor Negeri Hulaliu, 2015 
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setelah sekelompok masyarakat Hulaliu menerima sakramen permandian agama 

Katholik, dan ditunjuk sebagai pimpinan adalah "Hehe Pikai Laisina", beliau-lah 

orang pertama yang menerima sakramen itu dan nama baptisnya "Simon Supu 

Laisina" (monument di Hulaliu). Tempat yang dipakai untuk pembaptisan 

sekelompok masyarakat Hulaliu itu. bernama "Hurumau" (kepala kecil) suatu tempat, 

letaknya di tepi pantai bejarak ± 4 Km dari negeri Hulaliu sekarang
2
. 

Berikut ini tulisan yang ada pada monumen Simon Supu Laisina yang 

sekarang terletak di tengah negeri Hulaliu tepatnya di samping rumah Pastori utama 

jemaat GPM Hulaliu yang juga terletak dekat dengan Baileu Asari Lounusa Hulaliu. 

Monument Raja Negeri Pertama 

 
 

III.1.2. Negeri Pelauw 

III.1.2.1. Kondisi  Geografis 

Negeri Pelauw merupakan kota kecamatan dari Pulau Haruku. Kedudukan 

negeri Pelauw membujur mengikuti garis pantai menghadap ke utara, berhadapan 

dengan pulau Seram, satu pulau yang besar di provinsi Maluku. Jika dari Pulau 

Ambon tepatnya negeri Tulehu kita akan menumpangi speedboat dan menyebrang ke 

negeri Kailolo. Sesampainya di Kailolo kita bisa menumpangi mobil dan menempuh 

                                                           
2
Hasil wawancara dengan Ampi Laisina, Yopi Laisina 
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perjalan selama 10 menit. Jika kita ingin dari Tulehu menuju langsung ke negeri 

Pelauw maka kita bisa menumpangi speedboat dan sampai di pelabuhan negeri 

Pelauw yang bernama Hatai nama Latui. Turun dari pelabuhan Pelauw kita akan 

bertemu dengan kantor negeri Pelauw disebelah kanan. 

Di sebelah selatan dari kantor negeri Pelauw terdapat tanah kosong dengan 

luas sekitar 30X40 meter digunakan sebagai pasar, disebelah belakang kantor negeri 

terdapat pasar ikan negeri Pelauw. Sekitar 200 meter dari pelabuhan kea rah negeri 

Hulaliu kita bisa menemukan satu benteng peninggalan bangsa Belanda bernama 

Hoorn (tanduk) di tepi pantai yang mengarah ke Pulau Seram. Jika dari benteng 

Hoorn kearah selatan kira bisa mendapati Mesjid negeri Pelauw dan rumah adat 

(Baileo) negeri Pelauw. Dari Mesjid ke arah timur kita bisa menemukan kantor 

Polsek pulau Haruku. Pada saat ini perkampungan negeri Pelauw kebanyakan 

mengarah ke bahagian barat menuju ke Negeri Kailolo. Ketika kita dari arah Kailolo 

kita bisa menemukan kantor kecamatan negeri Pelauw dan puskesmas negeri Pelauw.  

Jika kita menghubungkan jarak antara negeri Pelauw dan gunung Alaka maka 

perjalanannya bisa naik langsung dari petuanan negeri Pelauw arah ke bahagian 

selatan. Perjalannya dengan berjalan kaki menyusuri hutan Pelauw dan bisa menempu 

perjalanan mencapai 3-4 jam. Namun jika mempermudah perjalanan kita bisa 

menaiki kendaraan menuju ke negeri Rohomoni ke arah barat, sebab negeri 

Rohomoni lebih dekat dengan gunung Alaka. Perjalanannya jika melalui jalur 

Rohomoni bisa mencapai 2-3 jam. 
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Adapun batas-batas negeri Pelauw sebagai berikut
3
; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan negeri Hulaliu 

 Sebelah Barat berbatasan dengan negeri Kailolo 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan petuanan negeri Aboru 

 Sebelah Utara berbatasan dengan selat Pulau Seram 

III.1.2.2. Sejarah Terbentuknya Negeri Pelauw 

Sejarah terbentuknnya negeri pelauw tidak terlepas dari sejarah terbentuknya 

negeri-negeri Amarima yang lainnya. Dahulu ketika leluhur Amarima bermigrasi dari 

Pulau Seram ke Pulau Haruku, mereka menempati wilayah yang namanya Ama 

Hatua. Ama Hatua (negeri berbatu) merupakan nama awal untuk gunung Alaka. 

Disaat Amarima telah menempati Pulau Haruku mereka kemudian bertemu dengan 

pedagang-pedagang Arab dan Cina yang masuk. 

Menurut salah satu informan yang ditemukan menceritakan bahwa pada saat 

negeri Hulaliu telah ditangkap dan dipaksa untuk beralih agama dari Islam ke Kristen. 

Maka negeri-negeri Amarima yang berada di Ama Hatua itu berpencar mencari 

tempat yang dinamakan Ama Lain
4
.Negeri yang kemudian turun setelah Hulaliu 

adalah negeri Kabau, sehingga Kabau memilih didaerah bahagian barat Pulau 

Haruku. Setelah Kabau telah menduduki wilayah bahagian barat barulah negeri-

                                                           
3
Kantor Negeri Pelauw, 2015 

4
 Ketika ditanyakan kepada salah satu informan dari negeri Hulaliu, maka kata Lain ini menunjuk pada 

kata Halain. Halain ini merupakan daerah yang tanahnya subur dan padat. Sehingga dalam bercocok 

tanam maka tanaman yang tinggal tumbuh di daerah ini akan subur. Sebaliknya jika di daerah yang 

hatua atau berbatu maka tanaman tidak akan subur. Hasil wawancara dengan Y Laisina. 
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negeri yang lain turun mencari Ama Lain mereka masing-masing, dan Pelauw 

memilih wilayah ini sebagai Ama Lain  atau negeri barunya yang subur
5
. 

Pada saat leluhur orang Pelauw turun dari Ama hatua menuju Ama Lain maka 

leluhur yang pertama kali berada di Ama lain negeri Pelauw adalah leluhur dari 

marga Tuasikal. Sehingga ketika Tuasikal turun ke Pelauw dia membuat rumahsoa 

tuasikal. Rumah soa Tuasikal ini merupakan rumah pertama di negeri Pelauw, setelah 

itu barulah leluhur dari marga-marga yang lainnya menduduki wilayah negeri Pelauw 

dan membangun rumah mereka mereka masing-masing. Rumah soa Tuasikal sendiri 

biasanya disebut dengan rumah tua atau dalam bahasanya (rumah nai )
6
. 

