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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan 

bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Eurasia dan Pasifik. 

Ia berbatasan dengan pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor 

Leste di timur laut. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa menamakannya “Kepulauan 

Rempah-rempah. Istilah ini juga merujuk kepada Kepulauan Zanzibar yang terletak 

di pantai Afrka Timur. Kepulauan Maluku merupakan satu provinsi semenjak 

Indonesia merdeka sampai dipecah pada 1999 menjadi Maluku Utara dan Maluku. 

Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Ternate (bekas ibu kota provinsi), Tidore, 

Bacan, Halmahera (pulau terbesar di Kepulauan Maluku, Morotai, Kepulauan Obi, 

dan Kepulauan Sula. Pulau Halmahera (juga Jilolo atau Gilolo) adalah pulau 

terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau ini merupakan bagian dari provinsi Maluku 

Utara, Indonesia. Pulau Halmahera memiliki luas tanah 17.780 km² (6.865 mil 

persegi) dan populasi 1995 sekitar 162.728. Pulau ini dibagi menjadi 5 kabupaten; 

Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 

Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera 

Tengah.1  

Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw Berasal dari Kampung Poom Distrik Yapen 

Barat. Pendeta Yaveth lahir pada tanggal 14 Mei 1916 dari pasangan Suami/Istri, 

Bapak Dura Kapitarauw dan Ibu Elisabet Heypon. Evanglis Pendeta Yaveth 

Kapitarauw adalah seorang Missionaris di Pulau Halmahera Maluku Utara yang 
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berasal dari suku Irian,  Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw hidup dengan latar 

belakang keluarga yang sederhana, pada masa kecilnya Evanglis Pendeta Yaveth 

sudah terbiasa untuk membantu kedua orang tuanya bertani dan menjala ikan di laut 

demi kelangsungan hidup mereka. Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw seperti 

layaknya anak-anak lainnya, beliau juga mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat (SR) 

di kampung halamannya Poom Distrik Yapen Barat selama tiga tahun.  

Kemudian setelah lulus dari Sekolah Rakyat, beliau melanjutkan lagi sekolahnya 

di Teluk Wondama, di sekolah yang didirikan oleh Pendeta Ishak Samuel Kene. 

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Teluk Wondama Evanglis Pendeta Yaveth 

Kapitarauw kembali ke kampung halamannya Poom. Pada Tahun 1937 Evanglis 

Pendeta Yaveth Kapitarauw mulai memberanikan diri untuk keluar dari kampung 

halamannya Poom dengan mendayung menggunakan perahu menuju Pulau 

Halmahera Maluku Utara. Di Halmahera Maluku Utara, Evanglis Pendeta Yaveth 

menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat dan mulai bekerja sebagai nelayan. 

Hingga pada Tahun 1947, Evanglis Pendeta Yaveth mulai tergabung dengan Missi 

yang dibawa oleh Pendeta Parson Missionaris yang datang dari Amerika, dan 

kemudian Evanglis Pendeta Yaveth mulai memiliki peran penting dalam Missi Suci 

untuk memenangkan wilayah Halmahera bagi Kemuliaan Allah serta membuka 

jemaat-jemaat baru dalam Organisasi Gereja Kalvari Pentakosta Missi Di Indonesia 

yang di singkat (GKPMI). Evanglis Pendeta Yaveth memulai penginjilannya pada 

Tahun 1947 dan mengakhiri tugas penginjilannya di Pulau Halmahera Maluku Utara 

pada Tahun 1963.2 

Missionaris atau yang juga disebut sebagai Zendeling, dalam bahasa Belanda 

yang artinya pengutusan. Missionaris atau Zendeling ditujukan untuk penyebaran 
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Agama Kristen melalui kabar keselamatan yang diberikan Allah kepada seluruh 

dunia. Missionaris adalah seorang pendakwah Katolik sedangkan Zending adalah 

pendakwah Protestan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Missionaris 

adalah orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada orang lain yang belum 

mengenal Kristus atau Imam Kristen yang melakukan kegiatan Missi.3 

Dalam penulisan Biografi atau riwayat hidup seorang tokoh pejuang atau 

pemimpin telah berkembang dengan pesat, terutama setelah Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun masih banyak di antara para pemimpin 

atau tokoh-tokoh pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, terutama 

yang telah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda tidak lagi dikenal oleh 

masyarakat mengenai jasa-jasanya karena biografi tentang dirinya tidak pernah 

ditulis atau kurang mendapatkan perhatian di masyarakat.4 Sama halnya dengan 

penulisan Biografi Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw ini yang sangat menarik 

perhatian penulis karena memiliki catatan sejarah yang panjang dan belum begitu 

banyak diketahui oleh masyarakat luas terkait dengan penginjilan yang dilakukan 

oleh Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di Pulau Halmahera (Maluku Utara 1947-

