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BAB IV 

REVITALISASI PERAN DAN MAKNA  ALAKA BAGI NEGERI-NEGERI 

YANG TERHIMPUN DI DALAMNYA 

 

Secara Sosio-Teologis Alaka bukanlah sebuah fakta geografis semata, 

mengenai Negeri-negeri yang terhimpun di dalamnya, tetapi Alaka menjadi sebuah 

Spiritual Capital  bagi setiap negeri yang terhimpun didalamnya termasuk Negeri 

Hulaliu dan Pelauw. Maksud dari spirutal capital kita bisa mempergunakan pikiran 

Peter Berger yang menjadikan agama sebagai sumber daya pembangunan ekonomi, 

politik dan sosial kemasyarakatan
1
. Alaka dikatakan sebagai sebuah Spiritual Capital 

karena dengan begitu maka seluruh elemen yang ada didalamnya, terhisap masuk dan 

dimungkinkan untuk membangun hidup bersama di wilayah mereka berada.  

Melalui Spiritual Capital Alaka dapat dipandang sebagai sebuah kosmos 

imaniah dengan vitalitas-vitalitas kulturalnya bagi negeri – negeri yang ada 

didalamnya, termasuk Hulaliu, Pelau, Ruhumoni, Kabau, dan Kailolo. Dimana 

realitas yang terjalin berikutnya menampakan keragaman dalam segi kepercayaan, 

maupun budaya yang dipegang, akan tetapi melalui spiritual capital di miliki oleh 

Alaka, maka perbedaan itu dapat tetap terikat secara harmonis dalam sebuah jalinan 

kehidupan bersama.   

Dalam perspektif Spiritual Capital yang termaknai di Alaka, maka nurani, 

nilai, pemikiran dan karakter hidup bersama yang baku bantu (saling membantu), ale 
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rasa beta rasa, antar sesama tidak hanya disumbangkan oleh kultur tunggal 

melainkan oleh semua komunitas didalam Alaka, diantara perbedaan-perbedaan yang 

ada.  

Alaka telah ada sejak dahulu, dan menjadi sebuah kenyataan faktual yang 

asali diantara negeri-negeri Amarima yang terikat didalamnya, akan tetapi tidak dapat 

dipungkiri bahwa konflik sempat menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang 

dibangun bersama sejak dahulu, tetapi pemaknaan terhadap spiritual capital ini tidak 

hilang seutuhnya, situasi yang menunjukan hal itu terbukti lewat  proses konvoi 

damai yang dilakukan oleh negeri-negeri Amarima,  sebagai satu pemaknaan 

persudaraan yang tidak pernah putus. Proses ini menempatkan bahwa nilai-nilai 

spiritual capital, yang pernah hidup itu ingin dimaknai kembali sebagai sebuah 

konsep hidup bersama yang mengatur dan menata kehidupan negeri-negeri Amarima.  

Pemaknaan kembali nilai-nilai  Alaka, dilihat sebagai satu hal yang penting sebagai 

upaya merekatkan tali persaudaraan yang sempat renggang. Nilai-nilai ini patut 

dilihat kembali diantara tonggak-tonggak budaya yang semakin banyak diragukan 

kekuatannya untuk menyatukan masyarakat Maluku yang plural dan pernah 

berkonflik. Jika berkaca pada sejarah maka dapat dipahami bahwa Alaka masa kini, 

yang muncul kembali pasca konflik merupakan revitalisasi terhadap Alaka yang telah 

ada sebelumnya.  

Dimana dalam Spiritual Capital, Alaka bukanlah suatu label sosial yang 

dangkal, melainkan merupakan sebuah eksistensi diri yang fundamental yang 

dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada negeri-negeri Amarima. Maka Alaka 
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menjadi sebuah eksistensi diri imperatif Sosio-teologis yang mengkonstruksi 

masyarakat didalam negeri Amarima untuk berkarakter saling membantu, saling 

menopang, karena di luar karakter tersebut maka setiap Masyarakat yang mendiami 

wilayah di negeri-negeri amarima hanyalah “komunitas tergantung” yang secara fisik 

berada di negeri Amarima namun secara eksistensial mereka sesungguhnya sudah 

mati. 

Oleh sebab itu, untuk memahami peran Alaka dalam proses integrasi 

Kehidupan masyarakat di dalam Negeri-negeri Amarima tidak bisa dipisahkan dari 

bagian untuk memahami Peran dan makna Alaka terlebih dahulu. Dimana seluruh 

sistem peran dan Makna itu akan mempengaruhi aspek kognitif (Pikiran), Afektif 

(Perasan), dan Psikomotorik (Tindakan) dari masyarakat di negeri-negeri amarima, 

khususnya Hulaliu dan Pelauw  ketika mereka membangun hubungan interaksi, 

komunikasi, dll.  Peran dan Makna inilah yang akan mewakili pandangan dunia atau 

world view mengenai masyarakat di negeri-negeri Amarima. 

