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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kehidupan manusia baik individu maupun kelompok tidak terlepas dari interaksi sosial dalam 

lingkungan di mana ia berada.  Manusia merupakan mahkluk sosial karena ia tidak dapat hidup 

tanpa ada manusia lain, serta  memiliki hubungan ketergantungan antar sesama manusia maupun 

lingkungan sebagai sebuah mata rantai kehidupan yang saling membutuhkan 

(simbiosismutualism). Dalam hubungan itulah manusia menginginkan kehidupan  harmonis dan 

rukun dalam suatu kesatuan untuk saling melengkapi, demi mencapai tujuan tersebut maka 

diciptakanlah adat sebagai norma bagi manusia dalam menjaga hubungan agar tetap harmonis. 

Akan tetapi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya entah kepentingan pribadi maupun 

kelompok, terkadang terjadi benturan dan mengakibatkan konflik yang disebabkan oleh berbagai 

faktor baik eksternal maupun internal.  

Dalam sejarah peradaban manusia di dunia tidak pernah sepi ataupun lepas dari konflik dan 

kekerasan, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terhindar dari konflik.1 Karena itu manusia 

secara individu ataupun kelompok tidak akan pernah bebas dari konflik sebab konflik sendiri telah 

menyatu dan menjadi bagian dari eksistensi manusia di dunia.  

Menurut Elly M. Setyadi dan Usman Kolip, konflik terjadi karena pola hubungan interaksi 

sosial dalam kehidupan manusia baik individu maupun kelompok dikenal dengan pola interaksi 

                                                           
1 Alpha Amirrachman, Revitalisasi Kearifan Lokal: Study Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso 
(Jakarta: ICIP, 2007), 2. 
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yang bersifat asosiatif dan disasosiatif.2  Selanjutnya dijelaskan bahwa, pola asosiatif adalah proses 

sosial yang di dalam realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadan harmoni serta 

mengarah pada pola kerja sama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau 

disebut social order.  Sedangkan pola interaksi sosial disasosiatif  ialah keadaan realitas sosial 

dalam keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Pola ini 

dipacu oleh adanya ketidakterlibatan sosial atau social disorder.3 Jika pada proses asosiatif lebih 

menekankan mengenai bentuk kerja sama, maka pada proses disasosiatif lebih menekankan pada 

persaingan ataupun perlawanan. Apabila dua orang individu ataupun kelompok yang masing-

masing berpegang pada pandangan yang bertentangan satu sama lain, tidak pernah berkompromi 

dan masing-masing menarik kesimpulan berbeda-beda serta mereka tidak saling toleran, maka 

dapat dipastikan bahwa konflik tidak dapat dihindari.4 

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan gereja terbesar di Provinsi Maluku 

Utara karena memiliki jumlah warga jemaat terbanyak di Maluku Utara dibanding gereja-gereja 

lainnya. Menurut James Haire, kehadiran GMIH adalah salah satu respon warga Kristen yang telah 

terbentuk sejak masa penjajahan Belanda terhadap situasi pada saat Indonesia dikuasai oleh 

Jepang.5 Warga Kristen di wilayah Halmahera secara kolektif ingin berdiri sendiri dengan 

membentuk institusi formal yang kemudian dinamakan Gereja Masehi Injili di Halmahera. GMIH 

tersebar pada 10 wilayah kabupaten kota di Maluku Utara yang sinodenya berpusat di Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara. GMIH memiliki 438 Jemaat dengan jumlah warganya sekitar 250 

                                                           
2 Elly M. Setyadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: 
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 77-78. 
 
3 Elly M. Setiadi dan Uaman Kolip, Pengantar Sosiologi, 87. 
4 Winardi. Manejemen Konflik:Konflik Perubahan dan Pengembangan (Bandung: Mandar Maju, 2007), 3. 
5 James Haire, Sifat dan Pergumulan Gereja di Halmahera 1941-1979 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 23. 
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ribu jiwa.6 Sejak berdiri pada tahun 1949 GMIH belum pernah mengalami konflik internal dengan  

dampak luas ke seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara.  