1963), terutama masyarakat di Pulau Halmahera Maluku Utara yang memeluk 

Agama Kristen Kalvari Pentakosta Missi Di Indonesia yang di singkat (GKPMI). Perlu 

juga untuk diketahui bahwa pada tahun 1947 adalah merupakan tahun dimana 

pertama kali Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw memulai Missi penginjilannya di 

Halmahera Maluku Utara dan, pada tahun 1963 adalah merupakan akhir dimana 

Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw mengakhiri Missi penginjilannya di Pulau 
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Halmahera Maluku Utara dan beliau memilih kembali bersama keluarga ke daerah 

asalnya Irian Barat (Papua) untuk melakukan Missi penginjilan di wilayah Papua. 

1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat terarah serta 

mengenai sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang dapat berakibat 

penelitiannya tidak fokus. Perlu diketahui pula bahwa penelitian yang baik bukan 

penelitian yang objek kajiannya luas ataupun dangkal, tetapi penelitian yang objek 

kajiannya fokus dan mendalam. Oleh karena itu, ruang lingkup dalam penelitian ini 

terbatas pada Biografi Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw, Perjalanan Missionaris 

Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di Pulau Halmahera Maluku Utara 1947-1963, 

dan Capaian dari penginjilan yang dilakukan Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan terarah, maka perlu adanya 

rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Biografi Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw.? 

2. Bagaimana perjalanan Missionaris Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di 

Pulau Halmahera Maluku Utara 1947-1963.? 

3. Apa saja capaian dari penginjilan yang dilakukan oleh Evanglis Pendeta 

Yaveth Kapitarauw.? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan Biografi Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw 

2. Menjelaskan perjalanan Missionaris Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di 

Pulau Halmahera Maluku Utara 1947-1963 

3. Untuk mengetahui apa saja capaian dari penginjilan yang dilakukan Evanglis 

Pendeta Yaveth Kapitarauw. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian seorang penulis ingin memperoleh manfaat 

dari hasil penelitiannya. Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta minat 

pembaca mengenai Biografi Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw, perjalanan 

Missionaris Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di Pulau Halmahera Maluku 

Utara 1947-1963, serta apa saja capaian dari penginjilan yang dilakukan 

Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw. 

2. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pembaca yang 

tertarik dalam bidang ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lain pada umumnya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di kemudian hari bagi 

siapa saja yang berminat untuk meneliti tentang suatu sejarah di Maluku 

Utara khususnya di Pulau Halmahera. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai tinjauan 

pustaka. Antara lain: 

Pertama, Simon Bira dalam bukunya yang berjudul,5 “Tunaikan Tugas Pelayanan”. 

Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah singkat Gereja Kalvari Pentakosta Missi 

Di Indonesia dan penentuan kedalam penggembalaan. Selain itu juga dalam buku ini 

menjelaskan tentang perintis pertama dalam jajaran Organisasi Gereja Kalvari 

Pentakosta Missi Di Indonesia khususnya di Pulau Halmahera Maluku Utara. 

Kemudian, Hanz Wanma. “Berkarya dalam karya Allah “Roma 1;20”6. Dalam buku 

ini menjelaskan sejarah pekabaran Injil dari Mansinam ke seluruh tanah New 

Guinea. 

M.Th. Magany, “Bahtera Injil Di Halmahera”.7 Dalam buku ini menjelaskan tentang 

perluasan Injil oleh para Zending di wilayah Halmahera, seperti di daerah Tobelo, 

Loloda, Kao-Wasile-Modole, Buli-Weda-Gane, Jailolo-Ibu-Sahu, dan Morotai. 

Referensi yang lainnya yaitu, James Haire. “Sifat dan pergumulan Gereja Halmahera 

1941-1979”8. Dalam buku ini menjelaskan tentang penginjilan di Halmahera serta 

Pengaruh penginjilan terhadap kepercayaan lokal masyarakat Halmahera. 

Muhammad Amir, Abdul Hamid. “Petta Ponggawe” Profil Panglima Yang Pantang 

Menyerah. Dalam buku ini menjelaskan tentang Biografi tokoh pejuang dari Sulawesi 

selatan.9 
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Buku-buku seperti yang disebutkan di atas cukup relevan dengan apa yang 

penulis akan teliti, dimana sama-sama membahas tentang Biografi seorang tokoh 

dan penyebaran Agama Kristen, peran dari Missionaris dalam melakukan 

penyebaran Agama Kristen yang nantinya akan penulis gunakan sebagai landasan 

referensi. 