IV.1. Makna Alaka bagi Kehidupan Masyarakat Negeri-Negeri Hulaliu dan 

Pelauw   

Alaka adalah manifestasi dari masyarakat yang terikat dalam sebuah 

hubungan Spiritual Capital yang mana secara langsung membentuk sebuah 

kesepakatan hidup bersama diantara negeri-negeri Amarima yang berbalut hukum dan 

norma yang terdapat di dalam Alaka. Hukum dan norma-norma tersebut meliputi 

saling mengasihi, saling menyapa satu dengan yang lain, milik yang satu adalah milik 

bersama, tidak boleh ada yang membuat sesama masyarakat didalam negeri Amarima 
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dalam hal ini dikhususkan bagi Negeri Hulaliu dan Pelauw menjadi tersinggung, 

tidak boleh menaruh curiga, dendam, marah, saling mempersalahkan satu dengan 

yang lain. Apalagi sampai mengawini sesamanya. Konsepsi inilah yang sepentasnya 

melekat (inheren) pada diri masing-masing individu dalam komposisi negeri-negeri 

amarima agar menjadikannya cermin yang unik, berarti dan bermakna bagi setiap 

individu didalamnya. 

IV.1.1. Alaka, sebuah fakta Sosial  

Alaka merupakan sebuah fakta sosial. Sebuah kenyataan yang mempengaruhi 

individu-individu yang terikat di dalamnya. Alaka berada di luar individu, ia 

mengakar di dalam kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan seluruh tatanan kehidupan 

bersama, sehingga sebagai pakta social telah disebutkan sebelumnya, ia tidak semata 

lebel social, namun juga penunjuk identitas bagi seluruh komponen masyarakat yang 

ada didalamnya .Sebagai pakta sosial Alaka memiliki sifat memaksa dan 

mempengaruhi cara bertindak, berpikir dan perasaan individu-individu yang terdapat 

di dalamnya. Bahkan Alaka mampu mengontrol individu melalui norma-norma, 

hukum-hukum adat dan ideologi yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan 

definisi Durkheim mengenai pakta sosial, bahwa fakta sosial adalah cara-cara 

bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dimuati dengan 

sebuah kekuatan memaksa, yang karenanya hal-hal itu mengontrol individu itu.  

Alaka memiliki tiga karakteristik fakta sosial yang dikemukakan oleh 

Durkheim pada bab II. Pertama, Amarima bersifat eksternal terhadap individu. 
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Amarima ada dalam tindakan, perilaku, cara berpikir, adalah sebuah Spiritual Capital 

yang ada di luar individu dan mempengaruhi individu tersebut.  

Kedua, Alaka sebagai sebuah fakta social dan memiliki sifat memaksa 

individu. Dimana Individu-individu yang terikat dalam Alaka dipaksa, dibimbing, 

diyakinkan, didorong, atau dipengaruhi oleh berbagai hukum-hukum adat dan norma-

norma yang telah ditetapkan. Sehingga, individu terikat didalamnya tidak dapat 

bertindak semaunya. Karena telah ada aturan-aturan yang ditetapkan. Alaka menjadi 

sebuah tatanan etik. Setiap individu di dalamnya diberikan ruang untuk berinteraksi 

namun mereka tetap ada dalam bingkai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.   

Ketiga, Alaka bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam masyarakat 

negeri Amarima termasuk Hulaliu dan Pelauw.  Ini disebabkan karena Alaka itu 

merupakan manifestasi dari Spiritual Capital yang hakekatnya Kolektif atau milik 

bersama masyarakat negeri Amarima, bukan sifat individu perorangan.  Dimana 

Kesadaran dibalik Spiritual Capital yang hadir didalam Alaka lahir dari kesadaran 

kolektif (collective consciousness/conscience) masyarakat negeri Amarima untuk 

mempererat hubungan kekerabatan yang terjalin di antara mereka. Sehingga Amarima 

bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat 

kolektifnya.  

Fakta bahwa Alaka lahir dari sebuah kesadaran kolektif (collective 

consciousness/conscience) dan didasari oleh hukum-hukum adat dan norma-norma 

kemasyarakatan, turut memperlihatkan bahwa Alaka merupakan tonggak moral yang 
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memberikan keseimbangan, keselarasan dan solidaritas bersama dalam masyarakat 

negeri Amarima Khususnya Hulaliu dan Pelauw.  

Masyarakat negeri-negeri Amarima dalam hal ini Hulaliu dan Pelauw, dua 

negeri yang pernah saling berpautan dalam konflik kemanusiaan yang terjadi di tahun 

1999. Dimana kedua negeri ini memiliki dasar moral dan kepercayaan yang sama 

bahwa mereka berasal dari sebuah tatanan Spiritual Capital yang menjadikan mereka 

satu dalam semenjak dahulu kala oleh para leluhur, Sehingga kenyataan negeri-negeri 

Amarima, khususnya Hulaliu dan Pelauw adalah saudara, maka hubungan mereka 

harus terus ditata, dijaga dan dipelihara. Kepercayaan yang dianut bersama (Spiritual 

Capital) oleh masyarakat kedua negeri ini mendorong munculnya kesadaran kolektif 

(collective consciousness/conscience) dan memperkuat ikatan emosional bagi seluruh 

negeri Amarima, tidak terkecuali Hulaliu dan Pelauw. 

