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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Tinjauan Pustaka 

1.  Konsep Primordialisme  

Primordialisme berasal dari kata primus yang artinya pertama dan ordiri yang 

artinya ikatan. Sedangkan isme adalah suatu faham.  

Primordialisme dapat terjadi karena: 

1. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok, 

seperti Agama, budaya, dan suku. 

2. Adanya sesuatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu 

kelompok dari ancaman luar. 

3. Adanya nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai-

nilai agama. (wikipedia. Primordialisme. 67 halaman ) 

Menurut Riaz Hassan, pemurnian agama bila dikaitkan dengan modernisasi 

dapat dimaknai dalam dua pengertian, umum dan khusus. Dalam arti umum 

pemurnian agama pada dasarnya berlawanan dengan sinkretisme ini adalah 

pembebasan unsur-unsur agama yang berasal dari tradisi agama lain selain 

tradisi agamanya sendiri. Pemurnian berarti pembedaan tradisi-tradisi 

beragama pada tingkat personal, sehingga gaya hidup keagamaan seseorang 

mencerminkan satu tradisi tunggal. Menjadi modern berarti memahami secara 

mendalam tentang struktur agamanya sendiri dan menjauhkan dari tradisi 

agama lain. Dalam arti khusus, pemurnian berarti pembersihan ajaran agama 

dengan tradisi lokal (agama rakyat), maka menjadi modern berarti 
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mempraktekan ajaran agama dengan pandangan-pandangan ilmiah dan rasional 

tanpa di sertai dengan ajaran-ajaran megis.(Riaz Hassan 1985, 108) 

Kemunculan gerakan pemurnian tersebut merupakan respon terhadap dua 

realitas, yaitu realitas budaya lokal yang kuat mengakar dalam hidup 

masyarakat dan realitas masyarakat modern yang terus berubah. Agama harus 

mengembangkan pemahaman yang benar menenai praktek keagamaan dan 

usaha yang diarahkan pada pemurnian keyakinan dan ritual agama samawi dari 

pengaruh-pengaruh yang menyimpang. 

Untuk memahami pandangan umat Islam di Maluku menyangkut hubungan 

antar agama yang muncul sebagai reaksi terhadap pencampuran adat/budaya 

dan Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah berupaya untuk membersihkan 

ajaranajaran Islam dari segala sesuatu yang tidak memiliki sumber rujukan 

yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan sikap yang demikian maka 

gerakan ini berupaya melakukan pemurnian ajaran dengan menggantungkan 

sepenuhnya ajaran Islam tersebut pada dua sumber hukum tadi (Alwi 

Sihab,1998:125 – 155; Deliar Noer,1994) 

Pemurnian agama di Maluku  pada umumnya berhadapan dengan tradisi atau 

adat istiadat khususnya yang dilakukan oleh kalangan Islam tradisional atau 

lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kecenderungan 

pemurnian ajaran Islam  sebenarnya tidaklah tunggal tetapi  terentang dari yang 

keras atau radikal hingga lunak atau moderat. Sebagai contoh, lahirnya gerakan 

modernisme/reformisme Islam awal abad ke-20 yang sering disebut pula 

sebagai gerakam “pemurnian Islam” atau Revivalisme Islam sebagaimana 
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ditunjukkan oleh Muhammadiyah menurut Deliar Noer untuk mengajak 

“Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah” dalam bentuk gerakan pembaruan 

Islam atau Islam modern.   

Menurut Bartels berlangsungnya gerakan pemurnian ajaran Kristen di Maluku 

pada tahun 1970 Gereja mengklaim bahwa praktek-praktek adat adalah tidak 

sesuai dengan ajaran Kristen. memberikan keyakinan kembali yang lebih 

kokoh menyangkut ajaran-ajaran dalam Kekristenan. Dalam hal ini agama 

harus dibersihkan dari unsur – unsur budaya yang dianggap mengotori 

kemurniaan agama dan keyakinan. lembaga-lembaga keagamaan Islam dan 

Kristen lebih berupaya untuk mencapai standar yang dapat diterima secara 

universal dan meninggalkan sistem kekerabatan masyarakat tradisional Maluku 

(Bartels. 1978:  146). 

Ikatan primordialisme keagamaan menjadi salah satu alasan penting dari 

masyarakat dalam menyikapi terhadap gerakan pemurnian agama untuk 

kembali kedalam ajaran agama yang murni. Ikatan emosional tersebut telah 

melahirkan gerakan-gerakan pemurnian dalam Islam dan Kristen dalam upaya 

untuk membebaskan perilaku keagamaan yang bercampur dengan budaya  atau 

tradisi keagamaan yang lain. Hal tersebut terlihat pada komunitas masyarakat 

di Maluku dalam kalangan Islam dan Kristen dengan menperkuat simbol-

simbol keagamaan seperti mesjid dan gereja sebagai pusat dakwah /missi. Pola 

dakwah yang dilakukan dengan menguasai mesjid-mesjid dan gereja.  
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1. Konsep Agama  

Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan “diin” (dari bahasaArab) 

dalam bahasa Eropa disebut “religi”, religion (bahasa Inggris), lareligion 

(bahasa Perancis), the religie (bahasa Belanda), die religion, (bahasaJerman). 