1.7 Kerangka Konseptual  

Dalam studi ini, penulis menggunakan konsep Missionaris meneurut William 

Carey, yang mengatakan bahwa tenaga manusia dibutuhkan untuk menginjil 

bangsa-bangsa yang jauh.10 William Carey menegaskan panggilan setiap orang 

kristen untuk berperan dalam Missi Gereja, yakni mengabarkan Injil ke seluruh 

dunia. Penulis juga menggunakan konsep Missionaris menurut Kreamer seorang 

Misiolog, ahli bahasa Teolog awam, dan tokoh Ekumenis Hervormd Belanda.11 Ia 

mengatakan dalam laporannya yang berjudul “dari ladang Missi menuju Gereja 

mandiri”, mendorong Gereja kolonial untuk melakukan reorganisasi Gereja-gereja 

lokal di Indonesia yang mulai mandiri, seperti Gereja yang terdapat di Minahasa, 

Maluku dan Timor. 

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan di atas maka, penelitian ini berupaya 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hingga dibentuknya Missionaris 

untuk membentuk Jemaat-jemaat baru di wilayah Halmahera Maluku Utara. 
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1.8 Metode Penelitian 

Dalam metodologi sejarah, dituntut untuk menguasai metode yang digunakan 

agar mengetahui peristiwa masa lampau. Seorang sejarawan pula harus tahu cara 

menggunakan “ilmu metode” di tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk tahu 

cara mengetahui sejarah, diperlukan ilmu, yaitu metode sejarah. Adapun metode 

sejarah, yakni: 

 

1. Heuristik  

Heuristik adalah metode pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah, 

pada tahap ini peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber 

sejarah yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 

sumber, antara lain: 

 Sumber Tertulis 

Sumber tertulis merupakan sumber yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, 

dan artikel yang relevan. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan 

sumber tertulis lainnya seperti, skripsi, proposal, situs internet, dan jurnal. 

 Sumber Benda 

Sumber benda merupakan sumber fisik yang bisa dilihat dan dipegang, 

seperti bangunan, alat-alat atau benda lainnya. 

 Sumber Lisan 

Sumber lisan diperoleh melalui wawancara pada pelaku sejarah dan juga 

saksi sejarah. 

2. Kritik  
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Setelah melakukan pengumpulan data atau sumber (heuristik), selanjutnya 

adalah kritik atau yang disebut verifikasi. Ini adalah metode autentikasi 

(membuktikan sumber sejarah asli dan tidaknya sumber yang didapatkan) 

dan kredibilitas sumber sejarah. Ada dua macam kritik yang digunakan yaitu: 

 Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kritik terhadap sumber sejarah yang telah di 

kumpulkan, yang pada hakikatnya menguji kredibilitas dari sumber sejarah. 

 Kritik Eksternal 

Kritik eksternal merupakan kritik yang menguji sumber sejarah melalui bahan 

dan tinta tulisan. Kritik ini menguji di bagian fisik suatu sumber sejarah. 

3. Interpretasi 

Metode penelitian sejarah yang ketiga adalah interpretasi. Disini peneliti 

melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan 

antara berbagai fakta yang harus di landasi oleh sikap objektif. Kalaupun 

membutuhkan sikap subjektif, haruslah subjektif rasional. Rekonstruksi 

peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif dan harus menghasilkan 

sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. 

4. Historiografi 

historiografi merupakan tingkatan kemampuan seni yang menekankan 

pentingnya keterampilan, tradisi akademis, ingatan subjektif (imajinasi) dan 

pandangan arah yang semuanya memberikan warna pada hasil 

penulisannya. Metode sejarah yang terakhir ini adalah upaya peneliti sejarah 

dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, 

diseleksi dan dikritisi. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan susunan dalam suatu karya ilmiah. Adapun 

sistematika atau susunan dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bab: 

Bab I, membahas secara umum, meliputi : latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari; 

pertama, gambaran umum Pulau Halmahera, dalam bagian ini penulis lebih 

memfokuskan pada Halmahera Barat; kedua , demografi Desa Akeara dan Desa 

Guaeria Halmahera Barat. 

Bab III, dalam pembahasan ini, pertama, penulis akan menjelaskan Biografi 

Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw. Kedua, penulis akan menjelaskan perjalanan 

Missionaris Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw di Pulau Halmahera Maluku Utara 

1947-1963. 

Bab IV, dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan capaian-capaian dari 

penginjilan yang dilakukan Evanglis Pendeta Yaveth Kapitarauw 

Bab V, pada bab ini merupakan akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan 

dan saran dari semua yang telah ditulis. 