IV.1.2. Alaka sebagai Warisan Leluhur  

Alaka sebagai Spiritual Capital senantiasa diwariskan oleh para leluhur 

sebagai sesuatu yang memiliki nilai sakral oleh masyarakat negeri Amarima. Spiritual 

capital merujuk pada kekuatan, pengaruh dan keadaan yang diciptakan oleh 

kepercayaan bersama untuk menata kehidupan bersama. Konsepsi inilah yang terus 

diwariskan oleh para leluhur dalam sebuah ikatan hidup orang basudara, sehingga 

ikatan ini perlu dijaga. Warisan ini pun dibingkai dalam adat istiadat bersama. Adat 

yang membingkai hubungan kekerabatan antara negeri Amarima ini berkaitan dengan 

berbagai aturan yang diadakan oleh Tete Nene Moyang untuk mengatur tindakan 

dalam kehidupan bersama untuk membentuk suatu tatanan Spiritual Capital. Adat 
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inilah yang Ruhulessin sebut sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan dan 

keserasian antara para anggota, manusia dengan sesama, dengan alam sekitar, antara 

negeri yang satu dengan negeri yang lain. Leluhur yang turut memprakarsai 

hubungan yang terbangun di antara negeri-negeri Amarima dipandang sebagai 

sumber kebaikan tertinggi untuk mencapai hidup bersama yang damai. Leluhur yang 

mewariskan adat. Adat memiliki kekuatan karena bersumber pada leluhur sehingga 

bersifat sakral. Demikian pula dengan Alaka sebagai sebuah konsepsi Spiritual 

Capital.  

Alaka yang bersumber dari Spiritual Capital yang memiliki sejumlah 

kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh Tete Nene Moyang, dengan tujuan 

mengatur kehidupan bersama. Sehingga, secara tidak langsung Alaka turut memiliki 

kekuatan dan nilai sakral. Nilai sakral Alaka diperoleh dari Tete Nene Moyang dan 

dilindungi oleh aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, pandangan Durkheim 

mengenai „yang sakral‟ terdapat pula di dalam Alaka. Karena Alaka dilindungi oleh 

aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut ada dalam kerangka „yang sakral‟. Aturan-

aturan yang ada dalam kerangka „yang sakral‟ memiliki kekuatan. Karena tidak hanya 

menyangkut ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman yang bersifat duniawi tetapi 

juga ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman yang bersifat supra manusiawi.  

Dalam kosmologi orang Ambon, leluhur atau Tete Nene Moyang memiliki 

peran untuk melindungi tetapi juga menghukum. Hal ini juga ditemui di dalam ikatan 

Alaka. Ritual-ritual yang diadakan oleh masyarakat negeri Amarima secara bersama-

sama ketika mereka Membangun rumah adat maupun gedung peribadatan 



8 

 

menunjukkan wujud solidaritas berbaulut semangat belarasa, ale senang beta senang, 

ale susah beta susah, maka kesatuan hidup inilah yang mampu melintasi titik kodrat 

agamawi yang dipegang saat ini baik Kristen maupun islam, sebab Spiritual Capital 

yang tertung didalam Alaka Sebagai system nilai yang diwariskan oleh para leluhur.  

Mengenai Spiritual Capital yang terkandung dalam Alaka, peran leluhur 

sebagai pencipta tatanan relasi hidup bersama ini begitu kuat. Bahkan dinilai 

kekuatan para leluhur sebagai sebuah kenyataan asli yang membangun hubungan ini 

dipandang mampu mendatangkan kebaikan dan juga kemalangan bagi masyarakat 

dalam negeri Amarima. Dalam Alaka, kebaikan itu terlihat dari seluruh anugerah 

yang dirasakan baik itu diladang usaha, maupun dalam seluruh tatanan kehidupan 

bersama, damai, sentosa, sejahtara, dsb. Namun, sebaliknya, ketika mereka 

mengalami kegagalan, dalam situasi gagal di ladang usaha, kesusahan hidup, bahkan 

hingga mencakup kematian, dimaknai sebagai komponen kehidupan yang keluar dari 

tatanan Spitiual Capital yang melekat di Alaka dan telah disepakati bersama sebagai 

(collective consciousness/conscience) oleh para leluhur. Kebaikan akan diperoleh 

masyarakat negeri Amarima, Hulaliu dan Pelauw juga apabila mereka bersatu dalam 

hubungan yang harmonis, yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah leluhur 

tetapkan di Alaka. Karena leluhur adalah sumber kebaikan tertinggi. Hubungan yang 

baik dengan sesama anggota Amarima adalah bentuk hubungan yang harmonis pula 

dengan leluhur.  

Keyakinan masyarakat negeri Amarima, Hulaliu dan Pelauw mengenai adanya 

suatu kekuatan yang lebih berkuasa di atasnya, suatu kekuatan yang bersifat sakral 
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sejalan dengan definisi agama yang dikemukakan oleh Durkheim. Ada keyakinan 

bersama dari masyarakat negeri Amarima bahwa mereka berasal dari leluhur yang 

sama, leluhur yang memiliki kekuatan supernatural dan yang membingkai mereka 

dalam hubungan kekerabatan. Dan hubungan kekerabatan dalam Alaka, dilegitimasi 

dengan sejumlah ritus dan aturan-aturan atau norma-norma yang memperkuat sifat 

sakral dari hubungan tersebut.  