III.2. Sejarah Alaka 

Kearifan lokal masih menjadi ciri khas masyarakat yang berbudaya, dan 

masih menjaga kelestarian nilai-nilai budayanya. Salah satu kearifan lokal di Maluku 

yang masih dijaga adalah Uli (kelompok) Hatuhaha Amarima Lou Nusa. Hatu (batu), 

Haha(atas), Ama(negeri), Rima(lima), Lou(bersama), Nusa(pulau), jadi artinya adalah 

lima negeri di atas batu yang hidup bersama di satu Pulau. Menurut beberapa 

informan yang ditemui, negeri-negeri Hatuhaha Amarima pada awalnya mereka 

berasal dari Pulau Seram, Maluku. Negeri-negeri Amarima ini ke luar dari Pulau 

Seram karena terjadinya perang antar suku, perang saudara yang disebut Wemale dan 

Alune. Kelompok Amarima melakukan perjalanan mengungsi untuk menyelamatkan 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan kepala soa Latupono, Waldin Latupono, 21-April-2015 

6
Hasil wawancara dengan Taher Angkotasan. 27-April-2015 
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diri dari perang. Selain menghindari diri dari perang antar suku di Pulau Seram
7
. 

Proses perpindahan ini juga bisa disebut sebagai migrasi karena dilatarbelakangi sifat 

nomaden demi memenuhi kebutuhan hidup secara, sosial dan ekonomi
8
. 

Para leluhur Amarima dengan terpaksa meninggalkan Pulau Seram dan 

singgah di Pulau Haruku bahagian Timur. Menurut informan yang ditemui, lokasi 

dimana Amarima meninggalkan Pulau Seram tepatnya di Negeri Huamual. Proses 

penyebrangan menuju Pulau Haruku dan kemudian mereka tiba di salah satu pantai 

bernama kaki air Waimital, lokasi ini merupakan dusun dari negeri Pelauw. 

Kemudian kelompok ini mencari tempat yang bagi mereka strategis untuk 

membangun tatanan dan pola hidup bermasyarakat. Alaka menjadi tempat bagi 

mereka untuk membangun kehidupan yang baru, yang disebut Uli Hatuhaha 

Amarima
9
. 

III.2.1. Pengertian Alaka 

Sumber yang ditemukan mengenai pengertian Alaka secara etimologi bisa 

dikatakan ini adalah sebuah nama tempat yang berada di bahagian barat pulau haruku. 

Dinamakan Alaka diperkirakan berhubungan dengan kata Allah. 

Dikatakan Alaka karena pada saat terjalin hubungan sosial dan kehiduapan di 

wilayah Alaka, maka terdapat seorang dari masyarakat Amarima yang memiliki 

kekuatan suprantural. Kekuatan yang dimiliki inilah yang diyakini mempunyai 

kekuatan sakti dan bisa membuat tanda-tanda heran bagi komunitas Amarima. Oleh 

                                                           
7
Hasil wawancara dengan Yopi laisina, Waldin Latuponu, Jafar Talaohu, Taher Angkotasan. 

8
 Hasil wawancara dengan Ampi Laisina. 22-April-2015 

9
Hasil wawancara dengan Waldin Latuponu,  21-April-2015 
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karena itu ada yang menyebutkan apakah dia ini adalah Allah ?, kemungkinan kata 

ini dipengaruhi oleh agama yang pada saat itu sebagian masyarakat Amarima telah 

mengenal agama Islam, dan ada pula sebagian masih berada pada kepercayaan agama 

suku
10

. 

Dari kesaktian itulah maka tempat ini memiliki nama yang kemungkinan 

berasal dari tanda-tanda heran tersebut. Sebelum memiliki nama sebagai Alaka maka 

pada awalnya tempat ini adalah dataran tinggi dan berbatuan. Dengan keadaan 

geografis inilah yang menjadikan Alaka pada awalnya bernama Ama Hatua. 

Ama(negeri), dan Hatua (berbatu). Oleh karena itu Alaka pada awalnya bernama Ama 

Hatua. Dinamakan Ama Hatua karena negeri-negeri saat itu banyak berdiri di atas 

batu
11

. 

 

III.2.2. Asal-usul Kepercayaan Alaka 

Bagian asal usul kepercayaan Alaka penulis akan membahas tentang 

bagaimana Alaka bisa menjadi pusat dari komunitas Amarima bermukim dan 

membangun peradaban kerajaan yang di namakan Uli Hatuhaha Amarima. Apa yang 

melatarbelakangi Alaka bisa menjadi sebuah tempat yang historis bagi kerajaan Islam 

ini. Di Pulau Haruku terdapat salah satu gunung yang tinggi, berada di bahagain 

utara. Gunung itu bernama Huruwano. Huruwano ini sendiri merupakan bahasa 
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Hasil wawancara dengan Theu Noya, 11-Mei-2015 
11

Hasil wawancara dengan Jafar Talaohu, 25-April-2015 
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daerah yang bisa diterjemahkan sebagai kepala emas
12

. Sedangkan bahagian barat 

dari pulau Haruku terdapat anak gunung dari Huruwano, yakni Alaka. 

Latar belakang bagaimana hingga Alaka bisa menjadi tempat yang diyakini 

dan digunakan oleh masyarakat Amarima, karena pada saat infasi Portugis kemudian 

dengan Belanda ke tanah pulau Haruku. Leluhur Amarima memfungsikan gunung 

Alaka sebagai sebuah negeri bagi mereka melarikan diri dan juga bersembunyi dari 

bangsa Belanda dan Portugis. Alaka begitu strategis sebab gunung ini bisa memantau 

luas hingga sampai ke negeri Tulehu Pulau Ambon. Karena begitu strategis maka 

Amarima memakainya untuk memantau pergerakan bangsa-bangsa lain yang datang 

ke Pulau haruku dengan berbagai kepentingan
13

. Sampai saat ini di Alaka masih 

terdapat peninggalan-peninggalan orang Amarima ketika mereka bermukim di sana. 

Misalnya terdapat sebuah benteng batu yang bernama kotakutu, meriam-meriam 

peninggalan perang yang bernama (meriam subahana, meriam koparaja, meriam 

pinahauma), kuburan para pejuang, di antaranya kuburan-kuburan bantuan tenaga 

perang dari negeri Tuhaha Pulau Saparua, dan peralatan-peralatan dapur
14

. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Hasil wawancara dengan bapak Ari Noya. 23-April-2015 
13

Hasil wawancara dengan Jafar Talaohu, Waldin Latuponu, Yopi Laisina. 
14

Hasil wawancara dengan Jafar Talaohu, 25-April-2015 



10 

 

Gambar  Alaka 

 

 

 

 

 

 

III.2.3. Komunitas Alaka 

Negeri-negeri yang mendiami wilayah pulau Haruku terdapat sebelas negeri. 