Pada tanggal 27 Oktober 2013 GMIH mengalami konflik internal yang berdampak pada 

seluruh kehidupan warga jemaatnya. Gereja dalam gejolak karena terdapat dua kepemimpinan 

yakni pertama adalah kepemimpinan GMIH hasil sidang sinode ke 27 di Dorume, bulan Agustus 

2012 dengan ketua sinodenya yaitu pendeta Anton Piga dan kedua yakni kepemimpinan hasil 

sidang sinode istimewa (SSI) di Gamsungi Tobelo, bulan September 2013 yang kemudian dikenal 

dengan pembaharuan GMIH dengan ketua sinodenya pendeta Lewian Sambaimana.7 Terjadinya 

perpecahan di kubu GMIH disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan tata gereja serta 

asumsi lainnya yaitu dalam pelaksanaan sidang sinode ke 27 di Dorume terjadi kecurangan pada 

saat pemilihan pengurus baru periode 2012-2017. Sebab itu beberapa pendeta  kemudian berupaya 

mengkritisi kinerja badan pekerja harian sinode (BPHS) terpilih baik secara invidu maupun 

kelompok dalam berbagai kegiatan tingkat sinodal.  

Dalam dinamika berorganisasi di GMIH upaya mengkritisi kinerja BPHS telah dilakukan jauh 

sebelum sidang sinode ke 27 di Dorume. Gerakan serta semangat membaharui gereja merupakan 

sebuah upaya tulus dari warga jemaat dan para pendeta yang cinta GMIH  dengan tujuan agar 

gereja lebih baik dan maju. Berbagai problema yang menjadi dasar para pendeta serta warga jemaat 

melakukan gerakan-gerakan membaharui ataupun mengkritisi kinerja BPHS pada umumnya 

terdiri atas dua bagian besar yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan gereja serta 

keterlibatan elit-elit gereja khususnya para pendeta di sinode dalam politik praktis.  

                                                           
6 Data statistik GMIH 2013. 
7 Anselmus Puasa, Hidup Menggereja Yang Aneh Jurnal UNIERA Volume 3 Nomor 1; ISSN 2086-0404 Februari 
2014 page 75. Diakses pada tanggal 24 Mei 2016 jam 15:13. 
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Gerakan mengkritisi kinerja badan pekerja harian sinode GMIH pada awalnya dimulai pada 

tahun 2011 yang dimotori oleh beberapa pendeta senior dengan membentuk tim yang disebut “Tim 

Penyelamat GMIH”,8 mereka lebih fokus pada persoalan pengeloaan rumah sakit Bethesda milik 

GMIH yang kondisinya sangat memprihatinkan. Gerakan kedua dilakukan oleh kelompok pemuda 

yang peduli dengan kondisi gereja serta unit-unit usaha gereja yang terbengkalai karena kurang 

diperhatikan oleh sinode. Pada tanggal 12 Juni 2011  mereka melakukan diskusi di gedung pemuda 

jemaat Elim Gura dengan menghadirkan beberapa tokoh GMIH sebagai pembicara dan juga 

sebagai undangan untuk hadir dalam diskusi tersebut. Dari diskusi awal kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi-diskusi berikutnya yang pada akhirnya menghasilkan buku “Transformasi GMIH” 

yang ditulis oleh Profesor Dr. J. L. Nanere, buku ini pernah dipanelkan dalam sidang majelis 

sinode tahunan V di Mawea, pada November 2011.9  

Upaya mengkritisi kinerja BPHS GMIH yang dilakukan oleh sekelompok  pendeta dan 

pemuda kemudian terhenti dan seolah-olah hilang pada pertengahan tahun 2011. Tetapi semangat 

dari gerakan tersebut ternyata tidak hilang ataupun mati, pada tahun berikutnya yakni pada akhir 

Agustus 2012, kembali muncul gerakan pembaharuan dimotori oleh beberapa pendeta senior, 

kemudian mereka membentuk tim yang dinamakan tim reformasi GMIH. Tim ini kemudian 

menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Reformasi GMIH” yang dipanelkan pada diskusi di 

jemaat Elim Wosia tanggal 31 Oktober 2012, bertepatan dengan perayaan hari reformasi ke 495 

dengan tema”GMIH Siap Membaharui Diri Dalam Semangat Keutuhan”. Pada pertemuan tersebut 

ada beberapa hal penting yang diserukan yaitu: pertama, segera dilaksanakan sidang sinode 

istimewa (SSI) dan dalam sidang tersebut diminta pertanggungjawaban BPHS GMIH  terkait 

                                                           
8 Anselmus Puasa, Perahu Retak (Yogyakarta: Alinea Baru, 2014), 172. 
9 Puasa, Perahu Retak, 173. 
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kinerja mereka yang bobrok dan tidak sesuai tata gereja. Kedua, dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas keuangan gereja maka diperlukan akuntan publik untuk mengaudit keuangan GMIH 

di tingkat sinode. Tetapi hasil dari pertemuan dimaksud BPHS GMIH justru tidak menerima 

maksud baik dari para peserta yang telah berkontribusi memberikan pemikiran-pemikiran cerdas 

demi membangun gereja ke arah yang lebih baik. 