Keyakinan tersebut di atas lahir dari masyarakat itu sendiri. Keyakinan yang 

mereka miliki memberi kekuatan pada ikatan kekerabatan Alaka. Dan memberi nilai 

sakral di dalamnya.  

IV.2.  Peran Alaka dalam Proses Integrasi Antara Negeri Hatuhaha 

Amarima, Khususnya Hulaliu, dan Pelauw Pasca Konflik di 

Maluku  

Integrasi dipahami sebagai upaya menyatukan masyarakat menjadi satu 

kesatuan. Di dalamnya terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap unsur-unsur yang 

berbeda, entah itu perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, 

sistem nilai dan norma. Penyesuaian-penyesuaian ini dimaksudan untuk menciptakan 

kondisi serasi dan harmonis. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar 

anggota masyarakat sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun 

termasuk nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosialnya.  

Dalam kaitannya dengan konflik, proses integrasi dimaknai sebagai upaya 

untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan dalam suatu sistem atau struktur, 

seperti yang dikemukakan oleh Wolfgang Bosswick dan Friedrich Heckmann. 
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Demikian halnya dengan Alaka. Alaka pasca konflik dimaknai sebagai upaya untuk 

mempertahankan atau memperbaiki hubungan kekerabatan antara negeri-negeri yang 

pernah terhimpun didalamnya, yakni negeri-negeri hatuhaha, khususnya Hulaliu dan 

Pelauw. Sebagai bagian dari satu kesatuan hidup dengan tatanan dan norma yang 

pernah diangkat dan disepakati bersama sebagai spiritual capital, maka Tatanan 

kehidupan Negeri-negeri Amarima, melihat Alaka sebagai upaya untuk menjalin 

kembali hubungan kekerabatan yang sempat dipegaruhi konflik.  

Dalam proses integrasi, masyarakat negeri Amarima dalam hal ini Hulaliu dan 

Pelauw berupaya untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti agama, 

untuk mencapai kesatuan. Perbedaan agama yang dimiliki oleh kedua negeri tidak 

menjadi halangan bagi mereka untuk berinteraksi dan terintegrasi dalam satu ikatan 

kekerabatan. Integrasi antara masyarakat negeri Amarima dalam ini termasuk pula 

Hulaliu dan Pelauw yang pernah mengalami dampak konflik Tahun 1999, 

membangun dan menata kembali kehidupan bersama mereka, terlihat ketika mereka 

berkumpul, serta melakukan Konfoi perdamaian secara bersama, dengan jalan 

mengelilingi negeri-negeri yang termasuk dalam ikatan negeri Hatuhaha dengan 

Alaka yang dipandang sebagai spiritual capital yang menyatukan dan memungkinkan 

mereka bergerak bersama, Tidak hanya itu, integrasi antara kedua negeri serta 

kompeleksitas negeri Hatuhaha Amarima  juga terlihat dari solidaritas ketika ada 

kesusahan yang dialami. Mereka menunjukkan empati dan solidaritas mereka dalam 

bentuk kerja sama dan saling membantu. Kerja sama yang terjadi di dalam ikatan 

Alaka bukan hanya kerja sama di antara sekelompok orang, tetapi di antara seluruh 
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anggota masyarakat tanpa terkecuali mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga 

dan masyarakat, hal ini terlihat dalam kegiatan membangun rumah Peribadatan, cuci 

negeri, serta pembangunan rumah adat. 

Ketika mereka bermufakat untuk menghidupkan kembali spiritual capital 

yakni Alaka, sebenarnya juga menghidupkan kembali hubungan orang basudara, di 

antara mereka. Sehingga konsensus yang mereka sepakati menjadi nilai yang 

dijunjung tinggi. Terintegrasinya masyarakat negeri Amarima menyibak sebuah tanda 

tanya besar mengenai bagaimana kedua masyarakat dapat terintegrasi usai konflik 

panjang di Maluku? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses integrasi 

tersebut?  

Berdasarkan fakta lapangan dan didukung oleh pemikiran William F. Ogburn 

dan Mayer Nimkoff mengenai syarat berhasilnya suatu integrasi sosial, maka dapat 

dijelaskan bahwa proses integrasi yang terjadi di antara masyarakat negeri Amarima 

dalam hal ini Hulaliu Beragama Kristen dan Pelauw beragama Islam karena Alaka 

telah memenuhi beberapa syarat. Pertama, masyarakat negeri Hulaliu dan Pelauw 

merasa bahwa melalui Alaka, mereka telah berhasil saling mengisi kebutuhan-

kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan itu meliputi rasa aman, rasa dihargai. 

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota 

masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya.   

