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INSTRUMEN PENELITIAN 

Perspektif Negeri Hulaliu Dan Pelauw Terhadap Alaka Sebagai Simbol Integrasi Negeri-Negeri 

Amarima 

1. Sejarah peran Alaka dalam integritas sosial masyarakat Amarima 

 Apa yang anda ketahui tentang sejarah Alaka? 

 Sejak kapan Alaka ditemukan oleh leluhur-leluhur 

 Apakah leluhur kelima negeri Amarima ini hidup bersama di Alaka? 

 Mengapa mereka harus jadikan Alaka sebagai tempat tinggal saat bermigrasi dari 

Pulau Seram 

 Berapa lamakah leluhur Amarima hidup di Alaka 

 Secara geografis di manakah letak Alaka,? 

 Masih adakah peninggalan-peninggalan leluhur selama hidup di Alaka? 

 Sejak kapan Alaka menjadi simbol pemersatu bagi masyarakat Amarima, 

 Bagaimana Alaka menjadi simbol pemersatu bagi masyarakat Amarima,  

 Dari mana dan bagaimana cerita sejarah Alaka ini bertahan secara turun temurun  

 

2. Bentuk-bentuk penghargaan masyarakat Amarima terhadap Alaka sebagai simbol 

integrasi 

 Bagaimana cara mengabadikan ceritera tentang Alaka sebagai simbol integrasi 

dari masyarakat Amarima.  

 Apakah masih ada lagu-lagu atau tarian-tarian adat untuk mempersatukan negeri-

negeri amarima 

 Apakah lagu-lagu dan tarian ini dilakukan sejak leluhur-leluhur masih bersama-

sama di Alaka 

 Apakah Alaka ini masih sering dikunjungi 

 Apakah negeri-negeri amarima pernah bersama-sama mengunjungi Alaka 

 Biasanya ke Alaka itu dalam rangka apa? 

 Jika pergi ke Alaka biasanya apa yang dilakukan 

 Apakah ada upacara-upacara adat yang dilakukan 

 Apakah upacara-upacara adat yang dilakukan desa Kristen bisa dihadiri oleh desa 

Islam atau sebaliknya? 

 

3. Penghargaan terhadap Alaka masih diberlakukan oleh masyarakat Amarima 

 Apakah Alaka sebagai simbol integrasi dihargai? 

 Apakah penghargaan Alaka sebagai simbol integrasi masih dipegang oleh 

masyarakat Amarima ?  

 Berbicara tentang Alaka sebagai simbol integritas yang dihargai, apakah hal ini 

hanya terikat ketika masyarakat Amarima berdiam atau menetap pada negeri-

negeri tersebut ? 
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 Apakah ketika masyarakat Amarima telah tinggal di luar daerah masih adakah 

persatuan-persatuan Amarima ini? 

 Bagaimana cara masyarakat Amarima yang telah melakukan urbanisasi atau 

transmigrasi ke tempat lain menghargai Alaka sebagai simbol integrasi 

 Bagaimana wujud menghargai Alaka sebagai simbol integrasi dalam kekinian 

 

4. Fakta-fakta tentang Alaka sebagai simbol integrasi 

 Selama ini pernah bahkan sering terjadi konflik yang seakan-akan, Alaka sebagai 

simbol integrasi ini mulai terdegradasi bahkan hilang ? bagaimana menurut anda ? 

 Dalam hubungannya dengan Agama yang dapat menjadi konflik, Apakah Alaka 

sebagai simbol integrasi masih dihargai ? 

 Apakah konflik yang terjadi di wilayah Pulau Haruku bisa merembet ke 

masyarakat Amarima di negeri rantau 

 Apa yang bisa saja melatarbelakangi konflik atau gesekan antar negeri-negeri 

Amarima ini terjadi? 

 Apakah ketika gesekan atau konflik ini terjadi masyarakat Amarima melupakan 

Alaka sebagai simbol integrasi ataukah bagaimana ?  

 Bagaimana upaya dalam meredam konflik dengan dimediasi oleh Alaka sebagai 

simbol integrasi pada negeri-negri Amarima? 

 Apakah adanya upacara-upacara adat yang dilakukan untuk mempersatukan? 

 Siapakah yang selalu menjadi alat mempersatukan ketika terjadi konflik? 

 

5. Apakah peran Alaka masih bisa dihidupkan kembali? Bagaimana? 

 Apakah Alaka sebagai simbol integrasi masih berlaku ? 

 Apakah kita masih percaya Alaka sebagai simbol integrasi? 

 Apakah Alaka sebagai simbol integrasi masih bisa dihidupkan kembali dalam 

masyarakat Amarima? 

 Bagaimana cara menghidupkan kembali Alaka sebagai simbol integrasi? 

 Dalam hubungannya dengan Alaka sebagai simbol integrasi bagaimana hal 

tersebut dapat mempengaruhi individu-individu pada negeri-negeri Amarima 

 Apakah ada acara-acara yang bisa mempersatukan hubungan kekerabatan 

Amarima? 
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Karakterisik Informan 

No Nama Informan Usia Pendidikan 

1 Waldin Latupono 70 Tahun SMA 

2 Mansi Siahaya - SMA 

3 Yopi Siahaya 50 Tahun SMA 

4 Theu Noya 50 Tahun S1 

5 Yopi Laisina 62 Tahun SMA 

6 Weinand Tuanakotta 40 Tahun S2 

7 Ali Latuconsina 37 Tahun S2 

8 Jafar Talaohu 57 Tahun S2 

9 Wem Noya 59 Tahun SMA 

10 Taher Angkotasan 71 Tahun SMA 

11 Ampi Laisina 58 Tahun D3 

12 Yopi Hatalaibessy - SMA 

 

 


