
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah ruah baik di darat maupun di laut dengan batas 

wilayah, serta haknya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari pada itu, Indonesia sebagai 

Negara kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki dua pertiga dari 

wilayahnya berupa lautan. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya 

Api Sejarah Jilid I yang mengutip R.M.G. Soegondo mengatakan bahwa 

luas daratan Indonesia sebesar 1.904.305.7 km2 atau sama dengan 

2.000.000 km2 sedangkan luas lautan Indonesia sebesar 3.200.000 km2.1. 

khususnya daerah di Provinsi Maluku Utara yang juga merupakan daerah 

dengan tipikal kepulauan, atau Provinsi yang memiliki banyak Pulau yang 

terdiri dari Pulau kecil dan besar.  

Berdasarkan kondisi atau tipikal wilayah Indonesia yang merupakan 

Negara Kepulauan , memungkinan para nenek moyang kita yang dalam 

proses kelangsungan hidupnya memilih untuk berpindah tempat dari suatu 

daerah ke daerah lain yang dilakukan secara individu maupun kelompok  

ke daerah yang dituju di berbagai daerah, salah satunya di Maluku Utara. 

                                                             
1
 Ahmad Mansur Suryanegara, (2019) „‟Api Sejarah Jilid I’’. (Bandung : 

Salamadani Pustaka Semesta), hlm 19. 
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Maluku Utara terletak antara 3040‟LS  30‟LU dan 123050‟  129050‟BT. 

Total wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 140.225, 32 km2, dengan 

wilayah perairan seluas 106. 997, 32km2 (76,27%) dan sisanya  adalah 

wilayah daratan seluas 33. 278 km2 (23,73%). Batas batas wilauah 

Provinsi Maluku Utara adalah Samudera Pasifik (Utara), Laut Seram 

(Selatan), Laut Maluku (Barat), dan Laut Halmahera (Timur).2 

Hal inilah yang juga membuat para orang orang terdahulu melakukan 

perpindahan ke daerah lain di Maluku Utara. Salah satunya adalah 

masyarakat Makeang yang melakukan migrasi ke daerah Halmahera 

Utara (Malifut) pada masa lalu dengan melintasi lautan serta terpisah jarak 

yang cukup jauh dengan daerah asal mereka. 

Perpindahan tempat atau persebaran suatu kelompok masyarakat 

atau suku yang dilakukan pada masa silam, terjadi bukan tanpa sebab. 

Beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya persebaran suatu 

kelompok suku atau masyarakat antara lain berupa factor pendorong yang 

muncul di daerah asalnya hingga dijadikan alasan untuk berpindah, dan 

factor penarik dari daerah lain yang membuat mereka menjadikan daerah 

tersebut sebagai tujuan  perpindahan. 

Fenomena terjadinya perpindahan suatu penduduk dari  satu daerah  

ke daerah lain, disebut dengan Migrasi . Migrasi adalah istilah yang 

digunakan untuk mengartikan perpindahan atau berpindahnya 

sekelompok orang atau suku dari daerah asal menuju ke daerah lain yang 

                                                             
2
 www.humanitarianresponse.info.com. Diakses pada tanggal Rabu 12 

November 2021, Pukul 00:21 WIT. 
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dituju. Menurut KBBI, Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu 

tempat ( Negara dan sebagainya) ke tempat (Negara dan sebagainya) lain 

untuk menetap3.  

Berbagai macam pendapat yang muncul mengenai Migrasi dan 

Diaspora adalah bagian dari pengembangan Ilmu pengetahuan, yang 

dalam hal ini memunculkan masing-masing definisi dari Migrasi dan 

Diaspora itu sendiri. 

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Gustina dan Muhammad Rizky  

Prawira, mereka mengemukakan bahwa sebenarnya factor terjadinya 

hampir sama dengan dengan factor terjadinya migrasi karena migrasi pun 

adalah bagian dari diaspora itu sendiri.4.  

`Dari penjelasan diatas membawa kita dalam pembahasan latar 

belakang  secara singkat yang sesuai dengan Judul skripsi peneltiian ini, 

yaitu Orang Makeang Di Halmahera Utara (Malifut) dengan periode 1975- 

2004. Berbicara mengenai persebaran penduduk suatu kelompok orang 

atau suku yang terjadi di Maluku Utara, dalam hal ini Penulis tertarik untuk 

menulis serta melakukan penelitian tentang  orang Makeang di Malifut, 

Halmahera Utara.  

