
 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

713

IDENTITAS BUDAYA AMARIMA HATUHAHA  
DALAM KERANGKA PEMERTAHANAN BAHASA HARUKU 

DI PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH,  
PROVINSI MALUKU 

 
 
 

Romilda Arivina da Costa & Falantino Eryk Latupapua 
Universitas Pattimura Ambon 

romildaarivinadacosta@yahoo.com ; valentino_eryk@yahoo.co.id 
 
 
 

Abstract 

Amarima Hatuhaha (AH) is a cultural term that refers to traditional bonds based on historical 
and genealogical relationships of five village in the northern peninsula Haruku Island, which at 
first is a homogeneous society in terms of geographic, demographic, religious, traditional 
institutions, and so on. At the time of Portuguese and Dutch colonization, the ancestors of 
Hulaliu have receiving Christianity, while the four other countries remained as Moslems. These 
phenomenon is slowly forming plural identity through the fragmentation of religious and other 
identity transformation. Nevertheless, these traditional bonds are still maintained and preserved 
through the recognition of community to identity relations and the retention of cultural values 
through the implementation of indigenous communal rites that have been passed down between 
generations. These facts is depending on the Haruku Language (BH) as one of the elements that 
influence and construct the identity of the AH, since the language has been playing a vital role 
in expressing solidarity between these village. However, the condition of BH started at risk from 
contact with Ambonese Malay (BMA), Indonesian (BI), and English (BING) also other 
nonlinguistic factors. This is evident manifestly from the use of the BMA which has seeped into 
the realm of intimacy (family gatherings, recitals, friendship). In addition, the speakers who are 
still actively using the BH in daily communication is aged over 60 years. Generation below that 
age are still using the BH, but the culture vocabularies are limited and even most speakers have 
become passive speakers. In extension with the important role of the Moslem Community of 
Hatuhaha (KMH) in the field of Maluku’s politics and government in the 1990s until now, 
enough to give an opportunity to shift the use of BH because the relationship between mobility 
KMH as speakers in social networking with other speakers will be increased so that they will 
switch the language option from the BH to the above three languages or more. So, the main 
problem in this study is the maintenance of BH and the language manners of AH communities 
based on language attitudes and behavior and language preferation. To obtain the data, the used 
method is participatory observation, focused interviews, listening method, and questionnaire. 

Keywords: Amarima Hatuhaha, cultural identity, maintenance, Haruku Language. 
 
 
 
 
A.  PENDAHULUAN 

Identitas selalu menarik untuk dibicarakan karena identitas pada satu sisi 
diproduksi, tetapi bersamaan dengan itu pada sisi lain merupakan sesuatu yang 
dikonstruksi. Sebagai maujud yang diproduksi, identitas melekat pada individu atau pun 
kelompok tertentu yang berkelompok membedakannya dari yang lain. Dengan 
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perkataan lain, apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita, bergantung pada apa yang 
kita pikirkan sebagai bukan kita.  

Berarti, identitas adalah konsep yang bersifat relasional, yang berkaitan dengan 
identifikasi diri dan asal-usul sosial atau  kondisi sosio-historis yang spesifik. Proses ini 
bisa berlangsung berabad-abad lamanya. Bahkan identitas bukan hanya diwariskan 
secara vertikal dari para leluhur (warisan vertikal), melainkan juga dibentuk oleh 
pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar secara horisontal (warisan horisontal).  

Hall (1990: 223 & 225) menyatakan bahwa identitas budaya ada yang dibawa 
sejak lahir (alami/bawaan) dan identitas yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang 
pertama dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang dimiliki bersama atau yang 
merupakan bentuk dasar seseorang serta berada dalam diri banyak orang yang  memiliki 
kesamaan sejarah atau kode-kode budaya yang membentuk sekelompok orang menjadi 
satu walaupun dari luar mereka tampak berbeda. Yang kedua dapat dijelaskan bahwa 
identitas juga memiliki banyak aspek karena orang bisa berganti peran dan menjalankan 
identitas yang berbeda pada waktu dan situasi yang berbeda, dan setiap konteks tersebut 
mengharuskan satu orang yang sama untuk beralih ke peran lain yang kadang-kadang 
mengalami konflik dengan peran lain yang juga dilakukannya dalam konteks yang lain. 
Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pergeseran atau perubahan identitas 
atau peran adalah lewat bahasa (Li: 152). 

Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini akan mengangkat identitas budaya dari 
sebuah komunitas yang berdiam di Pulau Haruku (PH), Provinsi Maluku yakni 
komunitas Amarima Hatuhaha (AH) yang dikaitkan dengan kerangka pemertahanan 
bahasa. Hal ini dilakukan mengingat identitas komunitas AH turut ditentukan oleh 
bahasa ibu yang masih mereka gunakan sampai hari ini, yakni bahasa Haruku (BH). 
Namun, kondisi BH mulai terancam akibat kontak dengan bahasa Melayu Ambon 
(BMA), serta hegemoni bahasa Indonesia (BI) dan tuntutan pembelajaran bahasa 
Inggris (BING) melalui pendidikan formal, juga berbagai faktor nonlinguistik lainnya. 

Relevansinya berangkat dari pandangan bahwa upaya untuk mempertahankan 
sebuah bahasa minoritas di tengah-tengah budaya lain yang mayoritas sering terkait 
dengan keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai dan identitas budaya yang unik dari 
para penuturnya. Oleh karena, matinya sebuah bahasa sering dikaitkan dengan matinya 
identitas budaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grimes (2002: 1) bahwa 
punahnya suatu bahasa berarti punahnya suatu lingkungan manusia yang unik dari muka 
bumi.  

Wujud pemertahanan BH tersebut akan dilihat melalui penggunaannya dalam 
berbagai ranah, sedangkan pergeserannya akan tergambar melalui sikap bahasa 
penuturnya, yang dwibahasawan bahkan boleh dikatakan multibahasawan, berdasarkan 
perilaku dan pemilihan bahasa. 

Pulau Haruku sebagai wilayah hidupnya komunitas dan budaya AH, terletak di 
sebelah barat Pulau Ambon dan merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam 
gugusan pulau-pulau Lease (Uliasse). Secara geografis terletak pada 1280,42o – 
1280,36o BB dan 30,28o – 30,42o BT yang berbatasan dengan Laut Banda di sebelah 
selatan, Selat Seram atau Selat Patasiwa (Pulau Seram) di sebelah utara, Selat Sirsawoni 
atau Selat Saparua (Pulau Saparua) di sebelah timur, serta Selat Haruku dan Pulau 
Ambon di sebelah barat. Luas keseluruhannya adalah 150 km². 
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Menurut data statistik, jumlah penduduk Pulau Haruku sampai dengan tahun 
2010 adalah 30.967 jiwa dan tersebar pada sebelas negeri adat yang terdapat di 
sepanjang pesisir pulau tersebut. Negeri-negeri tersebut adalah Negeri Pelauw, Negeri 
Kailolo, Negeri Kabauw, Negeri Rohomoni, Negeri Sameth, Negeri Haruku, Negeri 
Oma, Negeri Wassu, Negeri Aboru, Negeri Hulaliu, dan Negeri Kariuw.  