  Semua hasil diskusi yang direkomendasikan ke BPHS tidak ditanggapi serius tetapi mereka 

bersikap apatis terhadap semua upaya membaharui gereja, tetapi seiring berjalannya waktu tanpa 

terasa gerakan ini berkembang lebih besar karena mendapat dukungan dari pendeta lainnya dan 

para warga jemaat yang peduli dengan kondisi gerejanya. Konflikpun mengalami eskalasi dari 

waktu ke waktu dan mencapai puncaknya pada saat pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

Provinsi Maluku Utara tahun 2013. Menjelang suksesi pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku 

Utara, beberapa petinggi badan pekerja harian sinode GMIH terlibat aktif mendukung pasangan 

calon lainnya sehingga gerakan protespun semakin meningkat terhadap kinerja mereka. 

Puncak dari gerakan protes terhadap kinerja BPHS yaitu pada tanggal 5 Juli 2013 pasca 

pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara, dimana pada saat itu warga jemaat melakukan 

demo terhadap pimpinan gereja. Ketua sinode dan sekretaris umum sinode GMIH dicaci maki 

tanpa rasa hormat oleh warganya sendiri karena menyalahgunakan jabatan, mereka dituntut untuk 

mundur karena terlibat aktif  mendukung salah satu kandidat gubernur saat itu. Dalam demo 

tersebut warga jemaat sempat melakukan pemalangan kantor sinode, dari gerakan itulah kemudian 

memicu para pendeta lainnya untuk lebih serius menyikapi kondisi gereja. Dari beberapa kali  

pertemuan yang dilakukan oleh para pendeta dan tua-tua jemaat maka kemudian lahirlah 

sekertariat pembaruan GMIH sebagai cikal bakal terlaksananya sidang sinode istimewa (SSI) 

GMIH pada tanggal 6-12 September 2013. 
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Ada yang beranggapan bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap 

kinerja kepengurusan badan pekerja harian sinode GMIH yang dihasilkan pada sidang sinode 

Dorume, namun ada pula yang mengatakan bahwa konflik GMIH terjadi karena kekalahan salah 

satu kandidat gubernur yang adalah  kader GMIH saat bertarung pada pemilihan gubernur provinsi 

Maluku Utara.10 Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan konflik tersebut terus 

berkepanjangan  sampai saat ini, meskipun beberapa kali diadakan upaya untuk menyatukan dua 

kepemipinan tersebut sebagai bentuk dari resolusi konflik namun tetap tidak berhasil. 

 Upaya rekonsiliasi pertama kali dilaksanakan oleh PGI sebagai wadah berhimpunnya gereja-

gereja di Indonesia yang difasilitasi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada 

tanggal 12 Maret 2014. Kedua belah pihak dipertemukan di Manado Sulawesi Utara, dari 

pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk tim gabungan dengan tujuan 

mempersiapkan pertemuan-pertemuan berikut untuk melaksanakan rekonsiliasi. Namun dalam 

perjalanan selanjutnya tim ini kemudian tidak dapat berjalan bersama dan pada akhirnya terhenti 

sampai saat ini. Rekonsiliasi yang diharapkan masih sebatas wacana yang dari tahun ke tahun tidak 

terealisasi sehingga warga jemaatpun tetap berada pada penantian tanpa kepastian. 

Konflik yang pada awalnya hanya di tingkat sinode kemudian merembes ke jemaat-jemaat 

disertai dengan kekerasan. Warga jemaat yang awalnya rukun dan damai tetapi dengan adanya dua 

kepemimpinan tersebut, mereka kemudian terbagi dalam dua kubu dan saling menyerang. Dampak 

paling fatal adalah retaknya hubungan kekerabatan antar warga karena mempertahankan eksistensi 

masing-masing kelompok. 