Empat negeri diantaranya memeluk agama Islam, dan tujuh negeri lainnya beragama 

Kristen Protestan. Negeri-negeri yang memeluk Islam antara lain adalah Negeri 

Pelauw, Negeri Kailolo, Negeri Kabauw dan Negeri Rohomoni, itu pun juga belum 

termasuk dusun dari Negeri Pelauw, seperti Negeri Waimital, Negeri Ori, dan Negeri 

Namea. Sedangkan negeri-negeri yang memeluk agama Kristen Protestan adalah 

Negeri Hulaliu, Negeri Kariuw, Negeri Aboru, Negeri Oma, Negeri Wasu, dan 

Negeri Haruku dan Sameth. Negeri Islam yang empat ini berjejer dari utara hingga 

barat dari Pulau Haruku, dan negeri Kristen berjejer dari timur hingga selatan dari 

Pulau Haruku. 

Dalam kosmologi orang Maluku hiduplah tiga bersaudara yang tinggal 

dibawah sebuah pohon beringin di gunung nunusaku. Mereka berusaha 

menyelamatkan diri dari datangnya banjir bandang. Setelah banjir reda, mereka 

berpisah dan pergi dengan mengikuti arah cabang pohon yang ditunggangi di saat 
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banjir. Tiga saudara laki-laki ini dipercaya sebagai nenek moyang awal di Pulau 

Seram. Ulisiwa adalah kakak yang paling tua, ulilima adalah kakak kedua dan uliasa 

adalah yang bungsu. Keturunan dari si bungsu uliasa hingga kini menempati 

beberapa wilayah di kepulauan Ambon, dan Lease yang terdiri dari Pulau Haruku, 

pulau Saparua dan Nusalaut. Sedangkan ulilima dan ulisiwa tetap tinggal di Seram, 

kemudian dari anak pinak mereka inilah dinamakan patasiwa dan patalima, yang di 

masing-masing desa pasti memiliki perserikatan ini. Keduanya hidup dalam kerja 

sama sosial dan ekonomi. Hingga pada akhirnya patasiwa lebih mengaliansikan 

kelompoknya pada Portugis dan masuk ke dalam sebuah agama baru bernama 

Kristen. Sedangkan si adik patalima memeluk agama Islam
15

. 

Melalui kosmologi orang Maluku di atas terdapat pembagian antara kelompok 

patasiwa dan patalima di Pulau Haruku. Jika kita bagi berdasarkan negeri maka 

negeri-negeri yang berada di bahagian timur hingga selatan, mulai dari negeri 

Kariuw, Aboru, Wasu, Oma, Haruku hingga Sameth, merupakan kelompok yang bisa 

dikatakan dari rumpun patasiwa. Kelompok ini bisa dikatakan memiliki klan 

tersendiri sebab mereka tidak termasuk dalam negeri-negeri Amarima. Sedangkan 

negeri-negeri Amarima bisa dibilang termasuk dalam rumpun patalima. Bukti yang 

menunjukan dimana perbedaan antara negeri yang termasuk dalam rumpun 

patasiwadan patalima bisa dibedakan melalui rumah adat (Baileo). Rumah adat yang 

dimiliki rumpun patasiwa memiliki lantai berada tidak ditanah melainkan memiliki 

                                                           
15

Diunggah dari google, melalui tulisan filsafat patasiwa dan siwalima dalam masyarakat Maluku, 

tulisan Hatib Abdul Kadir pada tanggal 25-mei-2015. http://etnohistori.org/ 
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kontruksi rumah adat panggung (sebutan orang Ambon”tagantong”), sedangkan 

rumah adat dari rumpun patalima memiliki lantai menyatu dengan tanah (didasar)
16

. 

Pengelompokan negeri-negeri patasiwa dan patalima di pulau Haruku, maka 

dengan demikian yang menduduki wilayah gunung Alaka sebagai negeri adalah 

rumpun patalima yang tergolong dalam negeri-negeri Amarima Hatuhaha yakni 

Pelauw, Rohomoni, Kabauw, Hulaliu dan Kailolo. Kelompok Patasiwa yang tidak 

tergolong dalam negeri-negeri Amarima mendiami wilayah disekitar gunung 

Huruwano yang merupakan gunung tertinggi yang berada di Pulau Haruku mengarah 

ke utara dari gunung Alaka. Bisa dikatakan mereka ini memiliki kelompok tersendiri 

dari Amarima, sebab dari penuturan informan mengatakan pernah terjadi perang antar 

kedua suku ini. Kelompok patasiwa yang tidak menduduki Alaka ini menamakan 

komunitas mereka dengan sebutan Buangbesi
17

. 

 

Baileo Negeri Aboru 

(patasiwa/buangbesi) 

Baileo Negeri Hulaliu 

(patalima/amarima) 
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 Hasil wawancara dengan Ari Noya, 23-April-2015 
17

 Hasil wawancara dengan Jafar Talaohu, 25-April-2015 
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Peta Pulau Haruku 

 

 

III.2.4. Alaka Sebagai Saksi Peperangan 

Maluku terkenal dengan hasil alam rempah-rempah seperti cengkih dan pala, 

oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri bahwa Maluku menjadi jalur perdagangan 

internasional. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa berlayar ke Maluku, maka 

pedagang-pedagang seperti Jawa, Malayu, Cina dan Arab telah menjadikan Maluku 

sebagai pasar international. Diperkirakan bangsa Cina dan Arab telah mengenal 

Maluku sekitar abad 10-12. Bangsa Eropa pertama kali memasuki wilayah Maluku 

sekitar abad ke 15 dan 16
18

. Portugis pada abad ke 14 memproyeksikan diri sebagai 

negara sendiri dan telah keluar meninggalkan Eropa untuk menaklukan dunia. Pada 

tahun 1512 bangsa Portugis telah memasuki wilayah kepulauan Maluku
19

. 

 Pada saat masuknya bangsa Portugis ke Maluku, maka Portugis masuk ke 

wilayah Pulau Haruku pada tahun 1527. Masuknya Portugis untuk mencari rempah-

rempah, dan proses penginjilan. Kedatangan bangsa Portugis itu membawa konflik 

                                                           
18

 Djafaar irza arnyta,jejak Portugis di Maluku Utara(Yogyakarta, Ombak, 2007), 55 
19

 Soselissa L Hermien, Fishers of Garogos, (Australia, Darwin University,2004), 1 
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dengan masyarakat local. Penjajahan dan penanaman paksa menjadi target operasi 

Portugis di seluruh Maluku tak terkecuali Pulau Haruku. Berdasarkan sikap 

arogansilah yang menyebabkan masyarakat Amarima menentang resim Portugis. 

Tahun 1527 terjadilah perang antara Portugis dengan masyarakat Amarima Hatuhaha. 