B.  LANDASAN TEORI 

1.  Pemertahanan Bahasa 

Pengertian pemertahanan yang biasa dihubungkan dengan pemertahanan bahasa 
minoritas atau dalam keadaan terdesak adalah upaya terencana dan sadar untuk 
mencegah merosotnya penggunaan bahasa dalam kaitan dengan kondisi tertentu, yang 
dapat mengarah pada pergeseran bahasa atau kematian bahasa. 

Dorian dalam Sumarsono (2004) mengatakan bahwa sebuah bahasa bertahan 
atau punah tidak ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan banyak faktor yang 
merupakan satu mata rantai yang saling terpaut dan kadang-kadang terjadi dalam 
sejarah yang panjang. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari dalam masyarakat itu 
sendiri maupun dari luar.  

Aspek yang paling erat hubungannya dengan permertahanan bahasa adalah 
pergeseran bahasa. Menurut Sumarsono (2004: 278) pergeseran bahasa adalah keadaan 
ketika suatu guyup (komunitas) menghendaki untuk menghilangkan identitasnya 
sebagai kelompok sosiokultural yang diidentifikasi sendiri sebagai bagian dari guyup 
lain. Dengan perkataan lain, pergeseran bahasa terjadi jika seorang penutur atau 
sekelompok penutur suatu bahasa memilih untuk menggunakan bahasa yang lain dari 
bahasa yang semula digunakan kemudian mengidentifikasikan diri di dalamnya.  

Menurut Grimes (2002) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran 
bahasa antara lain, (i) orang-orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk mempelajari 
bahasa yang dianggap bergengsi, dengan pemikiran bahwa anak hanya mampu belajar 
satu bahasa dengan baik; (ii) penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar di 
sekolah-sekolah; (iii) kebijakan bahasa nasional yang cenderung menyebabkan sebagian 
penutur memilih menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa ibu; (iv) industrialisasi, 
perubahan ekonomi, dan pemerintahan. 

2.  Kontak Bahasa 

Apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur yang 
sama, maka dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa tersebut dalam keadaan saling 
kontak. Peristiwa ini biasa terjadi dalam situasi konteks sosial yang menimbulkankan 
saling pengaruh antara satu bahasa dengan bahasa yang lain sehingga menimbulkan 
persaingan antara bahasa para anggota suatu masyarakat bahasa (B1) dan bahasa yang 
muncul kemudian (B2). Salah satu pertimbangan untuk memilih B1 atau B2 adalah 
keuntungan atau kerugian jika B1 tetap dipertahankan atau jika B1 diganti, biasanya 
secara gradual dengan B2. 

Sebagaimana persaingan pada umumnya, maka persaingan antara B1 dan B2 
pun dapat terjadi dalam tiga kemungkinan. Pertama, B1 dan B2 sama-sama kuat 
sehingga masyarakat menggunakan dengan sama baiknya (stabil). Kedua, B2 kalah 
bersaing dengan B1. Ini berarti, masyarakat tetap konsisten menggunakan B1 dalam 
segala fungsi komunikasi, dan hanya menggunakan B2 sebagai bahasa antarkelompok. 
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Ketiga, B1 kalah bersaing dengan B2 karena faktor-faktor geolinguistis. Dalam hal ini, 
B1 terdesak oleh B2 dan akibatnya adalah penggunaan B1 oleh masyarakat yang 
bersangkutan semakin berkurang. Jadi, B2 mendominasi hampir semua ranah 
penggunaan bahasa.  

3.  Sikap Bahasa 

Keadaan atau proses terbentuknya sikap bahasa tidak jauh dari keadaan dan 
proses terbentuknya sikap pada umumnya. Sikap bahasa pun merupakan peristiwa 
kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa hanya dapat 
diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Namun, perlu pula diperhatikan 
bahwa tidak semua perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Demikian pula 
sebaliknya. Perilaku tutur juga dikatakan sebagai akibat dari kebiasaan. Hal tersebut 
tidak berlebihan sebab Hockett  dalam (Suwito, 1983: 90) menyatakan bahwa bahasa 
tidak lain adalah sistem yang kompleks tentang kebiasaan. 

Garvin dan Mathiot dalam (Suwito, 1983: 91) mengutarakan tiga ciri pokok 
yang terkandung dalam sikap bahasa, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan 
kesadaran akan norma bahasa. Kesetiaan bahasa adalah sikap yang mendorong suatu 
masyarakat tutur mempertahankan kemandirian bahasanya; kebanggaan bahasa 
merupakan sikap yang mendorong seorang penutur menjadikan bahasanya sebagai 
lambang identitas pribadi atau kelompoknya sekaligus membedakannya dengan penutur 
atau kelompok lain; kesadaran norma adalah sikap yang mendorong penggunaan bahasa 
secara cermat dan santun. Ketiga komponen ini merupakan sikap yang positif dan 
sangat menentukan perilaku tutur dalam wujud pemakaian bahasa. 

4.  Kategori Daya Hidup Bahasa 

Menurut Fishman dalam Ibrahim (2010), vitalitas bahasa atau keterpakaian 
bahasa adalah pemakaian sistem linguistik oleh suatu masyarakat penutur asli yang 
tidak terisolasi. Jadi, vitalitas mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut masih 
memiliki penutur asli yang menggunakan atau tidak.  

Bila dihubungkan dengan kondisi pemakaian yang berbeda-beda pada setiap 
masyarakat penuturnya, maka daya hidup bahasa dapat dikategorikan dalam beberapa 
tahap. Salah satu pentahapan ditentukan oleh para linguis di Jerman pada tahun 2000 
melalui suatu pertemuan mengenai kepunahan bahasa, penelitian, dan dokumentasi 
dalam rangka menentukan prioritas untuk abad ke-21.  

Dengan menyertakan sifat atau kondisi keterpakaian suatu bahasa, status 
vitalitas dibagi atas 

a). Critically Endangered (Sangat Kritis) 
Bila hanya sedikit sekali penutur; semuanya berusia 70 tahun ke atas; usia kakek-
nenek buyut. 

b). Severely Endangered (Sangat Terancam) 
Bila semua penutur berusia 40 tahun ke atas; usia orang tua. 

c). Endagered (Terancam)  
Bila semua penturnya bersia 20 tahun ke atas; usia orang tua. 

d). Eroding (Mengalami Kemunduran)  
Bila sebagian penutur adalah anak-anak dan kaum tua. Generasi yang berikut tidak 
menggunakannya lagi. 
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e). Stable but Threatened ( Stabil tetapi Perlu Dirawat) 
Bila semua anak dan kaum tua menggunakannya, tetapi jumlah penuturnya sedikit. 

f). Safe (Aman)  
Tidak terancam punah karena bahasa ini dipelajari oleh semua anak dan semua 
orang dalam kelompok etnis tersebut. 