Kata “diin” dalam bahasa Semit berarti undang-undang (hukum),sedang kata 

diin dalam bahasa Arab berarti menguasi, menundukkan, patuh,hutang, 

balasan, kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi 

antara diin danagama, namun umumnya kata diin sebagai istilah teknis 

diterjemahkan dalampengertian yang sama dengan “agama” ( Abdul Aziz 

Dahlan. 1997: 63). 

 Kata agama selain disebut dengan kata diin dapat juga disebut syara, 

syari’at/millah. Terkadang syara itu dinamakan juga addiin/millah. Karena 

hukum itu wajib dipatuhi, maka disebut addin dan karena hukum itu dicatat 

serta dibukukan, dinamakan millah. Kemudian karena hukum itu wajib 

dijalankan, maka dinamakan syara (Taib Thahir Abdul Mu’in. 1992: 121). 

Adapun masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal agama itu, 

tegasnya masalah mengapakah manusia percaya kepada suatu kekuatan yang 

dianggap lebih tinggi daripadanya, dan masalah mengapakah manusia 

melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna untuk mencari 

hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi, telah menjadi obyek perhatian para 

ahli pikir sejak lama ( Romdhon.1988 : 18-19 ). 
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Menurut Harun Nasution intisari yang terkandung dalam istilah agama ialah 

ikatan. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang 

lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan 

pancaindra (Harun Nasution. 1979: 11 ). 

Secara umum pengertian agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada 

Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan 

interaksi dengan-Nya. Pokok yang ada dalamnya adalaheksistensi Tuhan, 

manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama. 

2. Konsep Fanatisme  

Fanatik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan 

atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negatip, 

pandangan mana tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi 

dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah.  

Fanatisme dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok  yang  

dapat menimbulkan perilaku agresi. Individu yang fanatik akan cenderung 

kurang memperhatikan kesadaran sehingga seringkali perilakunya kurang 

terkontrol dan tidak rasional. yang menjelek-jelekkan agama lain dan umatnya, 

menghasut, membakar emosi umat untuk membenci bahkan menyerang umat 

agama lain. (Muhammad Ali. 1985, 155).  

 



16 

 

Fanatisme adalah kesombongan emosional yang terlalu kuat sehingga 

meningkat menjadi keterikatan berlebihan terhadap dogma, individu, ataupun 

kelompok. Fanatik itu sendiri awalnya berarti antusis keagamaan seseorang 

yang menjadi termiliki. Fanatisme kemudian secara luas diartikan sebagai 

pandangan bahwa hanya ada satu nilai kebenaran segala sesuatu dan semua 

orang harus mengabdi kepada nilai yang satu itu (Andito . 1998, 29). 

Berdasarkan konsep diatas bahwa fanatisme suatu keyakinan yang positif atau 

yang negatip, yang tidak memiliki pijakan kenyataan, tetapi dianut secara 

mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Nilai yang berkembang, 

serta hidup dalam masyarakat yang  mempengaruhi munculnya kelompok 

sendiri yang memiliki jiwa untuk memandang anggotanya sendiri dan 

memandang orang luar kelompok sebagai musuh bersama yang mengancam.  

3. Konsep Masyarakat Maluku 

Perekat sosial yang mengikat hubungan antara anak negeri serani dan anak 

negeri salam yang paling menonjol adalah nilai – nilai adat budaya pela atau 

gandong. Sebagai nilai dasar yang menjadi jati diri yakni nilai budaya yang di 

miliki sejak leluhur. Pela sebagai suatu simbol persatuan dan kesatuan 

masyarakat Maluku, secara berkala selalu dipupuk melalui kegiatan ritual 

maupun serimonial antara warga masyarakat yang berpela itu. Upacara 

tersebut lazim dikenal dengan sebutan “Panas Pela”.Panas pela merupakan 

upacara yang bertujuan untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat  

akan hubungan persaudaraan di antara mereka, dan juga mereka diingatkan 

untuk  selalu menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan tersebut yang 
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telah dibentuk, dibina dan diletakkan dasar-dasarnya oleh para leluhur. 

Hubungan pela merupakan  hubungan yang sakral, dasar-dasar sakralisasi dari 

pela diletakan oleh leluhur ketika  dilakukan upacara “Sumpah Pela” pada saat 

dibentuknya ikatan pela antara dua negeri atau lebih. 