Kedua, masyarakat negeri Amarima, dalam ini Hulaliu dan Pelauw telah 

berhasil menciptakan kesepakatan (consensus) mengenai norma dan nilai-nilai sosial 

yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dan lainnya, 
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termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Norma-norma 

dan nilai-nilai sosial ini telah lama ada dalam kehidupan masyarakat negeri Hatuhaha 

Amarima (Pelauw, Hulaliu, Rohomoni, Kabauw, Kailolo), dan hidup dalam 

hubungan kekerabatan yang mengikat mereka, dan meluputkan tirai-tirai pemisah 

dimana hal itu dipandang sebagai Spiritual Capital. Dalam hubungan Spiritual 

Capital menjadi hukum-hukum atau norma-norma yang telah disepakati untuk 

mengatur dan menata hubungan antar masyarakat negeri Amarima selama bertahun-

tahun lamanya.  

Pasca konflik, masyarakat Negeri Amarima sepakat untuk kembali 

menghidupkan norma-norma dan nilai-nilai yang sempat terlindas oleh konflik di 

Maluku di dalam  Alaka yang adalah hasil konsensus masyarakat negeri-negeri 

Hatuhaha Amarima, termasuk Hulaliu dan Pelauw untuk mendamaikan, 

merekonsiliasi dan memperkuat hubungan kekerabatan anatar negeri Amarima.  

Ketiga, norma-norma sosial yang telah disepakati bersama tersebut berlaku 

dalam kehidupan masyarakat negeri Hatuhaha dalam waktu yang lama. Isi 

kesepakatan pun tidak berubah dan hasil kesepakatan tersebut dijalankan secara 

konsisten oleh masyarakat negeri Hatuhaha, termasuk Hulaliu dan Pelauw. Tidak ada 

lagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat yang telah disepakati 

bersama. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat, dinilai sebagai pelanggaran yang 

tidak dapat ditolerir sebab nilai didalamnya bukan sekedar hokum, namun sebagai 

Sebuah Spiritual Capital yang menyatukan kehidupan masyarakat negeri Amarima.  
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Faktor yang berperan sangat penting dalam proses integrasi masyarakat negeri 

Amarima pasca konflik adalah kesadaran kolektif mereka, dan ditunjang oleh 

keyakinan mereka. Keyakinan bahwa mereka adalah „orang basudara‟ dari satu 

kehidupan bersama yang dibangun di Alaka membuat sekat di antara mereka 

perlahan-lahan hilang.  

Proses untuk menjadi satu kesatuan pasca konflik bukanlah hal yang mudah 

dan biasa. Perlu waktu yang lama dan hati yang bijaksana untuk sampai pada kata 

„sepakat‟. Hingga dihidupkannya kembali Alaka pada tahun 2004, masyarakat negeri-

negeri Amarima menjalankan Konfoi bersama dengan Tema: Satu Hati, Yang 

Mendamaikan dan Menyatukan Orang Basudara”. Tema ini menyimbolkan, sebuah 

kesadaran Spiritual Capital yang melekat begitu kental dibalik kehidupan bersmaa 

yang telah dijalani sebagai orang basudara di Alaka. 

Jika dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan integrasi seperti yang 

dikemukakan pada Bab II dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan, maka tahapan-tahapan dalam proses integrasi antara masyarakat negeri 

Amarima pasca konflik di Maluku dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Pertama, Akomodasi. Pada tahapan ini, masyarakat kedua negeri melalui 

pemerintah negeri masing-masing berupaya untuk meredakan pertentangan di antara 

mereka. Pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan yang dihasilkan saat 

konflik terjadi didialogkan hingga mencapai sebuah kesepakatan. Pemerintah negeri 

Hulaliu, Pelau, Ruhumoni, Kabauw dan Kailolo berupaya untuk mencapai kestabilan 

dan keselarasan melalui kompromi. Seperti yang dikemukakan oleh Sumner 
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mengenai akomodasi sebagai kerja sama antagonis dalam kaitan dengan kerja sama 

antara dua belah pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertentangan.  

Masyarakat negeri Amarima bekerja sama untuk merumuskan jalan keluar 

dari pertentangan yang mereka alami. Hasilnya adalah melakukan KonfoiDamai antar 

masyarakat negeri Amarima, sehingga Issu dan tantangan perpecahan serta 

ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, menjadi luntur dan hilang, namun 

melahirkan kerja sama dan harmoni sosial.  

Kedua, Kerja sama. Kerja sama yang dilakukan masyarakat negeri amarima 

merupakan wujud kesadaran bersama (collective consciousness/conscience)untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Amarima dalam hal ini Hulaliu dan 

Pelauw yang pernah terlibat konflik digerakkan oleh kesadaran kolektif tersebut 

untuk menyatu hati sebagai bagian dari orang basudara yang hidup di Alaka.  

Kerja sama yang terjadi di dalam ikatan Alaka bukan hanya kerja sama di 

antara sekelompok orang yang terlibat, tetapi seluruh komponen masyarakat tanpa 

terkecuali mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga dan masyarakat. Kerja sama 

ini adalah bukti solidaritas bersama.  