Secara operasional dikenal 5 (lima) tahap klasifikasi kondisi “kesehatan” bahasa 
(Crystal, 2000): 

a). Potentially endangered languages 
Bahasa-bahasa yang dianggap berpotensi terancam punah adalah bahasa yang secara 
sosial dan ekonomi tergolong minoritas serta mendapat tekanan yang cukup besar 
dari bahasa mayoritas. Generasi mudanya (anak-anak) sudah mulai berpindah ke 
bahasa mayoritas dan jarang menggunakan bahasa ibu. 

b). Endangered languages 
Bahasa-bahasa yang dianggap terancam punah adalah bahasa yang tidak mempunyai 
lagi generasi muda yang dapat berbahasa ibu. Penutur yang fasih hanyalah 
kelompok generasi menengah (dewasa). 

c). Seriously endangered languages 
Bahasa-bahasa yang dianggap sangat terancam punah adalah bahasa yang hanya 
berpenutur generasi tua berusia di atas 50 tahun 

d). Moribund languages 
Bahasa-bahasa yang dianggap sekarat adalah bahasa yang dituturkan oleh beberapa 
orang yang sepuh, yaitu sekitar 70 tahun ke atas. 

e). Extinct languages 
Bahasa-bahasa yang dianggap punah adalah bahasa yang penuturnya tinggal 1 orang 
sehingga tidak ada teman berkomunikasi dalam bahasa itu apalagi jika sudah tidak 
ada penuturnya lagi. 

C.  METODOLOGI 

Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan secara transparan fenomena-fenomena yang realistis 
di lapangan. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006 : 6) mengemukakan bahwa 
metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku tertentu yang dapat 
diamati. 

Untuk pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara terarah, 
metode simak, dan kuesioner. Observasi dimanfaatkan untuk mengamati aktivitas tutur 
komunitas AH dalam ranah kekeluargaan, ketetanggaan, upacara adat, keagamaan, 
pendidikan, pemerintahan, dan transaksi. 

Wawancara terarah secara mendalam digunakan untuk memperoleh sejumlah 
informasi secara lebih alamiah karena informan tidak merasa sedang diinterogasi 
(Mulyana 2006: 180-181). Wawancara ini ternyata telah membuka kesempatan untuk 
para informan mengemukakan isu-isu penting menyangkut karakteristik sosial-budaya 
(konsep hubungan kekerabatan), dan pekerjaan atau aktivitas masyarakat AH. Malahan 
ada ha-hal spontanitas yang sempat dikemukakan dan telah menjadi jawaban atas 
jawaban pertanyaan yang lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui. Di samping 
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itu, kuesioner juga digunakan untuk mendapatkan gambaran menyangkut sikap dan 
pemakaian bahasa Haruku melalui jawaban-jawaban yang diberikan pada lembar 
kuesioner yang telah disiapkan. 

Metode simak dengan teknik dasar sadap serta teknik lanjutan simak libat cakap 
(SLC) dan teknik simak bebas libat cakap (SBLC)  digunakan bersamaan dengan 
observasi sehingga percakapan yang berlangsung tidak terkesan direkayasa oleh penutur 
BH karena merasa “asing” dengan kehadiran peneliti. Selanjutnya, teknik rekam dan 
catat pun digunakan untuk mengecek kembali kesesuaian hal yang diamati dan 
jawaban-jawaban informan yang mungkin terlewatkan atau terlupakan. 

D.  PEMBAHASAN 

1.  Profil Amarima Hatuhaha 

Persekutuan masyarakat adat AH adalah persekutuan negeri-negeri adat yang 
mendiami pesisir barat hingga ke utara dan timur pulau Haruku. Secara harafiah, 
penamaan Amarima Hatuhaha  berasal dari bahasa Haruku yang  berarti ‘lima negeri 
yang terletak di atas (gunung) batu’.  Lima negeri yang dimaksud adalah Negeri Pelauw 
(Aman Hatu Sima), Kailolo (Aman Hatu Amen), Kabauw (Aman Hatu Hutui), 
Rohomoni (Aman Hatu Waela), dan Hulaliu (Aman Hatu Alasi). Meskipun persekutuan 
ini terikat secara adat, sistem pemerintahan masing-masing negeri bersifat otonomi 
mutlak. Terbentuknya persekutuan ini menurut tutur sejarah telah berlangsung jauh 
sebelum kedatangan bangsa kolonial ke Maluku.  

Para leluhur AH yang memiliki hubungan sedarah dipercaya berasal dari 
Nunusaku, di pusat pegunungan Pulau Seram. Dalam kosmologi Maluku, Nunusaku 
dipercaya sebagai tempat asal manusia Maluku yang disebut sebagai bangsa Alif’uru,1. 
Dari Nunusaku, para leluhur lima negeri AH bermigrasi menuju Pulau Haruku lalu 
mendiami wilayah pegunungan di sebelah timur sampai utara negeri Rohomoni, yakni 
Gunung Alaka. 

Struktur sosial AH mula-mula menggunakan asosiasi tubuh manusia untuk 
menggambarkan strukturnya. Negeri Pelauw (Aman Hatu Sina) dilambangkan sebagai 
kepala atau pemimpin dan berfungsi sebagai pemimpin tertinggi dalam kesatuan AH. 
Hulaliu (Aman Hatu Alasi) dilambangkan dengan tangan kanan dan berfungsi sebagai 
sekretaris dan atau juru bicara. Negeri Rohomoni (Aman Hatu Waela) dilambangkan 
dengan tangan kiri dan berfungsi sebagai imam. Selanjutnya, Kailolo (Aman Hatu 
Amen) dilambangkan dengan kaki kanan, berfungsi sebagai penunjang perekonomian 
atau kaum pedagang sedangkan Kabauw (Aman Hatu Hutui) berfungsi sebagai imam 
AH, yang menangani urusan-urusan keagamaan dan peribadatan. 

2.  Transformasi Identitas Amarima Hatuhaha 

Penduduk Pulau Haruku adalah masyarakat yang religius. Dari kedua belas 
negeri tersebut, empat di antaranya memeluk agama Islam, yakni Negeri Pelauw, 
Rohomoni, Kabauw, dan Kailolo. Enam negeri lainnya, yaitu : Negeri Haruku, Sameth, 
Oma, Wassu, Aboru, Hulaliu, dan Kariuw memeluk agama Kristen. Meskipun demikian 
masih tampak sisa-sisa kepercayaan asli atau agama suku, misalnya dilakukannya 
upacara-upacara pembersihan makam-makam para leluhur (disebut keramat) terutama 

                                                 
1 secara harafiah berarti ‘manusia pertama’; dari kata ‘Alif’ (pertama) dan Uru (manusia). 
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di negeri-negeri yang menganut agama Islam atau pemberian sesaji. Selain itu, ada pula 
tradisi membersihkan pekuburan, terutama pekuburan keluarga dan leluhur menjelang 
hari-hari besar keagamaan di negeri-negeri yang penduduknya memeluk agama Kristen 
(Tutuarima, dkk, 2009) 

Transformasi identitas budaya AH yang berlangsung secara perlahan-lahan pada 
mulanya ditentukan oleh penetrasi kebudayaan Islam yang dibawa oleh para saudagar 
dan ulama yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Setelah itu, kolonialisasi Eropa 
melalui bangsa Portugis dan Belanda turut memberikan pengaruhnya dan mengubah 
tatanan sosial budaya persekutuan masyarakat adat AH secara signifikan dalam kurun 
waktu yang cukup panjang.  