                                                           
10 Puasa, Perahu Retak, 171. 
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Kondisi gerejapun semakin tidak kondusif untuk mencapai rekonsiliasi demi keutuhan GMIH 

ketika bupati baru periode 2015-2020 terpilih, adalah dari kelompok kepemimpinan GMIH hasil 

sidang sinode Dorume. Pasca pelantikan bupati terpilih, ia kemudian berupaya melakukan 

penyatuan GMIH akan tetapi pendekatan yang dilakukannya adalah dengan menekan para pegawai 

negeri sipil untuk berbalik dari sinode pembaharuan. Tekanan yang dilakukan bupati bukan hanya 

pada para pegawai negeri saja tetapi juga tenaga honorer di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

maupun unit-unit kerja lainnya dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa. Tekanan tersebut 

kemudian berlanjut sampai dengan dikeluarkannya surat edaran Pemerintah Daerah Kabupaten 

Halmahera Utara kepada dinas pencatatan sipil dan kependudukan untuk tidak melayani 

pencatatan sipil bagi warga jemaat pembaharuan GMIH yang menikah. Selain itu pelayanan akta 

kelahiran, akta kematian, kartu keluarga serta kartu tanda penduduk tidak diperbolehkan bagi 

warga masyarakat yang berada di jemaat-jemaat pembaharuan GMIH. 

Berdasarkan realita tersebut maka sangatlah sulit untuk berharap rekonsiliasi secara formal 

karena sampai saat ini upaya mediasi selalu saja mengalami jalan buntu, konflik tetap saja 

langgeng tanpa solusi. Dari semua wilayah di Halmahera yang mengalami konflik gereja, wilayah 

Halmahera Utara yang paling tinggi eskalasi konfliknya. 

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Halmahera Utara karena selain sebagai pusat sinode 

GMIH, wilayah ini juga mengalami konflik sangat besar. Selain itu, wilayah tersebut memiliki 

komunitas masyarakat adat terbesar yakni masyarakat adat Hibua Lamo dimana memiliki ikatan 

kekerabatan yang kuat serta menjunjung nilai-nilai budaya dengan slogan “ngone o ria dodoto” 

(kita bersaudara). Akan tetapi dalam komunitas inilah konflik berawal dengan tingkat kekerasan 

paling tinggi di antara pihak yang bertikai. 
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Dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut sangatlah beragam serta memengaruhi 

kehidupan warganya baik kehidupan sosial maupun kehidupan religius dalam organisasi. Konflik 

yang terjadi telah memporak-porandakan sistem kekerabatan masyarakat yang telah terbentuk 

selama ratusan tahun, karena itu sangatlah penting untuk diteliti secara ilmiah sehingga melalui 

penelitian ini dapat diperoleh gambaran mengenai pemahaman warga jemaat yang bertikai tentang 

nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.. 

Penulis memilih judul tentang” adat Hibua Lamo dalam kehidupan berjemaat” disebabkan 

terjadinya degradasi hubungan kekerabatan di antara warga jemaat, sehingga warga yang memiliki 

hubungan darahpun terputus hubungan kekerabatannya. Meyer Fortes mengemukakan bahwa 

sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial 

dari masyarakat yang bersangkutan.11 Hancurnya sistem kekerabatan yang telah terbangun dalam 

kurun waktu sangat lama, bagi penulis merupakan sebuah kondisi extraordinary yang harus 

disikapi secara serius jika tidak, maka dampaknya akan lebih parah lagi bagi kondisi psikologi 

serta relasi sosial warga jemaat yang terlibat konflik.  

Penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada masalah konflik di jemaat Imanuel Mamuya 

wilayah pelayanan Galela, Kabupaten Halmahera Utara karena di jemaat inilah konfliknya lebih 

parah. Terjadinya konflik di jemaat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi gereja khususnya 

masalah dualisme sinode, sehingga pada tanggal 24 Pebruari 201412 sebagian warga jemaat 

Imanuel Mamuya yang berada pada sinode pembaharuan GMIH digusur oleh saudara mereka 

sendiri. Warga jemaat yang memiliki hubungan persaudaraan, bahkan antara orang tua dan anak, 

                                                           
11 http://kopiapung.blongspot.com/2013/05/sistem-kekerabatan-matrilineal-sistem_3176.html (Diakses pada tanggal 
22 Mei 2016) 
12 Wawancara dengan bapak  P D Hari Jumat tanggal  2 September 2016. Jam 19:10 WIT. 
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kakak dan adik saling menyerang seakan tidak saling kenal dan tidak memiliki hubungan 

kekerabatan di antara mereka. 