Solidaritas dan kerja sama di antara masyarakat kedua negeri bukan hanya 

terlihat dalam kegiatan Konfoi damai, tetapi juga ketika mereka berupaya 

menciptakan keadaan aman dan hubungan yang harmonis di tengan suasana konflik.  

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Esser mengenai bentuk-

bentuk integrasi, maka integrasi yang terjadi antara negeri Hatuhaha Amarima yang 

hidup di Alaka termasuk dalam bentuk interaksi. Sebab, Kesatuan hidup di Alaka 
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yang memungkinkan interaksi antara masyarakat negeri-negeri Amarima, Hulaliu dan 

Pelau bisa tercipta dan diwujudnyatakan untuk kehidupa bersama yang lebih baik.  

Interaksi yang ditampilkan adalah bentuk komunikasi antar „orang basudara‟. 

Interaksi dan komunikasi tersebut terjadi lintas agama. Alaka membentuk hubungan 

kekerabatan dengan orientasi nilai yang diyakini bersama oleh masyarakat negeri 

Hatuhaha, tanpa interaksi tidak mungkin masyarakat negeri Hatuhaha dapat 

terintegrasi. Pertemuan secara fisik tidak akan mampu menghasilkan integrasi. 

Integrasi baru dapat terwujud ketika masyarakat negeri hatuhaha membangun 

interaksi, melalui komunikasi serta melakukan tindakan nyata secara bersama untuk 

tujuan yang sama.  

Bila dikaitkan dengan jenis integrasi menurut Durkheim maka, integrasi yang 

ada dalam Alaka merupakan integrasi tinggi. Karena anggota-anggota kelompok 

lebih solid satu dengan yang lain, dan memperlihatkan sikap kolektifnya. Sikap 

kolektif itu dinampakan dalam hal saling membantu, saling menghargai, dll.  

Kehadiran Alaka dalam kehidupan masyarakat negeri Amarima juga memberi 

sebuah pemahaman bahwa masyarakat bukanlah sekedar wadah untuk terwujudnya 

integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas sosial, melainkan juga pangkal dari 

kesadaran kolektif (collective consciousness/conscience) dan sasaran utama dari 

perbuatan moral. Moralitas merupakan suatu keinginan yang rasional. Jadi perbuatan 

moral bukanlah sekedar “kewajiban” yang tumbuh dari dalam diri sendiri, melainkan 

juga “kebaikan” ketika kita dihadapkan dengan kehidupan sosial. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam proses 

integrasi masyarakat negeri Amarima pasca konflik, Alaka berperan sebagai etika 

kehidupan bersama dan kekuatan pemersatu. 

IV.2.1 Alaka sebagai Etika Kehidupan Bersama  

Pasca konflik di Maluku, agama-agama (Islam dan Kristen) ditantang untuk 

menemukan akar moral yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah-masalah 

kemanusiaan, menuju Maluku yang lebih baik. Dan Alaka yang didasarkan pada 

hubungan Orang Basudara kembali hadir dan menunjukan bahwa ia mampu 

membingkai hubungan komunitas Islam dan Kristen dengan damai. Alaka berperan 

dalam kelangsungan kesatuan masyarakat dan mampu menembusi sekat-sekat agama.  

Alaka mengandung nilai spiritual Capital didalamnya atau nilai-nilai kehidupan 

bersama. Dimana Alaka dipandang sebagai hasil kesepakatan hidup bersama antara 

negeri-negeri Hatuhaha yang dimana nilai-nilai dasar kehidupan seperti kerja sama, 

tolong-menolong, saling menghargai, dll telah ditanamkan disana. Nilai-nilai dasar 

terdapat di dalam Alaka tidak dapat dipisahkan dari sosialitas, historitas dan 

keagamaan manusia-manusia Maluku di dua negeri tersebut. Durkheim menyebutkan, 

moralitas adalah sebuah fenomena sosial dan fakta-fakta moral dapat dijelaskan 

seperti setiap jenis faktas sosial lainnya dengan acuan pada sebab-sebab historis dan 

pertimbangan-pertimbangan fungsional. Adat Istiadat yang mengikat komunitas 

Hidup Orang Basudara di negeri-negeri Amarima, kembali ditata dan difungsikan 

sebagai landasan pijak dan memberi arah serta makna dalam kehidupan kedua 
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komunitas. Bahkan lebih dari itu, Alaka menjadi penopang hukum dan moralitas 

bersama.  

Gagasan Spiritual Capital yang menempatkan konsepsi “katong samua 

basudara”terkandung dalam ikatan hidup di bangun di Alaka, sehingga gagasan etika 

yang fundamental, yakni nilai kesetaraan manusia. Masyarakat negeri-negeri 

hatuhaha termasuk Hulaliu dan Pelauw memandang sesamanya sebagai individu yang 

setara dengan dirinya, bukan berbeda secara konsepsi agama, dan strata. Tindakan 

yang ditunjukkan kepada sesama anggota dalam dalam bingkai Alaka menyiratkan 

pesan bahwa mereka saling memandang sebagai manusia yang utuh, yang memiliki 

harkat, martabat dan kualifikasi kemanusiaan yang sama dengan yang lain. Setiap 

anggota dihargai, dihormati sebagai manusia yang bermartabat. Ini adalah wujud 

etika hidup bersama. Etika yang meletakan nilai kemanusiaan.  