Sebelum agama Islam masuk di wilayah AH, masyarakat setempat masih 
memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada tahun 1385, agama Islam 
dibawa masuk oleh Datuk Maulana atau Pandita Pasai. Masyarakat Hatuhaha mulai 
beralih memeluk Islam, meski kepercayaan asli belum ditinggalkan. Oleh karena itu, 
ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat AH kemudian masih kental dengan pengaruh-
pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah sekian lama dipegang 
masyarakat setempat. Masyarakat AH mulai menerima dan melaksanakan syariat Islam 
secara penuh sejak kedatangan Maulana Syekh Zainal Abidin Bin Husein Bin Sayyidina 
Ali atau Datuk Maulana Ibrahim yang menyebarkan agama Islam mulai tahun 1410 
sampai 1412. Setelah periode itu, ajaran Islam disebarkan oleh Datuk  Umar  Mahu 
Bandar yang berasal  dari Teluk Persia serta Datuk Pandita Mahu (Tutuarima, dkk, 
2009). 

Pada permulaan abad ke-15, pengaruh Islam dalam masyarakat AH mendapat 
tantangan seiring masuknya bangsa Portugis sebagai representasi kebudayaan Kristen 
Eropa. Interaksi masyarakat AH dengan kekuasaan Portugis berlangsung dari tahun 
1512 hingga tahun 1605. Bangsa Portugis menanamkan pengaruhnya terutama di 
bidang perdagangan rempah-rempah serta misi penyebaran agama Katolik kepada 
penduduk asli. Misi penyebaran agama inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu 
ketegangan dan peperangan dengan masyarakat pribumi, tak terkecuali masyarakat AH. 

Peperangan rakyat AH dengan Portugis terjadi pada tahun 1571. Dalam 
peperangan ini masyarakat AH dibantu oleh rakyat Tuhaha dari Pulau Saparua di bawah 
pimpinan Kapitan Aipassa, serta rakyat Negeri Oma di bawah pimpinan Upu Tuakaya 
Omon dan Kapitan Ririassa. Upaya penaklukan yang tidak membawa hasil membuat 
bangsa Portugis mengubah taktiknya. Rakyat AH diajak berunding untuk membicarakan 
perdamaian. Sebagai juru bicara dalam struktur adat AH, pemimpin klan Hulaliu yaitu 
Supu Laisina mewakili rakyat AH dalam perundingan dengan Portugis tersebut. 
Berjalannya proses perundingan tersebut tidak diketahui siapapun. Bahkan setelah 
perundingan tersebut dinyatakan selesai, Supu Laisina tidak pernah kembali menemui 
rakyatnya. Ia telah menerima sakramen baptisan dan memeluk agama Katolik, dan 
namanya disebut Simon Supu Laisina. Tindakannya ini kemudian diikuti oleh seluruh 
anggota klan Aman Hatu Alasi atau Hulaliu. Kemudian, atas bantuan Portugis, mereka 
pun membangun sebuah gereja bernama Santo Theo di wilayah Negeri Hulaliu 
sekarang.  

Kekuatan AH yang mulai melemah itu dimanfaatkan oleh Portugis. Secara 
perlahan-lahan rakyat AH dimobilisasi untuk membangun pemukiman di pesisir dengan 
tujuan mempermudah pengawasan terhadap aktivitas mereka. Sejak peristiwa 
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penerimaan sakramen baptisan oleh Simon Supu Laisina dan segenap masyarakat Aman 
Hatu Alasi, rakyat AH lainnya mulai takluk di bawah kekuasaan Portugis dan berpindah 
dari Gunung Alaka ke wilayah-wilayah pesisir. Ketika kemudian terjadi perang untuk 
memperebutkan kekuasaan di wilayah tersebut antara Portugis dan Belanda, rakyat AH, 
termasuk rakyat Hulaliu, kembali melakukan migrasi ke wilayah pegunungan Alaka 
untuk membangun kembali kekuatan mereka. 

Pergantian kekuasaan dari Portugis kepada Belanda (VOC) berlangsung amat 
cepat. Pada kurun waktu antara tahun 1605 sampai 1675 VOC telah berhasil mencapai 
kedudukan ekonomi yang sangat luar biasa. Upaya-upaya politik pun dilancarkan 
samata-mata demi tujuan mempertahankan kekuasaan mereka. Tindakan-tindakan 
kekerasan itu memunculkan reaksi keras dari penduduk pribumi berupa permusuhan dan 
perlawanan terhadap Belanda. 

Peperangan pertama antara Belanda dengan rakyat AH terjadi pada tahun 1636 
ketika Belanda menyerang pusat kekuasaan AH yang berada di wilayah puncak gunung 
Alaka. Pada saat itu, Belanda diperhadapkan dengan taktik perang tradisional dan 
frontal. Strategi rakyat AH dalam menghadapi serangan tentara Belanda adalah dengan 
membagi wilayah pertahanan secara terkoordinasi. Di bagian utara gunung Alaka 
adalah kubu pertahanan Kailolo dan Kabauw. Di bagian timur adalah kubu pertahanan 
Hulaliu, di bagian barat adalah kubu pertahanan Rohomoni, sedangkan di bagian selatan 
adalah kubu pertahanan Pelauw (Kissiya, 2007). Taktik ini berhasil tentara Belanda 
dapat dikalahkan oleh rakyat AH. 

Kekalahan Belanda pada penyerangan pertama menyebabkan Belanda semakin 
meningkatkan serangannya dengan mengirimkan suatu bala tentara berjumlah besar di 
bawah pimpinan Van Diemen pada tahun 1637. Selain penyerangan langsung, Belanda 
juga menggunakan taktik blokade ekonomi. Pada akhirnya, seluruh masyarakat AH 
takluk di bawah kekuasaan Belanda. Negeri-negeri yang berada di pegunungan pun 
diwajibkan kembali mendiami pesisir untuk mempermudah pengawasan Belanda. 
Sementara itu, masyarakat Hulaliu memeluk agama Kristen Protestan akibat misi 
penginjilan Belanda, sedangkan keempat negeri lainnya tetap memeluk agama Islam. 

Peristiwa-peristiwa di atas berhasil mengubah struktur masyarakat AH yang 
pada mulanya homogen menjadi semakin plural. Dari sisi religiusitas, kemunculan 
Agama Katolik dan Kristen Protestan menyebabkan terjadi fragmentasi dari situasi 
semula, yakni homogenitas  Agama Islam.  Perpindahan negeri-negeri ke pesisir dan 
perkembangannya hingga saat ini juga membawa implikasi hilangnya struktur adat yang 
terpusat pada suatu kesatuan Aman yang membentuk kesatuan adat menjadi negeri-
negeri otonom dengan ciri seperti kesatuan asalnya. Sebutan aman lenyap dan diganti 
dengan sebutan negeri atau soa. Muncul pula gelar raja, patih, dan orang kaya. 
Konstelasi sosial-geografis inilah yang kemudian bertahan hingga saat ini. Dari sisi 
demografis, terjadi percampuran penduduk seiring masuknya berbagai suku bangsa dari 
luar. Masyarakat AH tidak lagi murni homogen secara genealogis melainkan sudah 
bercampur dengan keturunan etnis Arab, etnis Jawa, etnis Buton dan Makassar, serta 
dengan orang-orang Eropa. 