Perang melawan Portugis ini dinamakan perang pertama Alaka. Pada abad ke 16 

Belanda kemudian masuk dan menggantikan menguasai Maluku termasuk Pulau 

Haruku, maka pada tahun 1637 terjadilah perang antara bangsa Belanda dengan 

masyarakat Amarima yang juga tidak menyetujui kedatangan bangsa Belanda. Perang 

Amarima dan belanda tahun 1637 itu dikategorikan sebagai perang Alaka kedua. 

Kedatangan penjajah ini menjadi bukti integrasi dan hubungan sosial masyarakat 

Amarima lebih menyatu
20

. 

Benteng Hoorn 
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Hasil wawancara dengan Jafar Talaohu, Taher Angkotasan, Waldin Latuponu, Yopi Siahaya. 
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III.2.5. Alaka Sebagai Simbol Sebuah Kepercayaan 

III.2.5.1. Ritual 

Berdasarkan hasil wawancara maka ritus cakalele di komunitas Amarima 

merupakan ritus tarian perang yang berbeda dengan semua negeri di Maluku bahkan 

di seluruh dunia. Ritus ini memiliki kekhasan tersendiri sebab ritus ini bersifat 

ekstrem bagi manusia. Ritus cakalele ini merupakan ritus yang hanya dimiliki oleh 

kelima negeri Amarima. Ritus Ma’atenu adalah tarian perang (cakalele) yang dimiliki 

ketika masyarakat amarima dan masyarakat buangbesi memperebutkan lokasi pesisir 

pantai bahagian utara dari pulau Haruku. Masyarakat Amarima menggunakannya 

sebagai bahagian dari kekebalan tubuh ketika di lawan oleh masyarakat Buangbesi
21

. 

 Pada saat masuknya kekristenan yang dibawah oleh Portugis dan Belanda 

maka tarian cakalele ma’atenu ini diganti ke tarian yang lebih bersifat sederhana, 

yakni tarian cakalele bulu ayam. Pergantian tarian cakalele ini hanya dikonfersi oleh 

masyarakat Hulaliu, sedangkan masyarakat Amarima yang lain masih tetap 

mempertahankan cakale Ma’atenu. Penyebab cakalele ma’atenu ini tidak lagi 

dipergunakan orang masyarakat Hulaliu karena dalam Ma‟atenu terdapat beberapa 

unsure yang bersifat mistik. Kekebalan tubuh dari benda-benda tajam (hahi), 

kemasukan roh-roh leluhur (ka’a) dan berziarah ke tempat-tempat keramat (ta’alasi). 

Ketiga unsur ini yang menyebabkan masyarakat Hulaliu tidak lagi mempergunakan 

tarian cakalele Ma’atenu dalam ritual adat negeri Hulaliu
22

. 
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 Hulaliu melakukan kembali ritual cakalele ma’tenu ini lagi pada tahun 1995 

pada saat perayaan hari pattimura salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tarian ini 

dilakukan dibawah pemerintahan raja Dominggus Noya tepatnya tanggal 15-Mei-

1995. Kemudian tarian ini terus dilakukan sampai saat ini, akan tetapi dalam momen-

momen negeri seperti pelantikan raja negeri Hulaliu, peresmian rumah adat (baileo), 

dan panas pela (hubungan kekerabatan antar kampong). Keempat negeri yang lain 

masih tetap mempergunakan tarian ini juga hingga sekarang dan dilakukan dalam 

momen-momen tertentu yang berkaitan dengan adat negeri sama seperti Hulaliu. 

Sedangkan negeri Pelauw sendiri selalu menggunakannya 4 tahun sekali
23

. 

Tahapan ritual cakalele Ma’atenu dimulai ketika para palakon tarian harus 

membersihkan diri sebelum melaporkan diri untuk mejadi penari. Hubungan yang 

buruk dengan orang lain harus dibersihkan, meminta ijin dari orang tua, pengakuan 

dosa-dosa terhadap orang lain merupakan serangkaian persayaratan awal yang mesti 

dipenuhi oleh para peserta tarian demi menjaga hal-hal yang berkaigtan dengan 

kecelakaan. Inilah persyaratan yang mesti dilakukan oleh seluruh penari dari negeri 

yang melakukan ritual itu. Setelah melakukan pembersihan diri barulah peserta 

menuju ke rumah adat seperti rumah soa (rumah beberapa klan marga) dan menuju ke 

baileo untuk melakukan beberapa ritual, seperti pemanggilan roh-roh leluhur. Setelah 

melakukan ritual di baileo, penari diarak menuju ke tempat-tempat keramat yang 
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dimiliki oleh negeri. Sesampainya di tempat keramat maka penari akan tinggal dan 

bermalam di tempat keramat demi meminta kekuatan dari roh-roh leluhur
24

. 

 Keunikan dari ritus cakalele ma’atenu hahi ini adalah dari proses kekebalan 

tubuh yang didapati para peserta tarian cakalele. Ketika telah bermalam seharian di 

tempat keramat maka mereka akan diarakan menuju ke rumah baileo kembali atau 

dilokasi acara adat di dalam negeri. Ditempat itulah mereka akan memamerkan 

atraksi kekebalan tubuh mereka dari benda-benda tajam seperti, parang, pisau, 

tumbak. Badan mereka akan diiris dengan benda-benda tajam tersebut. Hanya saja 

dalam proses tarian itu, penari sudah dirasuki oleh roh-roh leluhur. Leluhur yang 

merasuki, mereka percaya adalah roh leluhur dari klan atau marga dari masing-

masing penari itu sendiri. Perbedaan dari tarian cakalele ma’atenu Hulaliu dengan 

ma,atenu pelauw hanya pada pakaian. Hulaliu telanjang badan dan memakai celana 

merah, sedangkan Pelauw memakain pakian seutuhnya dan berwarna putih. Proses 

ritual tarian ini merupakan salah satu adat yang berasal dari Alaka sebagai simbol 

integrasi bagi negeri-negeri Amarima
25

. 

Cakalele Hulaliu Cakalele Pelauw 
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 III.2.5.2. Nyanyian Adat (Kapata) 

Negeri-negeri di Maluku pada saat dahulu sangat kental dengan kebiasaan 

bernyanyi yang bertujuan sebagai pembersatu dan penyemangat. Nyanyian-nyanyian 

orang Maluku biasanya disebut dengan Kapata. Kapata selalu dilakukan dalam 

acara-acara adat dan juga acara-acara keagamaan. Kapata akan selalu diingat 

sekalipun sebagian besar berbahasa asli orang Maluku, apakah itu dalam bahasa 

patasiwa atau patalima. Negeri-negeri Amarima yang adalah bahagian dari 

klanpatalima juga sangat memelihara kapata-kapata yang berasal dari klan mereka. 