Selain itu, Alaka juga mengandung nilai solidaritas. Solidaritas dalam Alaka 

bukan hanya ditunjukkan ketika mereka berkumpul bersama tetapi juga ketika 

mereka solider dengan sesama mereka yang membutuhkan bantuan. Ketika salah satu 

di antara negeri-negeri Amarima ini mengalami kemalangan dan membutuhkan 

bantuan, mereka turun tangan untuk membantu. Hal tersebut ditemukan dalam 

penelitian lapangan ketika masyarakat negeri Hulaliu membangun Gereja, masyarakat 

negeri Pelauw, dan Negeri-negeri amarima lainnya turut membantu. Solidaritas ini 

muncul karena ikatan yang mereka miliki, kepercayaan mengenai asal usul mereka. 

Seperti yang Durkheim kemukakan mengenai solidaritas sebagai hubungan antara 

individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan 
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yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 

Pengalaman emosional ini membuat mereka berempati satu dengan yang lain. Bahkan 

mereka dapat merasakan tanda-tanda bahaya jika salah satu di antara mereka akan 

menghadapi musibah.   

Alaka telah meletakan dasar etika dalam kehidupan bersama. Seperti yang 

telah dijelaskan di atas, maka Konsepsi Alaka mengadung prinsip-prinsip etika yang 

mempengaruhi proses integrasi negeri-negeri Amarima pasca konflik, yakni tradisi, 

kesepakatan dan penghargaan terhadap kodrat manusia. Prinsip-prinsip tersebut 

mempengaruhi cara masyarakat di negeri Amarima, termasuk Hulaliu dan Pelauw 

dalam bertindak dan memperlakukan sesamanya. Dan hal itu jelas nampak dalam 

sikap saling percaya, saling menghargai, dan kesederajatan.  

Etika yang ditemukan di dalam tatanan bingkai kehidupan bersama di Alaka 

telah menjadi semacam landasan moral dan telah teruji mampu membantu 

masyarakat negeri-negeri Amarima untuk terus hidup berdamai satu dengan yang 

lainnya. 

IV.2.2 Alaka sebagai Kekuatan Pemersatu  

Berdasarkan sejarah kemunculannya, Alaka merupakan Manifestasi dari 

sebuah kekuatan yang berdasar pada Spiritual Capital, sehingga mampu mempererat 

hubungan kekerabatan antara negeri-negeri Amarima. Dan pasca konflik Maluku, 

Alaka lahir baru‟. Alaka hadir di tengah retaknya tatanan masyarakat akibat konflik. 

Saat tonggak-tonggak moral yang ditanamkan para leluhur dalam bingkai kehidpan 

orang basudara seolah hilang, Alaka hadir sebagai hasil kesepakatan bersama negeri-
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negeri Hatuhaha. Alaka menjadi kekuatan pemersatu komunitas Kristen dan Muslim 

yang pernah berkonflik di Maluku.  

Menghidupkan kembali peran dan Makna dari kehidupan di Alaka untuk 

masyarakat negeri-negeir Hatuhaha berarti menjadikan Alaka sebagai sebuah bentuk 

kritik dan solusi. Kritik terhadap manusia-manusia Maluku yang berkonflik serta 

hancurnya nilai-nilai persaudaraan akibat konflik dan Alaka turut menjadi solusi 

untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.  

Pasca konflik, Alaka menjadi kekuatan pemersatu. Di dalam Alaka, 

masyarakat negeri-negeri Hatuhaha Amarima, termasuk Hulaliu dan pelau 

terintegrasi kembali. Kekuatan untuk menyatukan diperoleh dari nilai-nilai 

persaudaraan dan keyakinan bersama yang mereka miliki. Dari nilai-nilai dan 

keyakinan itulah masyarakat negeri Amarima bertolak untuk bertindak. Termasuk 

berinteraksi dan berkomunikasi. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipungkiri, berasal 

dari masyarakat negeri Amarima yakni dari tradisi dan konsensus.  

Dalam tradisi, masyarakat negeri Amarima bertumbuh dan mulai membagun 

tatanan kehidupan bersama bertolak dari negeri Alaka. Sehingga dalam konsepsi 

kehidupan bersama yang dibangun mulai masing-masig negeri terbagi dalam tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga ada pula sumpah yang diangkat 

untk menjaga pemaknaan nilai hidup bersama di Alaka, melalui penanaman pohon 

beringin di batas-batas negeri sebagai tanda, jikalau masuk ke negeri saudara dengan 

hati yang tidak baik, lebih baik tidak masuk, sebab akan mendatangkan musibah 

untuk kehidupan yang dijalani. Sumpah ini kembali digemakan melalui proses 
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Konfoi damai yang dilakukan pasca konflik. Sehingga, secara tidak langsung 

masyarakat negeri Hatuhaha Amarima telah kembali mengikat diri dalam satu 

kesatuan antar kelompok dan juga dengan leluhur.  