Dari beberapa jenis fragmentasi identitas budaya yang terjadi, yang membawa 
pengaruh paling besar bagi keadaan sosial budaya masyarakat hingga saat ini adalah 
fragmentasi agama. Negeri Hulaliu menjadi satu-satunya negeri yang ‘terpisah’ dari 
saudara-saudaranya karena memilih jalan berbeda. Keterpisahan Hulaliu itu 
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digambarkan melalui ditinggalkannya benda-benda yang menjadi identitas keislaman di 
empat negeri yang masih memeluk Islam. Bukti-bukti sejarah berupa benda-benda 
peninggalan Negeri Hulaliu tersebut sampai saat ini masih dijaga dan dipelihara oleh 
keempat negeri yang memeluk agama Islam. Benda-benda tersebut, antara lain ; beduk, 
baileo, mesjid, Al Qur’an, serta syair-syair dan kapata. 

Beduk dan baileo menjadi tanggung jawab Pelauw. Pada setiap waktu shalat, 
warga Pelauw harus membunyikan beduk sebanyak 2 kali lebih banyak daripada 
biasanya untuk mengingatkan atau mengenang masyarakat Hulaliu sewaktu masih 
tinggal di Alaka. Jika beduk biasanya dibunyikan sebanyak sepuluh kali, maka dalam 
hal ini warga Pelauw harus membunyikan beduk itu sebanyak dua puluh kali. 
Sementara itu, Baileo Hulaliu dijadikan satu dengan Pelauw.  Sudut di bagian utara 
hingga ke barat dalam ruangan baileo tersebut adalah milik Pelauw, sedangkan sudut di 
bagian timur sampai selatan dalam ruangan baileo adalah milik Hulaliu, ditandai dengan 
tiang penyangga. Mesjid Nambuasa milik Hulaliu menjadi tanggung jawab Rohomoni. 
Al Qur’an, buku suci, syair-syair, dan kapata dilindungi atau dirawat oleh Kailolo, 
sedangkan anak-anaknya menjadi tanggung jawab negeri Kabauw. 

Hal lain yang perlu mendapat catatan penting adalah mengenai kondisi ikatan 
adat dalam masyarakat AH dewasa ini yang tetap terpelihara, meskipun komposisi 
masyarakatnya semakin plural dalam berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dari 
sisi demografi dan keagamaan. Fungsi dan peranan masing-masing negeri dalam ranah 
adat istiadat dan ritual sosial kemasyarakatan masih relatif stabil. Akan tetapi, menurut 
Tutuarima, dkk (2009) meskipun nilai-nilai budaya yang bersifat historis genealogis di 
antara mereka pun masih tetap diakui dan dijaga, terdapat banyak perbedaan penafsiran 
secara individual di antara anggota masyarakat dalam kaitan dengan sejarah dan 
hubungannya dengan pluralitas masyarakat AH. Hal tersebut pulalah yang 
menyebabkan eksistensi ikatan adat tersebut hanya menempati wilayah-wilayah ritual, 
sementara dalam relasi-relasi sosial normatif terdapat semacam keberjarakan antara 
kelompok empat negeri Islam secara internal maupun dengan masyarakat Hulaliu yang 
telah berbeda kepercayaan dengan mereka. 

Lebih lanjut, Tutuarima, dkk. mengemukakan bahwa ikatan adat di antara 
masyarakat AH tersebut dengan sendirinya teruji melalui berbagai peristiwa konflik 
yang terjadi, baik antara sesama negeri-negeri yang beragama Islam (misalnya, Pelauw 
dengan Kailolo) maupun antara negeri-negeri tersebut dengan Hulaliu2. Hal tersebut 
membuktikan bahwa konvensi mengenai identitas budaya yang berdasarkan pada faktor 
historis genealogis itu cenderung terkikis nilainya dan tidak lagi mampu dijiwai dan 
dijaga oleh seluruh anggota masyarakat AH, terutama di kalangan generasi muda. Jika 
tidak ada upaya nyata dan serius untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya positif tersebut 
maka eksistensinya sebagai model pluralitas sosial dalam tataran lokal maupun tataran 
yang lebih luas akan semakin mengalami degradasi seiring berjalannya waktu. 

                                                 
2 Pada saat terjadi Kerusuhan Maluku Tahun 1999, keempat negeri yang beragama Islam dan negeri 

Hulaliu yang beragama Kristen telah bersepakat untuk menjaga ikatan adat tersebut dengan tidak saling 
menyerang. Akan tetapi, peristiwa konflik frontal antara dua kelompok masyarakat tersebut hampir saja 
terjadi ketika keempat negeri Islam menyerang wilayah perbatasan negeri Hulaliu. Beruntung, atas 
kesadaran sendiri, peristiwa tersebut tidak sampai melebar dan memakan banyak korban. Pada saat 
yang sama, ada kode khusus yang mengikat mereka secara linguistik, yakni penggunaan sapaan momo 
‘bapa’. Bila di wilayah konflik ada anggota kedua komunitas ini yang bertemu, maka kode akan dipakai 
sehingga mereka tahu bahwa orang itu adalah saudara sekomunitas AH. 
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3.  Situasi Kebahasaan di Negeri Amarima Hatuhaha 

Sebagaimana yang dikatakan Dorian dalam Sumarsono (2004) bahwa sebuah 
bahasa bertahan atau punah ditentukan oleh banyak faktor yang yang saling terpaut dan 
kadang-kadang terjadi dalam sejarah yang panjang, maka transformasi identitas AH 
yang telah dijelaskan di atas tidak bisa dilepaskan dari situasi kebahasaan yang 
terbangun di kelima Negeri AH saat ini. 

Dalam komunikasi sehari-hari komunitas AH juga menggunakan bahasa Melayu 
Ambon (BMA), di samping menggunakan BH. Berdasarkan informasi dari Raja Hulaliu 
dan observasi yang dilakukan di sana, saat ini sebagian besar masyarakat Hulaliu tidak 
lagi menggunakan BH. Mereka lebih banyak berkomunikasi dengan menggunakan 
BMA dan BI. Hanya generasi tua yang berusia 60 tahun ke atas yang masih setia 
menggunakan BH ketika berkomunikasi antarsesama mereka, baik di Hulaliu sendiri 
maupun dengan penutur dari keempat negeri yang lain (Negeri Pelauw, Kabauw, 
Kailolo, dan Rohomoni).  

Situasi ini berbeda dengan di Negeri Pelauw, kabauw, Kailolo, dan Rohomoni 
sebab  situasi kebahasaan di sana masih berpihak pada penggunaan BH. Sekalipun 
demikian, ranah-ranah yang seharusnya didominasi oleh BH sudah ditembusi juga oleh 
kehadiran BMA yang adalah lingua franca pada era perdagangan, jauh sebelum 
kedatangan kaum kolonial. Bahkan BMA pun  sangat tersaingi dengan kehadiran BI 
yang gencar disosialisasikan dan ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-
sekolah. 