Pada saat negeri-negeri Amarima berada dan bermukim di wilayah gunung 

Alaka, ada banyak kapata-kapata yang mereka produksikan demi menjaga integrasi 

akan kesatuan Uli Hatuhaha Amarima. Sebagian kapata-kapata yang mereka 

produksikan memilki nilai persatuan, kekeluargaan dan penyemangat kehidupan 

mereka. Sekalipun saat ini mereka tidak lagi bermukim di gunung Alaka, akan tetapi 

mereka masih menyimpan kapata atau nyanyian-nyanyian itu dalam bahasa daerah 

mereka. Sebagian besar kapata-kapata itu diciptakan oleh para leluhur mereka saat di 

alaka. Salah satu kapata yang menunjukan bahwa negeri Amarima ini pernah hidup 

saling menyayangi di Alaka seperti di bawah. 

Hena masa ami loto eri Alaka o 

Puna isa ama rima hatuhaha o 

Am olo ruma e olo ruma sigit o 

E paune ite keberatu ira rori o 

Henamasa ami loto eri Alaka o 

Tanite e tanital e masu-masu soki 

E tanita kuru e uma kuru-kuru e 

Kuru rai eke Hurariu 

Wele-wele kuriala wele o 
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Lai parutu eke haturesy o 

Nahoka rakanyawa o 

Artinya; 

Kemarin kami berada di alaka 

Menjadi satu persekutuan lima negeri di atas batu 

Kami membangun rumah, membangun mesjid 

Menjadi pelindung bagi kita selaku kebesaran di dalam kebersamaan 

Kemarin kami berada di alaka 

Gunung ya gunung hamper tiba 

Namun tetaplah ada gunung, turun lalu turun dan terus turun 

Turun sampai di Hulaliu 

Berseru-seru berkeliling menghimpun dan bersatu 

Untuk datang berkumpul di haturessy pelabuhan rakanyawa 

 

Kapata ini selalu dinyanyikan oleh semua negeri-negeri Amarima jika mereka 

melakukan acara-acara adat negeri. Bagi Hulaliu sendiri kapata selalu dinyanyikan 

saat acara ada seperti cakalelemaa’tenu hahi. Adapula kapata yang dinyanyikan 

sebagai unsur dimana negeri-negeri Amarima ini tidak bisa dipisahkan dan mereka 

merupakan suatu kesatuan 

Hatuhaha taha rua taha rima’o 

Ite looka hiti haha ruma’ea 

Ite looka hiti haha ruma’io 

Irehu waela sala isya’i 

 

Artinya; Masyarakat Hatuhaha tidak ada perbedaan kelompok, baik dua 

maupun lima, mereka saling bantu membantu satu sama lain, karena mereka berasal 

dari satu pancaran mata air
26

. 
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III.2.6. Aliran Kepercayaan Alaka 

Pada umumnya kepercayaan agama suku dianut oleh seluruh masyarakat 

Amarima, kepercayaan agama suku dibawa dari kepercayaan-kepercayaan agama 

suku nunusaku di pulau nusa ina Seram. Kepercayaan lokal ini tidak memiliki nama 

seperti Kristen dan Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Amarima saat 

ini. Kepercayaan agama suku yang dianut oleh masyarakat Amarima secara kolektif 

memiliki kekuatan-kekuatan supranatural yang bisa juga bersifat mistik. Salah satu 

bukti kekuatan supranatural yang masih dimiliki misalnya kekebalan tubuh pada 

tarian cakalele. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang dahulu para leluhur amarima 

memiliki kekuatan-kekuatan yang mistik sebab mereka masih belum mengenal dunia 

secara luas, juga belum terpengaruh oleh kepercayaan agama modern saat ini
27

. 

Orang-orang Ambon pribumi membagi  ilah-ilah dan roh-roh mereka  kedalam dua 

golongan menurut status, “dewa-dewa tinggi dan dewa-dewa rendah”. Golongan 

pertama adalah Langit dan Bumi istilah asli untuk dewa langit adalah Upu Lanite. 

Dewa-dewa yang termasuk golongan kedua lebih menonjol dan terbagi dalam 

beberapa jenis, arwah-arwah para tokoh, roh-roh benda-benda dan Nitu adalah jenis 

roh yang berbahaya (setan)
28

. 

Alaka sempat menjadi kekuatan supernatural bagi komunitas negeri Hulaliu 

yang diketuai oleh dipimpin oleh salah seorang warga Hulaliu. Negeri Hulaliu pernah 

memiliki kelompok yang menamakan diri mereka aliran kepercayaan Tophilus atau 
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juga sering disebut kepercayaan Alaka. Bahkan ada yang sempat mengatakan bahwa 

inilah sebuah agama tersendiri yang dinamai agama Tophilus. Kelompok ini memiliki 

sebagian kekuatan-kekuatan supranatural yang diklaim oleh mereka bahwa kekuatan 

mereka tidak bisa ditandingi oleh kekuatan supernatural yang ada di semua negeri di 

Maluku
29

. 

Kepercayaan ini berawal dari seorang tokoh asal negeri Hulaliu yang bernama 

Tophilus Hatalaibessy. Pada awalnya di negeri Hulaliu terjadi banyak penyakit yang 

menimpa masyarakat Hulaliu. Penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat Hulaliu 

itu tidak bisa disembuhkan. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengobati 

masyarakat Hulaliu. Penyakit yang di alami oleh masyarakat itu juga dengan berbagai 

jenis penyakit
30

. 

Kepercayaan Alaka atau kepercayaan Tophilus ini muncul pada tahun 1937. 

Diaktakan kepercayaan Alaka karena diperoleh melalui suatu pertapaan di puncak 

gunung Alaka. Tophilus saat itu naik ke Alaka dan melakukan pertapaan selama 40 

hari tanpa makan maupun minum. Dalam proses pertapaan di gunung Alaka itulah 

yang menyebabkan Tophilus mendaptkan kekuatan supernatural. Pada dasarnya 

kepercayaan Alaka ini berpangkal pada kepercayaan roh-roh leluhur yang kemudian 

bersentuhan denga ajaran Hindu, sehingga menimbulkan munculnya konsep Allah 
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tertinggi yang bisa disebut Upu lanito. Konsep kekuasaan tertinggi dalam 

kepercayaan Alaka ini bisa dibagi menurut tingkatannya seperti bagan dibawah
31

. 

 
 

 

 

 

 

Konsep Upu lanito merupakan Allah utama yang menciptakan alam semesta. 

Kepercyaan ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan 

Kehendak Allah (Upu Lanito) yang dimanifestasikan lewat malaikat selaku perantara. 

Menurut keyakinan kepercayaan Alaka ini alam bawah banyak ditempati oleh roh-roh 

leluhur. Roh leluhur ini diyakini selalu menjaga dan memperhatikan kehidupan 

keturunannya, sehingga mereka selalu meminta sesuatu yang diinginkan melalui roh-

roh leluhur.  

Konsep pembagian leluhur sesuai dengan wilayah kekuasaannya seperti 

demikian
32

. 