Pela sebagai sebuah tradisi Orang-orang Maluku sangat percaya kepada tiga 

kekuatan, yakni gunung, tanah, tete nene moyang.Gunung mewakili unsur 

langit (lakilaki), tanah mewakili unsur bumi (perempuan) dan tete nene 

moyang mewakili roh leluhur. Perlindungan kepada manusia dapat terlaksana 

dengan menjaga hubungan baik dan teratur dengan leluhur, termasuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan adat yang diturunkan leh leluhur. 

Hubungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan harmoni dalam kehidupan pribadi, sosial dan negeri. 

Hubungan atau komunikasi dengan leluhur biasanya dilakukan di tempat-

tempat seperti di ruma tua, di batu pamali, tempat keramat, di baileu, di negeri 

lama. Tempat tempat ini dianggap kudus atau suci, karenanya harus dipelihara 

dan dijaga. Bila tidak dipelihara leluhur akan marah dan berakibat 

keturunannya diganggu oleh leluhur. Dalam ruma tau terdapat orang-orang 

(Maueng) yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan leluhur. 

Kepercayaan ini akhirnya menjadi dasar persatuan dan identitas masyarakat 

Ambon Muslim-Kristen, yang berkembang menjadi semacam agama etnis yang 

dirayakan sebagai keunikan masyarakat Ambon, sementara pada saat yang 

sama memberi kesempatan bagi kedua kelompok Muslim atau Kristen untuk 
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khusuk dalam kepercayaan masing-masing. Intisari agama masyarakat Maluku 

ini, yang disebut sebagai Agama Nunusaku (Bartels 1977: 316). 

Konsekuensi logis dari pengangkatan pela tersebut, melahirkan beberapa 

aturan berupa larangan dan anjuran yang harus diingat, dipatuhi dan tidak 

boleh dilanggar oleh kedua negeri yang berpela. Larangan dan anjuran itu 

meliputi beberapa hal antara lain : 

a. Sesama pela dilarang untuk tidak saling melontarkan kata-kata tajam, 

berupa makian atau sejenisnya yang sifatnya menimbulkan perasaan 

tidak enak bagi pela yang lain. 

b. Dilarang untuk tidak saling berkelahi, membunuh dan mengawini 

antar sesama pela. 

c. Dianjurkan untuk sesama pela tetap saling melayani dalam waktu 

susah ataupun senang, tidak boleh saling menyembunyikan apa saja 

yangsifa tnya dimakan dari sesama pela. 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan  tersebut akan mendapat kutukan 

dari Tuhan dan dari para leluhur yang menjurus pada penderitaan dan 

kematian. Larangan dan anjuran yang sudah disepakati bersama, sifatnya 

mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ( Bartels, 1978, 31). 

Dari pendapat diatas bahwa konsep masyarakat Maluku telah  mempunyai nilai 

budaya sendiri yang dikenal pela-gandong yang merupakan sebuah totalitas 

kesatuan hidup masyarakat di Maluku. Budaya lokal adalah nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu masyarakat, nilai-nilai tersebut di yakini kebenarannya 

dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dalam masyarakat Maluku.   
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A. Kerangka Pikir 

Pemurnian agama di Maluku  pada umumnya berhadapan dengan tradisi atau 

adat istiadat tradisional atau lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran 

agama, proses  pemurnian sistem kepercayaan tradisional masyarakat Maluku 

ke dalam cara-cara yang dapat diterima secara Kristen dan Islam. Gerakan 

pemurnian ajaran Kristen di Maluku pada tahun 1970 Gereja mengklaim 

bahwa praktek-praktek adat adalah tidak sesuai dengan ajaran Kristen.  

Dengan menghilangkan adat leluhur, menakibatkan tidak ada lagi jembatan 

yang menghubungkan Kristen dengan Muslim. Sehingga ikatan persaudaraan 

antara Islam dan Kristen berubah dari persaudaraan adat budaya menjadi 

persaudaraan seagama. Dengan berlangsungnya pemurnian ajaran Kristen 

semakin mendorong kuatnya penyiaran misi Kristen. Gereja semakin leluasa 

melaksanakan misi Kristenisasi dengan membaptis upacara-upacara adat, dan 

mengharuskan mereka melakukan adat pela dengan doa-doa Kristen. 

Berdasarkan kerangka pikir diatas pemurnian ajaran agama di Maluku 

menyebabkan timbulnya perubahan pola hubungan antar kedua agama Islam 

dan Kristen sehingga  menimbulkan semakin jauhnya jarak sosial. Pengaruh 

yang timbul antara lain menguatnya persaudaraan yang didasari oleh kesamaan 

agama dan hancurnya budaya Pelagandong.  
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C. Paradigma 

 

 

 

                                                              

Primordialisme Agama  

 

 

Pemurnian Agama di Maluku 

 

 

 

Lunturnya Adat 

Pelagandong 

 Timbul Persaudaraan 

Seagama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

                                           =      Garis Langsung 

                                           =      Garis Pengaruh 
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