4.  Pemertahanan Bahasa Haruku 

Jika bertolak dari jumlah penduduk AH sesuai data sensus penduduk tahun 2010 
yakni 20.923 jiwa yang kemudian dibulatkan ke bawah menjadi, diperkirakan penutur 
di keempat negeri Islam lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan Hulaliu. Untuk itu, 
dapat  diasumsikan bahwa daya hidup BH masih cukup kuat mengingat penutur aktif  
maupun pasifnya masih terbilang besar seturut kategori daya hidup sebuah bahasa yang 
dikemukakan oleh Crystal (2000). Namun, dengan penggunaannya yang berdampingan 
dengan BMA selama kurun waktu yang cukup lama ditambah dengan hegemoni BI, 
tentu saja BH sudah memerlukan perawatan yang intensif. Pemertahanan BH sebagai 
upaya terencana dan sadar untuk mencegah merosotnya penggunaan bahasa tersebut 
perlu sekali ditelusuri melalui ranah-ranah penggunaannya, juga sikap bahasa 
penuturnya. 

5. Ranah Penggunaan Bahasa Haruku 

Ranah penggunaan yang teramati dalam kesempatan observasi yang dilakukan 
serta ditambah dengan informasi melalui dari para infroman dan respon dari para 
responden melalui kuesioner adalah ranah kekeluargaan, ketetanggaan, upacara adat, 
keagamaaan, pendidikan, pemerintahan, dan ranah transaksi. 

a).  Ranah Kekeluargaan 

Proses transmisi BH dari orang tua kepada anak-anak masih dilakukan dilakukan 
di Pelauw, Kabauw, Kailolo, dan Rohomoni sekalipun relatif berkurang karena 
beberapa alasan, antara lain kepentingan dunia pendidikan bagi anak-anak mereka. Di 
sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dimasuki wajib menggunakan BI, ditambah 
lagi dengan kebutuhan bahasa asing yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris (BING) 
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dalam pembelajaran yang berstandar internasional. Dengan sendirinya, para orang lebih 
memberikan peluang kepada anak-anak mereka untuk mengembangkan bahasa 
Indonesia dan mengupayakan dana supaya anak-anak mereka pun bisa terlibat dan 
memperoleh kesempatan untuk memperdalam BING. Kondisi ini lebih menonjol di 
Pelauw dan Kailolo daripada di Kabauw dan Rohomoni.  

Sementara itu, di Hulaliu yang secara virtual kampungnya terbagi atas Hulaliu 
Bugis dan Hulaliu Belanda (menurut istilah yang mereka berikan), hanya para orang tua 
Hulaliu Bugis yang masih menyempatkan diri mentransmisikan BH kepada anak-
anaknya, itupun anak laki-laki sebab anak-anak perempuan cenderung tidak berminat 
untuk menggunakan BH. Antara suami istri yang sama-sama berasal dari Hulaliu pun 
sering tidak menggunakan BH sebab para istri hampir tidak bisa menggunakan BH. 
Mereka hanya mengerti beberapa patah kata tertentu yang lazim digunakan. Di 
kampung Hulaliu Belanda nyaris tidak berlaku proses transmisi BH dalam keluarga. 

b).  Ranah Ketetanggaan 

Sehubungan dengan faktor percampuran penduduk di antara komunitas AH, 
maka penggunaan BH di ranah ini ada yang berlangsung intensif antara penutur yang 
tidak kawin campur, sedangkan yang berasal dari keluarga kawin campur cenderung 
menggunakan BMA dan penggunaan BH lebih bersifat insidental. Bila dengan keluarga 
yang berasal dari suku bangsa lain, seperti Jawa, Makassar, dll ranah ini marak dengan 
penggunaan BMA dan BI. Ini gambaran yang ditemui sekaligus diinformasikan secara 
garis besar menyangkut penggunaan BH di empat negeri Islam. 

Di Hulaliu komunikasi antartetangga yang perempuan dan anak-anak meng-
gunakan BMA. Para lelaki yang menggunakan BH di ranah ini kebanyakan berusia 60 
tahun ke atas. Kalaupun ada yang di bawah usia itu, mereka sudah kehilangan banyak 
kosakata budaya yang bisa menggambarkan ciri khas budaya setempat. 

c).  Ranah Upacara Adat 

Pada ranah yang satu ini BH serasa memperoleh kesegaran dan habitatnya. 
Hampir semua momen pada ranah ini, baik upacara pelantikan raja maupun perkawinan 
adat menggunakan BH. Hal ini berlaku di semua negeri Komunitas AH. Hal ini tidak 
mengherankan sebab yang berperan pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah para 
generasi tua (termasuk tua-tua adat) yang menguasai BH secara aktif  dan generasi 
muda tertentu yang memang dikaderkan khusus untuk menjalankan kegiatan-kegiatan 
tersebut ke depan. 

Menurut Raja Hulaliu, di Hulaliu ada juga kegiatan yang dilakukan secara rutin 
sebagai agenda tahunan, yaitu peringatan Hari Pattimura yang juga menggunakan BH 
dalam setiap prosesinya.  

d).  Ranah Keagamaan 

Berbicara pada ranah ini, diperlukan kilas balik sejenak untuk menghayati 
keberadaan KMH pada masa kolonial sampai awal kemerdekaan. Itulah masa-masa 
paling pahit dalam kehidupan komunitas ini. Mereka sangat termarginalkan di hadapan 
perlakukan Belanda. Dampak terbesar dari situasi ini adalah secara sadar ataupun tidak 
sadar, KMH semakin kuat memandang dirinya sebagai pemeluk Islam yang teguh dan 
membentuk identitas mereka melalui frekuensi penggunaan bahasa Haruku yang cukup 
tinggi, yang membedakannya dengan komunitas Kristen Hulaliu yang telah bercampur 
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bahasanya (termasuk dengan bahasa Portugis dan Belanda), pada akhirnya lebih 
memandang dirinya sebagai bagian dari kolonial.  

Identitas yang baru ini bagi Hulaliu akhirnya membawa pengaruh pada 
kontinuitas dan intensitas penggunaan bahasa Haruku di Hulaliu. Bahkan komunitas 
Kristen Hulaliu sempat terbagi dua, yaitu komunitas Hulaliu bugis/Hulaliu kampong 
dan Hulaliu Belanda. Yang pertama masih dominan menggunakan bahasa Haruku, 
sedangkan yang kedua  mulai meninggalkan BH dan beralih pada BMA dan BI. Oleh 
sebab itu, dalam kegiatan di gereja sudah didominasi dengan penggunaan BMA, dan 
sekarang ini sudah didominasi dengan penggunaan BI. 

Semula KMH masih menggunakan BH dalam khotbah di mesjid dan di saat 
kegiatan pengajian dari rumah ke rumah, tetapi saat ini hanya kegiatan pengajian yang 
menggunakan BH, sedangkan khotbah di mesjid lebih didominasi oleh penggunaan BI, 
kecuali di Negeri Rohomoni yang masih mempertahankan tradisi berbahasa Haruku 
dalam ranah ini. Hal ini tentu berkaitan dengan tanggung jawab atas mesjid tua sehingga 
segala sesuatu menyangkut peribadatan diupayakan dalam BH.  

e).  Ranah Pendidikan 

Mengenai penggunaan BH di ranah ini, tidak lepas dari peran penting BI sebagai 
lingua franca yang mempersatukan beragam etnis di Indnesia, dalam konteks komunitas 
AH. Oleh sebab itu, secara otomatis penutur BH terdorong untuk menguasai bahasa itu. 
Apalagi di Pulau Haruku terdapat sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah dan 
otomatis bahasa yang digunakan dalam komunikasi pengajaran adalah BI. Dorongan 
lainnya adalah dipakainya BI di media cetak dan audio-visual. Keterbukaan terhadap 
komunikasi tersebut, bukan tidak mungkin menyebabkan generasi-generasi muda AH 
akan lebih banyak mengadopsi bahasa ini menggantikan BH. 