 Upu Nohinohija Pentury Ira adalah leluhur yang dikonsepkan sebagai 

pelindung kehidupan keturunannya 

 Upu Tohyan adalah roh leluhur yang dikonsepkan sebagai pelindung alam 
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 Upu Anhatua Tomasalau adalah roh leluhur yang dikonsepkan sebagai 

pelindung negeri 

 Upu Simapati Baren Risalau adala roh leluhur yang dikonsepkan sebagai 

pelindung laut. 

Menurut keyakinan kepercayaan ini, moyang-moyang yang disebutkan di atas 

tidak meninggal seperti manusia biasa, tetapi mereka menghilang tanpa bekas 

(masyarakat menyebutnya “malau” atau menghilang). Menurut kepercayan 

masyarakat leluhur-leluhur itu memiliki kekuatan yang sakti. 

Setelah leluhur maka ada tokoh Tophilus Hatalaibessy yang memiliki 

kekuatan supranatural yang didapatinya ketika dia melakukan pertapaan di gunung 

Alaka. Menurut kepercayaan Alaka Tophilus Hatalaibessy ini memiliki kekuatan 

supranatural sehingga apapun dia bisa lakukan. Salah satu informan mengatakan 

bahwa Tophilus ini memiliki murid berjumlah 12 orang, dan mereka mampu 

melakukan apa saja termasuk membunuh dan menghidupkan manusia
33

. 

III.3. Alaka Sebagai Sistim Etika Hidup Bersama  

Alaka selalu menjadi sebuah tempat yang menyimpan berbagai kenangan 

dimana terbentuknya sebuah komunitas kerajaan Hatuhaha Amarima. Maka didalam 

kehidupan komunitas amarima terkandung nilai dan prinsip etika hidup sebagai 

                                                           
33

Hasil wawancara dengan cucu dari Tophilus Hatalaibessy yang bernama Yopi Hatalaibessy. saat ini 

telah menjadi penerus dari kepercayaan alaka. Hanya saja Yopi Hatalaibessy tidak memiliki kekuatan 

yang supranatural sama seperti Kakeknya. Dia hanya memiliki karunia yang diturunkan dari kakeknya 

untuk menyembuhkan masyarakat. Terutama pasien patah tulang. 



24 

 

komunitas bersama. Nilai dan prinsip hidup bersama itu selalu digambarkan menjadi 

dua bentuk seperti dijalaskan dibawah ini. 

III.3.1. Nunulaumalaka Sebagai Sebuah System Etika di Alaka 

Masyarakat Amarima pada saat di Alaka menggambarkan dan 

mengkonsepkan hubungan kekerabatan meraka bagaikan pohon beringin yang 

tumbuh subur d gunung tersebut. Nunulaumalaka adalah bahasa daerah Amarima 

yang mengartikan pohon beringin daun halus yang menjadi pelindung ketika leluhur 

Amarima bermukim di Alaka. Konsep masyarakat Amarima ini menggambarkan 

sebuah relasi yang saling berhubungan erat antara negeri yang satu dengan negeri 

yang lain. Pohon beringin daun halus ini menggambarkan akar dan batang merupakan 

letak negeri Pelauw diantara negeri-negeri yang lain. Pelauw merupakan akar dan 

batang, oleh karena Pelauw merupakan pemimpin atau raja dalam komunitas negeri-

negeri Amarima sejak mereka membangun pola kehidupan dan budaya di Alaka. 

Sedangkan ranting dari pohon beringin daun halus ini didiami oleh empat negeri yang 

lain, Hulaliu, Kailolo, Rohomoni, Kabauw. Menurut beberapa informan mengatakan 

bahwa karena relasi negeri-negeri Amarima ini diibartkan sama seperti pohon maka 

dia sulit ditaklukan dan dihancurkan. Jika relasi ini dihancurkan maka dia akan 

bertumbuh dan bertunas yang baru sama seperti pohon
34

. 

Konsep kehidupan masyarakat Amarima di analogikan seperti pohon beringin 

ini bisa dianalisis merupakan konsep awal dimana mereka menggambarkan 

kehidupan mereka. Dikatakan seperti demikian sebab, konsep kosmologi orang 
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Maluku yang menggambarkan nunusaku yang menjadi pohon kehidupan, bisa 

menjadi acuan terbentuknya konsep nunulaumalaka di Amarima Hatuhaha. 

Gambar Analogi Pohon Beringin 

 

 

III.3.2. Analogi Tubuh Sebagai Sebuah Sistim Kelembagaan di Alaka 

Persekutuan antara negeri-negeri Uli hatuhaha disimbolkan dan dianlogikan 

sebagai tubuh manusia, yang dibagi menjadi lima bagian mengikuti anggota tubuh 

manusia sebagai berikut; kepala adalah negeri Pelauw, tangan kanan adalah negeri 

Hulaliu, tangan kiri adalah negeri rohomoni, kaki kanan adalah negeri Kailolo dan 

kaki kiri adalah negeri Kabauw. Setiap pembagian ini memiliki fungsi masing, dan 

dijadikan oleh masyarakat Hatuhaha sebagai ciri atau penanda kultural masing-

masing negeri. 

 Kelima negeri yang saat ini dikenal dengan nama Amarima merupakan sebuah 

kerajaan terdapat pembagian peran secara merata pada masing-masing negeri, 

sekaligus menjadi cirri tersendiri pada masing-masing negeri hingga saat ini. Negeri 

Pelauw memegang pemerintahan, dan raja pelauw berfungsi sebagai raja Hatuhaha, 
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dengan gelar upu latu nusa barakate, yang berarti raja yang penuh berkat. 

Kemungkinan analogi tubuh ini diadopsi pada masa kolonialisme, dimana struktur 

pemerintahan dibentuk oleh bangsa Portugis dan Belanda. Sehingga terjadi 

pembagian kerja organisasi dalam persekutuan Amarima Hatuhaha. Menurut  

beberapa informan pembawaan ini dibawa dari dahulu hingga kini, dan melekat 

dalam karakter masing-masing masyarakat Amarima. 

Pembawaannya hingga masa kini, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri 

bahwa masyarakat negeri Pelauw sebagian menduduki posisi-posisi pemimpin dalam 

birokrasi pemerintahan di Maluku, dan ini adalah kelebihan kepemimpinan mereka. 

Negeri Rohomoni mengurus keagamaan buktinya sebelum berangkat ke Mekkah 

mereka ini selalu menuju ke Alaka untuk meminta restu dari sang Ilahi
35

. 