Kelompok sinode GMIH  hasil sidang sinode Dorume menyerang saudara mereka sendiri 

dengan membakar material gedung gereja serta merusak  rumah-rumah warga jemaat yang telah 

beralih ke kelompok pembaharuan. Penyerangan tersebut mengakibatkan warga jemaat 

pembaharuan tercerabut dari komunitas keluarganya sehingga harus meninggalkan desa dan hidup 

dalam pengungsian sampai saat ini. Selain itu harta benda mereka yang ada di kebun seperti pohon 

pala, pohon kelapa dan tanaman lainya turut dimusnahkan, bahkan pondok-pondok tempat 

pengasapan kopra dan rumah-rumah kebunpun habis dibakar. Dari realita itulah penulis melihat 

ada kejanggalan yang terjadi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam 

kehidupan warga jemaat sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat Hibua Lamo di 

Halmahera Utara. Karena itu bagi penulis sangatlah penting untuk mengkaji adat Hibua Lamo 

dalam kehidupan berjemaat di jemaat Imanuel Mamuya wilayah pelayanan Galela. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Duan tentang pemahaman masyarakat adat 

Hibua Lamo mengenai O Moroka dijelaskan bahwa masyarakat adat Hibua Lamo adalah suatu 

komunitas masyarakat yang telah lama hidup di jazirah Halmahera dan berpusat di Talaga Lina 

sebagai  tempat tinggal mula-mula. Dari situlah kemudian mereka menyebar dan membuat 

pemukiman baru serta membangun rumah adat yang berfungsi sebagai pranata sosial  lalu 

kemudian dianggap sakral meskipun dalam bentuk sebuah rumah besar.  

Pada penelitian ini Duan lebih memfokuskan  sistem kepercayaan masyarakat Hibua Lamo 

pada Moro dimana suku-suku Halmahera memaknai keberadaan mereka dengan kosmologinya 

dalam hubungan dengan mahkluk-mahkluk adikodrati. Dalam pemahaman mengenai hubungan 

manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya adalah sama seperti  memaknai yang sakral 
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itu. Oleh sebab itu dalam setiap tindakan masyarakat adat Hibua Lamo harus tunduk pada 

kekuatan-kekuatan adikodrati karena hal itulah yang mengatur perilaku dan menjadi identitas 

mereka. Dalam penelitian ini ia menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan penelitian lapangan dan juga telaah penelitian secara komparatif.13  

Peneliti lainnya yakni Mesdila dalam tulisannya tentang  perempuan dalam  Hibua Lamo, ia 

menjelaskan bahwa perempuan  Tobelo mengalami  domestikasi.  Pada awalnya istilah ini tidak 

dimaksudkan untuk  mendiskriminasikan perempuan  tetapi untuk menciptakan harmoni atau 

keseimbangan dalam masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut menjadi suatu kewajaran  dan 

menjadi nilai yang sangat sulit untuk berubah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

domestikasi tersebut. Faktor natural/biologis perempuan melahirkan anak  dan juga mengasuh. Hal 

tersebutlah perempuan dianggap memiliki  fisik yang lemah sehingga tidak perlu bekerja jauh dari 

rumah. Hal tadi berkaitan erat dengan faktor ideologi (adat) cara berpikir yang dimaksud baik oleh 

individu maupun kelompok  lewat konsep-konsep yang ada dalam adat. Legitimasi agama, dimana 

agama memberi legitimasi bagi lemahnya kepemimpinan perempuan  terutama dalam agama 

Kristen.  

Hal yang menarik  tentang perempuan dalam Hibua Lamo perlu disikapi karena, dalam sistem 

masyarakat Tobelo di Halmahera ditemukan perempuan mengalami domestikasi lewat peran 

jender yang melekat dalam dirinya. Selain itu ada juga simbol-simbol diskriminatif  yang diberikan 

kepada perempuan sehingga stereotip muncul bahwa tempat perempuan hanya di rumah, dapur 

dan kebun. Hal tersebut tidak mengalami persoalan jika perempuan tidak mengalami alienasi dari 

dunia publik.     

                                                           
13 Junsal Efendi Duan, Pemahaman Masyarakat Adat Hibua Lamo Tentang O Moroka  (Salatiga: Universitas Kristen 
Satya Wacana, 2010) 
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Dalam penelitiannya Mesdilah lebih memfokuskan pada masalah gender, ia melihat simbol-

simbol deskriminatif yang melekat dalam diri perempuan dan menjadi stigma perlu diperhatikan 

kembali. Oleh sebab itu penting pula bagi sistem adat Hibua Lamo agar mempersiapkan 

masyarakatnya untuk menghadapi perubahan yang sangat global ini, terutama perempuan. Metode 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara mendalam dengan maksud untuk mendapatkan data-data yang akan 

digunakan dalam membuat konstruksi tentang kejadian dan pemahaman mengenai perempuan 

Tobelo yang terjadi di masa lalu.14  

Kajian lainnya terkait adat Hibua Lamo dilakukan oleh Kuat, ia memfokuskan penelitiannya 

pada peran adat dalam rekonsilasi di Halmahera Utara saat terjadinya konflik bernuansa SARA 

tahun 1999-2001. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pedekatan kualitatif 

deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa ketika terjadinya konflik di 