Peluang yang menguntungkan bagi pemertahanan BH pada ranah ini adalah 
penyajian mata pelajaran Muatan Lokal yang diisi dengan materi pembelajaran BH di 
sekolah-sekolah. Namun,  di SMP Negeri Hulaliu sudah BH tidak lagi disajikan karena 
guru yang sekaligus adalah kepala sekolahnya mengakhiri masa tugasnya (pensiun) 
pada tahun 2009 yang lalu. 

Di sisi lain, terbukanya kesempatan bagi generasi muda AH untuk menempuh 
pendidikan tinggi, baik di Ambon maupun di kota-kota besar lain di luar Ambon telah 
membuka celah besar terhadap penggunaan bahasa lain, yakni BI, BMA, BING, bahasa 
asing lainnya yang mungkin dipelajari, dan ragam-ragam bahasa gaul yang menjamur di 
kalangan remaja juga orang-orang muda. Pergaulan antaretnis di tempat generasi muda 
AH menimba ilmu tersebut telah “memaksa” mereka mengurangi frekuensi penggunaan 
BH supaya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Akibatnya, di perantauan  
BH hanya digunakan sewaktu-waktu dengan teman atau saudara seasal. 

f).  Ranah Pemerintahan 

Bila kembali pada sejarah Masa Kolonial, komunitas AH yang berasal dari 
keempat negeri Islam yang mungkin dapat disebut sebagai Komunitas Muslim 
Hatuhaha (KMH) mengartikulasikan diri mereka sebagai komunitas yang memiliki 
pengalaman didiskriminasi selama masa kolonial, dan hingga awal kemerdekaan RI 
mereka menjadi “subordinat” dari kelompok lain di Maluku. 
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Dihubungkan dengan uraian Li yang memperlihatkan ketika orang merasa 
berhak mengklaim positioning-nya, di situlah kebutuhan untuk menunjukkan identitas 
muncul, maka KMH pun melalui pengalaman tersebut mengklaim dirinya sebagai (i) 
umat Muslim yang tidak tergoyahkan oleh “agama penjajah”; (ii) sebagai penutur asli 
BH yang harus tetap setia menggunakannya;  (iii) sebagai komunitas yang harus bangkit 
dan keluar dari ketimpangan-ketimpangan buatan kelompok lain, lalu menyejajarkan 
diri dengan mereka. 

Klaim yang terakhir tenyata mampu menempatkan KMH pada peran penting 
dalam bidang politik dan pemerintahan di Maluku dalam era 1990-an hingga kini; mulai 
dari kedudukan sebagai gubernur, bupati, sampai sejumlah kepala dinas dan kepala-
kepala bagian pada instansi pemerintahan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku 
Tengah (Rumahuru, 2010: 108-109). Dengan begitu, hubungan antara mobilitas KMH 
sebagai penutur dalam jejaring kemasyarakatan dengan penutur lain tentu akan 
meningkat.  

Makanya, pada ranah ini KMH cukup banyak mengalami metamorfosis sosial 
dengan meminimalisasikan penggunaan BH dan semakin membiasakan diri dengan 
BMA untuk komunikasi sehari-hari dengan sesama rekan kerja dari berbagai suku dan 
subsuku bangsa. Untuk keperluan formal, BI-lah yang digunakan bahkan dalam 
berbagai keperluan yang lebih khusus, mereka harus menggunakan BING terutama 
KMH yang bekerja pada Dinas Pariwisata.  

g).  Ranah Transaksi 

Sebelum mendeskripsikan penggunaan BH pada ranah ini, terlebih dulu perlu 
dideskripsikan bahwa di antara komunitas AH, masyarakat Pelauw dan Kailolo adalah 
masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang. Masyarakat 
Rohomoni, Kabauw dan Hulaliu lebih dominan berkebun. 

Tidak mengherankan jika para pedagang dari Pelauw dan Kailolo ini memiliki 
mobilitas yang tinggi sebagai kelompok dinamis yang hampir setiap hari bolak-balik 
Ambon-Haruku untuk menjual dagangan mereka. Tidak sedikit juga yang sudah 
memiliki toko atau kios sendiri sehingga tidak perlu pergi-pulang setiap hari. Bagi yang 
menetap di Ambon, kebanyakan mereka berdomisili di sekitar Tulehu yang menjadi 
pelabuhan transportasi laut Ambon-Kailolo, dan di Desa Batu Merah dan sekitarnya. 

Oleh karena dikelilingi oleh lingkungan yang heterogen, tidak heran bila dalam 
bertransaksi di pasar komunitas Pelauw-Kailolo ini harus merelakan diri untuk lebih 
banyak menggunakan BMA dan BI di kala perlu. Antarsesama komunitas AH saja 
mereka berkesempatan menggunakan BH. Untuk itulah ketika kuesioner diberikan 
kepada mereka menyangkut kosakata dasar, banyak di antara mereka yang mengisinya 
dengan BMA atau BI karena tidak lagi mengetahui atau mengingat dengan segera 
kosakata BH. Hal ini kebanyakan terjadi pada para penutur perempuan. Malahan kaum 
ini memang lebih banyak menggunakan BMA, dan BH cenderung digunakan untuk 
membicarakan atau lebih tepatnya menggosipkan hal-hal yang rahasia. 

Sementara itu, masyarakat Hulaliu yang lebih banyak berbelanja kebutuhan ke 
Negeri Porto atau Haria di Pulau Saparua juga ke Ambon memang menggunakan BMA 
karena kedua negeri di Saparua berbahasa Melayu Ambon. Begitu juga di Ambon yang 
memang alat komunikasi informalnya adalah BMA. Namun, saat para generasi tua 
bertemu dengan sesama Komunitas AH yang seusia atau yang masih bisa berbahasa 
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Haruku saat bertransaksi di pasar, serta merta BH akan digunakan dan bukan lagi 
rahasia bahwa harga yang diperoleh biasanya lebih miring dari harga sebenarnya. 

6.  Sikap Bahasa Masyarakat AH 

Bertolak dari jawaban-jawaban yang diberikan pada saat wawancara sekaligus 
kuesioner yang diisi, tampak bahwa sikap bahasa Komunitas AH sangat terkait dengan 
aspek politik, ekonomi, dan agama. Secara politis, saat ini eksistensi BH bernasib sama 
dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia, yakni menjadi “pesakitan” di tengah 
hegemoni BI. Makanya, para penutur BH tidak sedikit yang ikut hanyut dalam 
pergeseran karena merasa gengsi untuk menggunakan BH.  