 Negeri Kabauw mengurus persiapan ekonomi oleh karena itu di masa kini 

tidak bisa dipungkiri bahwa mereka selalu bisa memenuhi kebutuhan mereka dan 

pintar mencari lapangan pekerjaan secara sosial. Negeri Kailolo sebagai penglima 

perang dan persiapan peralatan perang, terbukti masyarakat Kailolo memiliki 

emosional yang tinggi dan keberanian berperang jika dibandingkan dengan kelima 

negeri yang lainnya. Negeri Hulaliu sebagai juru tulis dan juru bicara, karena mereka 

sebagai juru tulis dan juru bicara sehingga mereka diutus dari Alaka untuk berunding 

dengan pihak Belanda sehingga menyebabkan mereka di Kristenkan
36

. 
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Gambar Analogi Tubuh 

 

III.3.3. Bentuk Penerapan Alaka Dalam Komunitas Amarima Hatuhaha 

III.3.3.1. Cuci Negeri  

Proses penyatuan antar negeri-negeri dalam rumpun Amarima biasanya 

dilakukan dalam berbagai aktifitas sosial bahkan pelestarian nilai adat yang 

diterapkan. Didalam proses itu maka ada jalan penyatuan yang masih dilakukan 

bersama dalam hal-hal yang sederhana. Proses dimana ada nilai penyatuan yang 

diterapkan misalnya dalam wujud gotong royong membangun negeri, dimana jika 

terjadi kegiatan-kegiatan pembersihan negeri, maka negeri yang lain turut terlibat 

dalam proses gotong royong yang saling menyatukan
37

. Proses cuci negeri biasanya 

difokuskan ke tempat-tempat keramat atau juga biasanya dilakukan pada tempat-

tempat umum yang dimiliki oleh tiap-tiap negeri. 
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 III.3.3.2. Pembangunan Rumah Adat  

Pembangunan rumah adat atau baileo adalah suatu acara adat yang selalu 

dilakukan jika rumah adat itu tidak lagi bisa difungsikan. Jika terjadi pembanguna 

rumah adat oleh salah satu negeri maka negeri yang laiinya akan membantu secara 

material atau materiil. Pembangunan baileo di negeri Hulaliu yang bernama Asari 

Lounusa biasanya dibantu secara materi oleh negeri-negeri yang lain. Bantuan 

tersebut biasanya berupa uang, kayu, batu, atau pasir yang bisa disumbangkan dari 

negeri Pelauw, Kailolo, Rohomoni, Kabau. Selain itu adapula kehadiran secara 

langsung dalam seremonial peresmian bangunan baileo ketika selesai dibangun dan 

diresmikan untuk difungsikan dalam ritual negeri
38

. 

Selain pembangunan baileo negeri Hulaliu yang mengikutsertakan keempat 

negeri lainnya. Adapula baileo negeri Pelauw yang dalam proses pembangunannya 

selalu melibatkan negeri Hulaliu. Alasan ini merupakan alasan historis dikarenakan 

baileo yang dimiliki negeri Pelauw ini dimiliki oleh negeri Hulaliu dan negeri 

Pelauw. Baileo negeri Pelauw ini adalah peninggalan leluhur dimana tiang sebelah 

kiri baileo ini milik Hulaliu. Oleh karena itu jika pembangunan baileo maka Hulaliu 

harus diundang secara langsung tanpa surat menyurat. Hulaliu harus datang dan 

memasang salah satu atap terlebih dahulu sebagai simbolik kepemilikan baileo negeri 

Pelauw. Jika atap sudah dipasang secara simbolik yang diwakili oleh pemerintah 

negeri barulah diikuti secara simbolik oleh pemerintah negeri Pelauw
39

. 
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III.3.3.3. Pembangunan Rumah Ibadah 

Mengenal negeri-negeri Amarima bukan hanya dari identitas adat dan budaya 

yang tertanam sejak mereka berada di negeri lama Alaka saja. Amarima memiliki 

banyak keberagaman terutama dari segi keagamaan. Agama memang pernah menjadi 

pokok permasalahan dalam kehiduapan Amarima, namun agama juga selalu menjadi 

integrasi bagi pluralitas yang tumbuh dalam komunitas amarima. Ketika penulis 

berada di lapangan penelitian. Penulis sempat menuju ke negeri Rohomoni yang 

merupakan negeri paling barat dari Amarima. Dengan tujuan mengambil sedikit 

informasi tentang peran Alaka dalam kehidupan Amarima, penulis sempat bertemu 

dengan salah satu ibu yang sempat penulis jumpai. 

Apakah ada momo (Om) dari Hulaliu yang datang untuk 

membantu mengerjakan Mesjid? sebab saat mesjid Negeri sementara 

mengganti atap dari mesjid. Atap dari mesjid sudah bocor dan mesti 

diganti
40

. 

 

Pada saat penulis datang ke negeri Rohomoni untuk mendapat sedikit 

informasi ternyata pada saat itu sementara diadakan pembangunan atap mesjid. 

Pertanyaan salah satu ibu itu menunjukan bahwa dalam membangun mesjid maka 

negeri Islam akan dibantu oleh negeri Hulaliu yang mayoritas Kristen Protestan. 

Terutama berkaitan dengan salah satu mesjid yang terdapat di negeri rohomoni yang 

bernama mesjid Kambuasa. Mesjid ini merupakan peninggalan negeri Hulaliu. 
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Salah satu pembangunan rumah ibadah yang melibatkan kearifan lokal 

Amarima terdapat ketika Negeri Hulaliu membangun Gereja Betlehem. Material 

pembangunan gereja didapat dari pemberian hasil alam yang dimiliki negeri Islam 

yang lain. Seperti pasir yang diangkut dari pantai Rohomoni dan batu sungai yang 

diberikan secara cuma-cuma oleh negeri Pelauw
41

. 

Mesjid Kambuasa miliki Amarima 

 

 

III.3.3.4. Pelantikan Pemerintah Negeri 

Salah satu momen terbesar dalam sejarah pemerintahan suatu negeri adalah 

pelantikan pemerintah negeri terkususnya raja negeri. Momem pelantikan raja negeri 

merupakan suatu momen historis yang selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam 

pemerintahan setiap negeri di Maluku. Pelantikan raja selalu menjadi pusat 

mempertemukan dan mempersatukan komunitas pela dan gandong bagi negeri yang 

memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Momen pelantikan raja adalah 
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proses dimana satu negeri telah memilih secara demokratis satu anak negeri yang 

memiliki kapabilitas dalam kepemimpinan untuk menjadi pemimpin sebuah negeri. 

Ketika dalam proses setiap pelantikan raja di Negeri Pelauw maka semua 

negeri Amarima akan diundang menghadiri acara yang dimaksud. Selain itu ada 

acara-acara dan ritual adat yang dilakukan selalu melibatkan kelima negeri untuk 

berperan didalam adat-adat tersebut, sebab ketika kita buat adat maka adat negeri 

Pelauw tidak bisa terpisah dari adat negeri-negeri yang lain di Amarima
42

. Di Hulaliu 

ketika pelantikan raja maka keempat negeri Amarima dengan enam negeri pela 

Hulaliu harus diundang, dan diharuskan hadir sebagai bagian dari panas pela. Jika 

Pelauw dan Rohomoni hadir mereka selalu mengikut tarian cakalele Ma’atenu juga, 

karena tarian itu miliki Amarima. 