                                                             
3
 Https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/migrasi.html. diakses pada Selasa, 

2 Februari 2021. 
 

 
4
 Gustina dan Muhammad Risky Prawira,‟‟ Pengaruh Diaspora Orang Bugis 

Makassar Di Malaysia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia‟‟. Jurnal Ilmu 
Hubungan Internasional, Vol 01, No 01, Mei-Oktober 2020. Jurusan Hubungan 
Internasional Universitas Sulawesi Barat. Hlm 5. 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/migrasi.html
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Pulau Makeang adalah satu Pulau yang bisa dibilang tidak terlalu 

besar dibandingan Pulau–Pulau yang ada di Indonesia pada umumnya. 

Pulau Makeang terletak Di  Wilayah Timur Indonesia atau tepatnya di 

Wilayah Provinsi Maluku Utara dan masuk di administrasi Kabupaten 

Halmahera Selatan. Pulau Makeang ditempati atau ditinggali oleh Suku 

Makeang yang terbagi dalam dua rumpun yakni Suku Makeang Timur dan 

Barat atau biasa disebut dengan Suku Makeang dalam dan Makeang 

Luar. 

 Jika dilihat kebelakang bahwa Orang Makeang yang mendiami 

Pulau Makeang tersebut telah melakukan persebaran ke berbagai daerah 

di Maluku Utara jauh sebelum tahun 1975, yakni berabad-abad 

sebelumnya. 

Di dalam jurnal yang ditulis oleh Junaib Umar dengan judul Identitas 

Etnik Dan Dinamika Politik Lokal Orang Makeang di Ternate, 

mengemukakan bahwa hasil kajian pustaka terkait dengan sejarah di 

Maluku utara adalah bahwa Makeang dikenal sebagai kerajaan pertama di 

Maluku Utara pada abad 13 dengan Muhammad Bakir migran ke Pulau 

Kaseruta (Halmahera selatan). Selain itu, dalam jurnalnya Junaib Umar 

mengemukakan  sesungguhnya etnis Makeang tidak terlepas dari Dunia 

migrasi, berdasarkan migrant local yang dianut oleh orang-orang 

Makeang. Banyaknya etnis Makeang menyebar dengan berbagai wilayah 

Maluku Utara disebabkan letusan Gunung Kie Besi, hegemoni kekuasaan 

Ternate dan Tidore. Di antara hal tersebut sehingga menimbulkan migrasi 
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di dalam orang Makeang pada tahun 1602, 1646, 1760, 1864, 1890, 

hingga 1970-an dan 1980-an.5 

Selain itu, Di dalam Jurnal yang ditulis oleh Irfan Ahmad dengan 

judul „‟Migrasi Etnik Makeang Abad XVII-XIX‟‟, sembari mengutip 

Antropolog G.R.E. Lucardie (1979) yang memberikan keterangan bahwa 

pola atau bentuk migrasi Suku Makeang bermacam-macam, begitu juga 

wilayah Migrasi mereka, namun tiap kampung di Makeang jelas memiliki 

karakter dan bentuk wilayah migrasi tertentu. Karakter ini tidak hanya 

disebabkan kebutuhan ekonomi akibat meletusnya Gunung Makeang, 

tetapi juga proses historis yang berkelanjutan.6 

Dengan serangkaian perjalanan historis tentang persebaran atau 

perpindahan orang Makeang di berbagai daerah di Maluku Utara yang 

dilakukan sejak berabad-abad lalu, maka tak heran jika Penulis 

mengatakan bahwa telah tertanam di dalam orang Makeang untuk selalu 

berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan atau factor-faktor yang 

muncul sehingga terjadinya persebaran atau diaspora, khusunya di 

Malifut, Halmahera Utara.  

Realita atau kondisi sekarang ini yang mana hampir di setiap daerah 

di Maluku Utara pasti terdapat orang atau Suku Makeang adalah salah 

satu bukti yang bisa dilihat mengenai orang Makeang yang melakukan 

                                                             
5
 Junaib Umar, „‟ Identitas Etnik Dan Dinamika Politik Lokal Orang Makeang Di 

Ternate‟‟, Ejournal Unkhair, Vol. 10 No. 1, Juni 2019. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu 
Budaya. Hlm 358. 

 
6
 Irfan Ahmad, „‟ Migrasi Etnik Makeang Abad XVII-XIX‟‟. Jurnal ETNOHISTORY, 

Vol. 1, No.2, Sep.2014. Ilmu Sejarah Universitas Khairun. Hlm 122. 