Dan lagi, ikatan tersebut dikukuhkan oleh ritual-ritual yang semakin 

memperkuat ikatan tersebut. Maka kenyataan ini bertalian dengan pandangan 

Durkheim yang menyebutkan bahwa keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan 

sesuatu yang sakral, sesuatu yang terlarang, keyakinan dan praktik yang menyatukan 

satu komunitas moral. 

Bukan hanya tradisi, konsensus di dalam Alaka pun memberikan landasan 

yang kuat. negeri Hulaliu yang Kristen, dan negeri Pelauw yang Islam melihat 

Maluku pasca konflik seperti kehilangan arah dan landasan moral, etika kehidupan 

bersama. Dan dalam hubungan kedua negeri tersebut yang pecah masa konfik dari 

diantara negeri-negeri Hatuhaha, hal tersebut sangat berpengaruh. Maka mereka 

sepakat untuk melahirkan sebuah konsensus untuk menyatukan, melalui Konfoi 

Bersama, begeri-negeri Amarima, dimana Masyarakat Negeri Pelau,turut mengambil 

masyarakat neger Hulaliu agar proses konfoi bersama itu dapat berlangsung, dan 

menghilangkan tirai ketengangan pasca konfik. Konsensus ini bukanlah lahir dari 

kesadaran satu atau dua orang saja. Melainkan dari kesadaran bersama masyarakat 

negeri Amarima, termasuk Pelauw dan Hulaiu. Kesadaran kolektif tersebut memiliki 

kekuatan yang besar. Dan jika kesadaran itu dimanifestasikan dalam sebuah 

konsensus yang dibarengi oleh sejumlah aturan yang mengikat, maka pengaruhnya 

semakin besar bagi „yang kolektif‟ tersebut.  
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Alaka sebagai hasil kesepakatan bersama pun mengikat masyarakat negeri-

negeri Amarima. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim, bahwa konsensus atau 

kesepakatan mengenai seperangkat nilai merupakan kekuatan untuk 

mengintegrasikan atau mengukuhkan masyarakat. Melalui konsensus (kesepakatan) 

di antara masyarakat negeri Amarima, termasuk Hulaliu dan Pelau, maka semua 

anggota masyarakat dapat saling memahami. Dan pada akhirnya akan menimbulkan 

kondisi aman dan tentram serta integrasi dalam masyarakat tersebut. 

Di dalam tatanan Alaka masyarakat negeri Amarima tidak hanya sekedar 

berkumpul dan bersatu secara fisik, tetapi mereka pun solider satu dengan yang lain. 

Solidaritas itu nampak dalam sikap saling menghargai, tolong menolong, saling 

menghormati di tengah perbedaan agama yang ada. Jelaslah bahwa Alaka pasca 

konflik, bukan hanya sebuah upaya perdamaian tetapi juga mengintegrasikan 

komunitas negeri Hulaliu yang Kristen dan negeri Pelauw, Kailolo, Rohomoni, 

Kabauw yang muslim dalam suatu bentuk hubungan kekerabatan yang semakin 

kokoh.  

Sistem kekerabatan antara negeri Amarima dapat berfungsi seperti sediakala 

karena ada solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat. Solidaritas itu muncul dari 

ikatan emosional antar saudara. Dan ikatan emosional ini pula yang membangkitkan 

semangat dan kerelaan untuk bekerja sama di antara masyarakat kedua negeri untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.  

Alaka adalah fakta sosial yang telah menyejarah. Alaka pasca konflik tidak 

dapat dipisahkan dari wajahnya sebelum konflik, maupun Tatanan kehidupan Pela 
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Gandong, Hidup orang Basudara yang mendahuluinya. Ia bukanlah repetisi dari 

yang telah diselenggarakan atau sebatas ritual periodik. Alaka masa kini adalah 

revitalisasi hubungan kekerabatan yang pernah ada. Revitalisasi dan pembaruan itu 

terjadi karena kesadaran bersama masyarakat negeri Amarima.  

Melalui Alaka, masyarakat negeri Amarima yang tadi-tadinya terpetakan 

akibat konflik, kembali menyatu sebagai „yang kolektif‟. Masyarakat kedua negeri 

Hulaliu dan Pelau yang juga bagian dari negeri Amarima yang turut berkonflik secara 

langsung kembali terhisap dalam kuatnya ikatan kekerabatan yang menyejarah dan 

dikukuhkan dalam kesepakatan bersama. Sebagai Manifestasi dari sebuah ikatan 

Alaka, menjadi, sumber moral masyarakat negeri Hatuhaha Amarima yang tadi-

tadinya terbatas pada agama, ditransformasi keluar dari batas-batas agama menuju 

lingkungan sosial yang luas dan plural.  

Kewibawaannya sebagai tradisi dan hasil konsensus, serta diperkuat oleh nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya membuat Alaka menjadi kekuatan yang 

menyatukan masyarakat negeri Amarima yang didalamnya Hulaiu, Pelauw, Kailolo, 

Rohomoni, Kabauw untuk secara bersama mengangkat tekad damai membangun dan 

menata kembali kehidupan bersama sebagai orang basudara. 

 

 