Halmahera, warga masyarakatnya terbagi dalam dua kelompok besar berdasarkan agama yakni 

Islam dan Kristen yang saling menyerang dan mengakibatkan korban harta benda serta ribuan 

korban jiwa. Sekalipun konfliknya sangat besar dengan korban harta benda yang tak ternilai serta 

begitu banyak korban jiwa, tetapi di wilayah komunitas Hibua Lamo konfliknya dapat meredah 

dengan cepat karena rekonsiliasinya menggunakan pendekatan budaya yakni melalui adat Hibua 

Lamo.15 

Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas, maka pada 

penelitian ini penulis melihat ada hal menarik untuk dikaji dari konflik  GMIH di jemaat Imanuel 

                                                           
14 Elizabeth Helena Mesdila, Perempuan Dalam Hibua Lamo, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2005) 
15 Frans Wilson Kuat, Peran Adat Dalam Rekonsiliasi di Halmahera (Salatiga:  Satya Wacana University Press, 
2009)  



12 
 

Mamuya dengan pendekatan sosiobudaya. Terputusnya hubungan kekerabatan antar sesama 

saudara dalam kehidupan warga jemaat yang terlibat konflik semenjak tahun 2014 sampai saat ini, 

merupakan sebuah kondisi yang perlu dikaji secara mendalam.  

Konflik  tersebut mengakibatkan sebagian warga  hidup dalam pengungsian karena tidak 

diterima lagi oleh saudara sendiri. Hidup rukun dalam semangat “kita semua bersaudara” sebagai 

nilai hidup masyarakat adat Hibua Lamo yang menjunjung nilai egaliter, demokrasi, serta gotong 

royong, tenggelam dalam  pusaran zaman dan seakan tak ada hubungan apapun sebagai sesama 

saudara. Nilai-nilai keagamaan dalam ajaran gerejapun seakan pupus tak berbekas dalam hati dan 

pikiran warga yang bertikai, karena dalam pikiran mereka yang ada hanyalah saling gusur serta 

tidak memberi tempat bagi yang lain. 

Hibua Lamo dalam bahasa setempat yaitu bahasa Tobelo berasal dari dua suku kata yakni 

Hibua artinya rumah, Lamo artinya besar. Jadi Hibua Lamo berarti “Rumah Besar” atau “Balai 

Persekutuan16”, adalah suatu bangunan yang dirancang dengan makna tertentu, dengan ciri khusus 

yaitu berbentuk delapan sisi atau bidang, dengan empat pintu masuk masing-masing mengarah ke 

empat mata angin. Hal tersebut mengandung arti bahwa orang yang datang ke Hibua Lamo berasal 

dari berbagai penjuru mata angin yang melambangkan keterbukaan masyarakatnya dan siapa saja 

yang datang akan diterima.17 Menurut Josias Hidanga, Hibua Lamo adalah tempat disemayamkan 

mayat sebelum dikuburkan. Selain itu berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk  pemuda dan 

pemudi, tempat persiapan pesta atau tempat untuk merancang suatu pekerjaan, tempat perkawinan 

dan juga membicarakan kepentingan masyarakat itu sendiri. 18 Hibua Lamo terbuka bagi setiap 

                                                           
16 Kuat, Peran Adat Dalam Rekonsiliasidi Halmahera, 5.  
17 Hein Namotemo, Higaro:Meretas Asa Menggapai Harapan Dalam Perspektif Kepemimoinan Hein Namotemo 
(CV Coridor Mitra Media, 2013), 37. 
18 Josias Hidanga, dalam S. S. Duan (ed.) Hein dan Hibua Lamo: Tobelo Pos Menelusuri Jejak Kepemimpinannya, 
(Tobelo: Kerjasama antara Tobelo Pos dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara, 2010), 7. 
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orang tanpa memadang suku, agama dan status. Dan semua orang yang ada di dalamnya selalu 

duduk berhadapan yang artinya tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, dalam kiasan 

disebutkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Sampai saat ini Hibua Lamo masih  dikenal 

dalam komunitas Tobelo. Menurut Mesdila, secara fisik  Hibua Lamo dibangun sebagai tempat 

pertemuan sekaligus tempat tinggal bagi mereka yang mengikuti pertemuan-pertemuan adat dan 

tempat tinggalnya terletak jauh dari tempat pertemuan tersebut. Seiring dengan perkembangan 

pemahaman masyarakat, maka istilah Hibua Lamo juga mengalami perkembangan dan dipahami  

bukan hanya sebagai bangunan fisik tetapi masyarakat itu sendiri.19 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Hibua Lamo 

adalah masyarakat yang inklusif dimana mereka terbuka bagi masyarakat luar, sedangkan secara 

internal mereka tidak mengenal hierarki, keturunan raja-raja ataupun sultan tetapi masyarakatnya 

ada pada posisi yang sama karena itu mereka sangat munjunjung tinggi nilai egaliter. 