Selain itu, dari paparan historik di atas Belanda dengan kepentingan politiknya 
yang membonceng aktivitas penginjilan telah membunuh BH melalui aturan sekaligus 
ancaman terhadap masyarakat Hulaliu yang telah di-Kristenkan itu untuk tidak 
menggunakan BH dalam komunikasi sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk generasi muda 
Hulaliu sangat merasa asing dengan bahasa ibu mereka sendiri sehingga kebanyakan 
menghindari atau tepatnya menolak untuk mempelajarinya ataupun untuk meng-
gunakannya lagi saat ini. 

Hal itu diperkuat dengan uraian Cooley (1987: 94) bahwa Hulaliu berada di 
bawah kekuasaan Belanda sehingga BH tidak dapat digunakan secara leluasa sebab 
harus diimbangi dengan BMA yang merupakan bahasa pengantar dalam komunikasi 
sehari-hari dengan penguasa Belanda, sekaligus bahasa Alkitab. Itu merupakan strategi 
Belanda dan rencana yang teratur untuk menggantikan bahasa asli dengan BMA, di 
setiap wilayah yang mereka kuasai.  

Akan tetapi, upaya penyusunan Kamus Bahasa Haruku justru datang dari 
seorang tokoh pendidik di Hulaliu yang sedianya akan diterbitkan pada Bulan Juli 2012 
mendatang. Menurut penuturannya, Bapak Abraham Laisina, (tokoh yang dimaksud) 
telah menggunakan waktu selama 17 tahun untuk merampungkan karyanya itu. Ini 
memperlihatkan bahwa sebanyak-banyaknya orang menolak dan tidak berkesempatan 
untuk memperhatikan hal-hal yang dinilai tidak memiliki “nilai jual”, masih ada sosok 
yang bersimpati untuk mendokumentasikannya  (bila tidak bisa dikatakan sebagai upaya 
melestarikan). 

Dari sisi ekonomi komunitas AH memang  banyak terbentur pada tuntutan 
kemajuan, kebutuhan, dan mobilitas yang tinggi sehingga generasi muda yang ada saat 
ini tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani proses transmisi BH dari orang-orang 
tua mereka sebab generasi muda bukan sedikit yang memilih merantau dan tinggal di 
lingkungan yang tidak berbahasa Haruku. Mereka pada akhirnya lebih suka melepaskan 
kebiasaan berbahasa Haruku supaya dapat diterima oleh kelompok lain. 

Bila kembali pada aspek agama, masyarakat Rohomoni menganggap BH 
memiliki nilai religius sehubungan dengan perannya sebagai media untuk meng-
ekspresikan kepercayaan kepada Yang Mahakuasa dalam Islam. Oleh karena itu, 
komunitas dari negeri ini lebih antusias memelihara BH dan sangat bangga dengan 
bahasa itu. Proses transmisi BH dalam keluarga tampaknya masih mendapat tempat bagi 
generasi muda asal negeri ini dan didukung pula dengan penyajiannya dalam Muatan 
Lokal di sekolah-sekolah setempat. Sekalipun demikian, tidak berarti komunitas dari 
Negeri Rohomoni ini tertutup pada kontak dengan bahasa lain. Sikap mereka tidak 
berbeda sebagaimana ketiga negeri Islam lainnya yang memberi peluang untuk 
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penggunaan BMA dan BI sebab mereka pun tidak menghindari terobosan 
perkembangan zaman. 

E.  KESIMPULAN 

Pada dasarnya, relasi, fungsi, dan peran dalam tataran adat setiap komponen 
masyarakat AH tidak mengalami banyak perubahan meskipun homogenitas masyarakat 
yang bertahan dalam jangka waktu cukup lama telah berubah menjadi kemajemukan 
seiring dengan terjadinya penetrasi kebudayaan dari luar melalui penyebaran agama 
Islam, kolonialisme Eropa, dan migrasi penduduk. Dengan kata lain, perubahan dalam 
struktur masyarakat akibat fragmentasi identitas menuju kemajemukan tidak serta-merta 
menyebabkan perubahan sikap masyarakat terhadap ikatan-ikatan adat tersebut. Potensi 
konflik justru muncul dari hal-hal di luar faktor-faktor yang disebutkan di atas sehingga 
dapat dipandang sebagai ancaman masa depan terhadap vitalitas ikatan adat tersebut. 

Di tengah perubahan struktur masyarakat AH akibat fragmentasi identitas yang 
terjadi,  BH sebagai salah satu anasir yang mempengaruhi dan mengonstruksi identitas 
AH masih tetap eksis dalam mempersatukan komunitas AH yang telah mengalami 
transformasi identitas.  Menyangkut pemertahanannya BH digunakan dalam ranah 
kekeluargaan, ketetanggaan, keagamaan, upacara adat, pemerintahan, transaksi yang 
memperlihatkan situasi serta alasan yang beragam untuk setiap negeri dari Komunitas 
AH.  

Berdasarkan perilaku dan pilihan-pilihan bahasa yang dilakukan oleh penutur 
BH yang tidak lain adalah Komunitas AH, maka dapat dikatakan bahwa komunitas ini 
masih memiliki sikap positif terhadap BH sekalipun tampaknya mulai semu. Untuk itu, 
BH sedang berada pada pergeseran yang serius.  
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrachman, Paramita R. (1973). Bunga Rampai Sejarah Maluku. Jakarta: Lembaga 
Penelitian Sejarah Maluku. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. (2010). Pulau Haruku dalam Angka. 

Cooley, Frank L. (1987). Mimbar dan Takhta. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Crystal, David. (2000). Language Death. Cambridge: Cambridge.   

Grimes, Barbara F. (2002). Global Language Viability: Causes, Symptoms, and Cures 
for Endangered Languages  in http:// www.sil.org/sociol/ndg-lg-indicators-html. 
Diakses tgl. 2 Juni 2011. 

Hall. Stuart. (1990). Cultural Identity and Diaspora. London. 

Ibrahim, Gufran Ali. (2011). “Bahasa terancam Punah: Fakta, Sebab-Musabab, Gejala, 
dan Strategi Perawatannya dalam Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia 
Edisi Februari, Tahun ke-29, Nomor 1. 

Li, Tania Murray. “Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resources Politics 
and the Tribal Slot”.  



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
728 

Moleong, Lexy. (2006). Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.  

Mulyana, Deddy. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Rumahuru, Yance Z. (2010). “Dinamika Identitas Komunitas Muslim Hatuhaha di 
Pulau Haruku Maluku Tengah” dalam majalah Masyarakat Indonesia Edisi 
XXXVI, No. 1. 

SIL International Cabang Indonesia. (2006). Bahasa-Bahasa di Indonesia. Jakarta: SIL 
International. 

Sudaryanto. (1993). Metode dan Aneka Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Duta 
Wacana Press. 

Suhardi, Basuki. (1996).  Sikap Bahasa. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 

Suwito. (1983). Sosiolinguistik Teori dan Problema. Surakarta: Henary Offset. 

Tutuarima, Fricean, dkk. (2009). “Persekutuan Masyarakat Adat Amarima Hatuhaha 
sebagai Model Pluralitas Sosial” Laporan Penelitian Hibah Strategi Nasional 
Universitas Pattimura Ambon 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

729

LAMPIRAN 
 

1. Peta Provinsi Maluku 

 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
730 

2.Peta Kepulauan Lease 

 

 

3.Peta Pulau Haruku 

 

 