III.3.3.5. Momentum Keagamaan 

Perbedaan secara agama kadang bisa menghancurkan dan juga menyatukan. 

Sejak konflik agama antara negeri Amarima maka keempat negeri Islam selalu selalu 

berusaha membangun keakraban kembali dengan saudara mereka yang Kristen. Hal 

demikian terlihat dari setiap momen keagamaan yang dirayakan. Setiap menyongsong 

idul fitri maka panitia penyelenggara halal bi halal telah dibentuk untuk menggalang 

dana menyukseskan kegiatan tersebut demi mempererat hubungan kelima negeri
43

. 

Salah satu informan menyampaikan bahwa dia pernah menjadi panitia halal bi 

halal. Acara ini selalu diselenggarakan setelah hari raya idul fitri. Halal bi halal 
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selalu dilakukan di kota Ambon, tepatnya di Mesjid Al-fatah Ambon. Dalam halal bi 

halal ini selalu ada pementasan drama yang menceritakan hubungan kelima negeri di 

Alaka, menceritakan proses terbentuknya negeri-negeri Amarima. Kapata-kapata 

sebagai nyanyian identitas pemersatu negeri Amarima juga sering dinyanyikan agar 

anak cucu Amarima tidak lupa terhadap kapata-kapata amarima
44

. 

III.3.4. Disintegrasi Sistem Nilai Hidup Di Alaka 

III.3.4.1. Konflik Agama 

Ibarat mata uang, potensi konflik dan potensi perdamaian adalah dua sisi 

berseberangan yang inheren dalam setiap proses interaksi antar kelompok sosial. Bila 

sisi damai yang tampak dipermukaan, potensi konflik senantiasa membayangi. Begitu 

juga bila sisi konflik yang timbul di permukaan, potensi damai senantiasa 

membayangi. Pada saat kekerabatan sosial sementara terjalin dengan baik diantara 

negeri-negeri Amarima yang plural dari segi agama. Maka agamalah yang menjadi 

titik keretakan kekerabatan sosial kelima negeri. Konflik sosial yang terjadi tahun 

1999 tidak bisa dibentengi dengan budaya lokal yang tersusun rapih diantara kelima 

negeri Amarima yang memiliki dua agama yang berbeda ideology dan dogma. 

Konflik agama yang awalnya bersumber dipusat kota Ambon, pada awalnya 

adalah konflik sepeleh antar individu. Namun dipolitisasi menjadi konflik kelompok 

yang membawa bendera agama sebagai jati diri mereka.Sebagai negeri yang 

berdekatan dengan pulau Ambon yang adalah pusat konflik, tentunya udara konflik 

bisa saja tercium hingga ke negeri-negeri Amarima. Pada awalnya keempat negeri 
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Amarima yang Muslim ini terpancing dengan isu-isu, begitupun juga sebaliknya salah 

satu ngeri Kristen yang disamping mereka juga terpencing dengan isu-isu yakni 

negeri Kariuw. Akhirnya proses penyerangan dan konflik terjadi antara negeri 

amarima yang Islam dengan negeri Kariuw yang Kristen. Sebagai negeri yang 

memiliki jiwa Kristenisasi maka Hulaliu menampung Kariuw sebagai korban konflik 

dari pihak Kristen. Sekalipun Kariuw adalah salah satu kelompok dari buangbesi 

patasiwa. Ketika telah terjadi konflik maka hadirnya kesenjangan antara negeri empat 

Amarima yang Islam dan negeri Hulaliu yang Kristen
45

. 

Diantara negeri-negeri Amarima tercatat terjadi konflik antara empat yang 

Islam dengan Hulaliu yang Kristen sebanyak enam kali. 24 Desember 2001 

merupakan konflik terakhir penyerangan dilakukan secara drastis oleh keempat negeri 

amarima Islam ke Hulaliu, perang ini terjadi menyebabkan korban yang banyak 

berjatuhan dari segi material dan juga korban jiwa. Sebagian pemukiman negeri 

Hulaliu yang mengarah ke negeri Pelauw berhasil dibakar habis. Kisah ini merupakan 

kisah dimana terjadinya keretakan antara kedua belahpihak yang berbeda agama. 

Kisah ini menunjukan terjadinya disintegrasi dalam budaya amarima. Namun pada 

saat tahun 2002 Keempat negeri Islam ini datang ke Hulaliu dengan tujuan mengikat 

persaudaraan dengan Hulaliu kembali. Faktanya pada saat itu juga mereka berangkat 

ke Ambon untuk melakukan konvoi damai mengelilingi kota Ambon
46

. 
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III.3.4.2. Konflik Sosial 

Selain konflik yang terjadi dengan latarbelakang agama pada tahun 1999. 

Sudah terjadi konflik yang berhubungan antara negeri dan negeri, dengan latar 

belakan sosial maupun politik yang berbeda. Konflik yang terjadi diantara negeri-

negeri Amarima selalu selalu dengan latarbelakang sepeleh. Tahun 1980 pernah 

terjadi peperangan antara negeri Hulaliu dan Pelauw hanya dilatarbelakangi masalah 

tauran antara pelajar SMU asal Hulaliu dengan Pelajar SMU asal Hulaliu kemudian 

membawa nama negeri sehingga terjadi konflik antar negeri. Selain Hulaliu dan 

Pelauw, Pelauw dan Kailolo juga sering terjadi hanya karena masalah individu.  

Kadang ketika terjadi masalah antara individu maka orang tidak mengatakan 

bahwa si „A‟ dan si „B‟ berkelahi. Namun mereka selalu mengatakan Kailolo dan 

Pelauw. Ini menandakan bahwa kita selalu membawa nama-nama negeri dalam 

masalah yang sebenarnya tidak bisa berdampak pada negeri. Karena membawa-bawa 

nama negeri akhirnya semua oknum dalam negeri terkena masalah, sekalipun banyak 

yang tidak tahu akar permasalahannya seperti apa
47

. 

Konflik antara negeri-negeri Amarima sekalipun dalam skala besar 

melibatkan negeri masing-masing yang berkonflik namun proses perdamaian itu akan 

terlaksana dengan sendirinya tanpa ada instansi yang menjadi pihak perdamaian. Hal 

ini bagi salah satu informan karena adanya kesadaran bagi masyarakat-masyarakat 

Amarima bahwa mereka ini adalah keluarga yang satu. Konflik dan pertikaian-
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pertikaian itu akan reda secara alamiah
48

. Konflik yang terjadi biasanya hanya karena 

masalah sosial, ekonomi dan politik. 
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