Eksistensi Hibua Lamo sampai sekarang ini masih dapat dilihat dan dirasakan oleh warga 

masyarakat apalagi setelah terjadi konflik yang bernuansa SARA yang melanda Maluku dan 

merambat ke Maluku Utara, termasuk Halmahera Utara. Pasca konflik, masyarakat adat yang 

tergabung dalam 10 hoana melakukan deklarasi perdamaian pada tanggal 19 April 2001. Salah 

satu point dalam deklarasi itu adalah membangun kembali rumah adat Hibua Lamo sebagai simbol 

perdamaian serta menghidupkan nilai-nilai adat yang mengatur tatanan kehidupan warga 

masyarakatnya dengan perbedaan suku maupun agamanya.  

Upaya pembangunan  rumah adat serta bagaimana mengangkat kembali eksistensi adat Hibua 

Lamo  dalam kehidupan warga masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh 10 

hoana bersama dengan pemerintah. Menurut Bupati Halmahera Utara  yang terpilih pasca konflik 

                                                           
19Elizabeth Helena Mesdila,  perempuan Dalam Hibua Lamo, 54-55. 
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yaitu Hein Namotemo mengatakan: Bangunan Hibua Lamo, selain tempat diskusi dan melakukan 

kegiatan adat bagi masyarakat, Hibua Lamo juga merupakan ikon perdamaian masyarakat 

Halmahera Utara saat konflik terjadi di tahun 1999, karena itu sebagai generasi penerus harus tetap 

menjaga adat dan budaya tersebut agar tetap hidup dari generasi ke generasi sebab adat memiliki 

dimensi sakral yang mampu menyatukan.20 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan untuk 

penelitian adalah: Apa peran adat Hibua Lamo dalam kehidupan warga jemaat ? Serta bagaimana 

fungsi adat Hibua Lamo dalam kehidupan berjemaat ? 

Mengacu pada pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

peran dan fungsi adat  Hibua Lamo dalam kehidupan warga jemaat sebagai bagian dari masyarakat 

adat Hibua Lamo. 

1.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas  maka manfaat dari penelitian ini yaitu: Secara teoretis,  

penelitian ini diharapkan mampu mengkaji peran dan fungsi Adat Hibua Lamo dalam kehidupan 

warga jemaat secara komprehensif. Dengan demikian maka dapat diperoleh pemahaman mendasar 

mengenai eksistensi adat Hibua Lamo sebagai identitas pribumi serta nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya apakah memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan warga jemaat ataukah tidak.  

 Sedangkan manfaat secara praktis yaitu melalui penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi 

warga jemaat tentang pentingnya nilai-nilai hidup dalam adat Hibua Lamo yang perlu dijunjung 

oleh siapapun, sehingga berbagai perbedaan dapat dijembatani dalam semangat adat  Hibua Lamo.  

                                                           
20 Hein Namotemo, Higaro:Meretas Asa Menggapai Harapan Dalam Perspektif Kepemimoinan Hein Namotemo, 
13.  
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1.3 Metode Penelitian 

1.3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.21 Pendekatan kualitatif relevan dengan topik penelitian ini, karena lebih sesuai 

dipergunakan untuk mengungkap sesuatu yang ada di balik fenomena.22 Penelitian ini sifatnya 

deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil 

pemotretan, dan catatan lapangan disusun oleh peneliti di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif 

lebih banyak  menampilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang 

ataupun responden yang dapat diamati.23 Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan 

mewawancarai tokoh-tokoh adat, pemerintah desa, tokoh-tokoh gereja dan juga warga jemaat 

kedua bela pihak yang terlibat konflik dalam hal ini jemaat Imanuel Mamuya dan jemaat Imanuel 

Baru Mamuya, untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan tujuan penelitian. 

Penelitian kualitatif mampu menghasilkan kejelasan, dapat diverifikasi, apapun kejadian-kejadian 

sebelumnya.24 Sehingga mampu memahami suatu kelompok, interaksi sosial, dan peristiwa yang 

terjadi. 

Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memahami suatu kelompok, interaksi 

sosial, dan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini peneliti terlibat aktif dalam dunia informan melalui 

interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan.25 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2008), 1 
22 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 57 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 3 
24 Mattew B. Milles dan Michael A. Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), 278 
25 John w. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan ixed, Trans. Achmad Fawaid, Fourth 
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1.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer dari lapangan yakni dari individu, dan kelompok responden yang secara khusus dijadikan 

sebagai sumber data primer dalam penelitian ini melalui wawancara. Dalam proses ini penulis 

melakukan wawancara selama tiga bulan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September 

2016 secara bertahap sebab lokasi penelitian terbagi atas dua tempat; tempat yang pertama adalah 

warga jemaat Imanuel Baru Mamuya berlokasi di desa MKCM  jarak tempuhnya kira-kira 3 km 

dari tempat tinggal penulis. Tempat yang kedua adalah warga jemaat Imanuel Mamuya yang 

lokasinya di desa Mamuya dengan jarak 25 km dari tempat tinggal penulis. Selanjutnya proses 

wawancara juga masih dilakukan penulis walaupun sudah tidak berada di lapangan dan hal ini 

dilakukan dengan media telephon genggam dengan informan yang sudah pernah diwawancarai 

sebelumnya. Hal ini dilakukan sebab masih terkait dengan beberapa data yang perlu 

dikonfirmasikan, pelaksanaan wawancara dengan bapak Pilipus Dawile pada bulan Februari 2017 

dengan menggunakan telephon genggam. 

Cara yang berikut adalah pengumpulan data sekunder yakni pengumpulan data yang diperoleh 

melalui jurnal ilmiah, artikel, buku, media cetak, dan bahan kepustakaan lainnya,26 berkaitan 

dengan pokok masalah yang sedang digeluti.  

1.3.3 Analisis Data 

 Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian ilmiah dan 

alamiah sebab dengan menganalisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk 

                                                           
ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 292   
26 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291. 
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memecahkan masalah penelitian. Menurut Effendi dan Manning, analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.27 Sedangkan 

menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif data yang ada dianalisis dan disusun 

dalam wujud kata-kata ke dalam teks yang diperluas. Ada tiga alur kegiatan analisis data yang 

terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman, dalam Silalahi, yaitu; reduksi data, 

penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.28 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan 

secara terus menerus selama masa pengumpulan data, dan selama itu juga terjadi tahapan reduksi 

(membuat ringkasan, membuat kode dan menulis memo, cerita apa yang sedang berkembang, 

mana yang harus dibuang). Yang berikut adalah penyajian data yaitu sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi ketika kegiatan pengumpulan data 

dilakukan berdasarkan catatan laporan dari lapangan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan 

selanjutnya adalah verifikasi dimana, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, 

dan kecocokannya.29 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data berdasarkan hasil temuan di 

lapangan dengan beberapa tahapan; yang pertama, setelah selesai wawancara penulis melakukan 

transkrip hasil wawancara, kemudian melakukan penyajian data secara naratif sesuai dengan fokus 

                                                           
27 Sofian Effendi dan Chris Manning,  dalam  M. Sangarimbun dan  S. Effendi (edisi revisi), Metode Penelitian 
Survei  (Jakarta: LP3ES, 1989), 63, 
28 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 339 
29 Silalahi., Metode Penelitian Sosial, 340-1. 
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penelitian  dan sesuai dengan tujuan awal. Setelah memperoleh isu-isu secara menyeluruh maka 

langkah selanjutnya adalah memulai proses penulisan  

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memetakan pembahasan terdiri  atas beberapa bab 

yakni; Bab I memuat tentang latar belakang, manfaat penelitian, metodologi penelitian terdiri atas; 

1. Pendekatan penelitian, 2. Teknik pengumpulan data. 3. Analisa data. Dan yang terakhir adalah 

sistematika penulisan. Dalam Bab II penulis menguraikan tentang landasan konseptual, dengan 

menggunakan teori peran dalam menganalisa situasi dan kondisi sosial objek yang diteliti. Pada 

Bab III  memuat tentang gambaran umum masyarakat adat  Hibua Lamo, sejarah terbentuknya 

adat Hibua Lamo, gambaran umum mengenai lokasi penelitian, nilai-nilai adat, serta faktor yang 

mempengaruhi perubahan dalam adat Hibua Lamo. Bab IV penyajian data yang memuat deskripsi 

penemuan, deskripsi hasil analisa data dan penjelasan. Bab V penutup yang berisi kesimpulan atas 

persoalan yang diangkat dan saran-saran yang di rekomendasikan terhadap pihak-pihak terkait.  

 