6 
 

persebaran di berbagai daerah di Maluku Utara. Dengan kondisi yang 

sebelumnya dijelaskan, maka dari sinilah ketertarikan Penulis untuk 

membahas serta melakukan penelitian dengan Judul Orang Makeang Di 

Halmahera utara ( Malifut 1975-2004). Dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh Penulis, terdapat pembatasan daerah Penelitian antara lain 

orang Makeang di Halmahera Utara, khususnya Malifut. Pembatasan atau 

focus daerah penelitian ini dilakukan karena mengingat  banyaknya  

daerah-daerah persebaran Orang Makeang yang terdapat pada 

Kabupaten atau Kota di Maluku Utara sangatlah banyak, dengan demikian 

penulis hanya memfokuskan pada daerah Kecamatan Malifut, Kabupaten 

Halmahera Utara. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis hanya akan membatasi 

periodesasinya yaitu pada tahun 1975 sampai dengan 2004. Selain itu, 

mengingat bahwa daerah – daerah yang dituju oleh orang Makeang ketika 

melakukan perpindahan sangatlah banyak dan luas, maka penulis hanya 

akan memfokuskan lokasi penelitian hanya pada daerah Halmahera utara, 

khususnya Malifut. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang serta batasan masalah di atas, Penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain : 
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1. Mengapa orang Makeang melakukan perpindahan di Halmahera 

Utara Malifut ? 

2. Bagaimana proses serta tahapan terjadinya perpindahan orang 

Makeang di Malifut? 

3. Bagaimana perkembangan sosial budaya orang Makeang setelah 

berpindah di Malifut ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Pertama, alasan atau sebab yang membuat Orang Makeang 

keluar dari Pulau Makeang dan kemudian berpindah menuju Malifut 

? 

Kedua, bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan dalam 

perpindahan Orang Makeang ke Malifut ? 

Ketiga, bagaimana kondisi social budaya dari Orang Makeang 

setelah berpindah dan menetap di Malifut ? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang kemudan di dapat dari penelitian ini adalah, 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini kiranya dapat membantu pembaca untuk 

memperluas pengetahuan serta menambah minat pembaca untuk 

mengetahui tentang orang Makeang di Malifut, Hakamahera Utara. 

2. Manfaat Teoritis 

Pertama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dorongan 

para pembaca khususnya Mahasiswa Ilmu Sejarah serta pembaca 

lainnya untuk termotivasi dalam penulisan ataupun penelitian yang 

dilakukan kedepannya. 

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi kedepan bagi para peneliti khususnya Mahasiswa Ilmu 

Sejarah tentang perpindahan orang Makeang di Malifut, Halmahera 

Utara. 

 

1.6. Tinjauan Sumber 

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan beberapa referensi yang 

relevan dengan judul yang diangkat pada penulisan proposal ini, antara 

lain: 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Irfan Ahmad dengan judul „‟Migrasi 

Etnik Makeang Abad XVII-XIX. Dalam jurnal ini, terdapat pembahasan 

mengenai latar belakang terjadinya migrasi, factor-faktor pendorong, serta 

keberlangsungan atau proses-proses orang Makeang melakukan migrasi 

pada masa lalu sebelum periode 1975, yakni pada abad XIV-XIX. 

Walaupun judul yang digunakan  oleh Irfan Ahmad ini  adalah Migrasi, 
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tetapi bisa digunakan sebagai salah satu tinjauan sumber dalam penulisan 

proposal ini karena seperti yang dijelaskan pada latar belakang di atas 

bahwa sebenarnya migrasi adalah bagian dari diaspora juga.   

Kedua, sumber yang dijadikan sebagai tinjauan sumber adalah jurnal 

yang ditulis oleh Junaib Umar dengan judul „‟Identitas Etnik Dan Dinamika 

Politik Lokal Orang Makeang di Ternate‟‟. Alasan dijadikannya jurnal ini 

sebagai salah satu tinjauan sumber adalah di dalam jurnal ini terdapat 

pembahasan yang relevan dengan judul yang diangkat dalam proposal ini. 

Beberapa pembahasan di dalamnya berupa asal usul orang Makeang, 

migrasinya orang Makeang pada abad-abad sebelumnya, serta peranan 

penting dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, dan politik 

dengan Ternate sebagai salah satu daerah penelitian. 

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis  Nurdien Harry Kistanto yang 

berjudul “ Tentang Konsep Kebudayaan” yang mengutip Van Peursen 

yang memandang kebudayaan sebagai suatu startegi. Startegi 

yangdimaksud adalah memperlakukan kebudayaan bukan sebagai kata 

benda melainkan kata kerja. Kebudayaan terutama dihubungkan dengan 

kegiatan manusia  yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, 

memprkarsai dan menciptakan. 

 

1.7. Kerangka Konseptual 

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan konsep Migrasi yang 

dikemukakan oleh  dalam artikel yang dtulis oleh Cici Sasmi dan Nasri 
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Bachtriar sembari mengutip Everret S. Lee yang mengemukakan bahwa 

volume MIgrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat 

keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Selanjutnya Everret S. Lee 

menambahkan bahwa besar kecilnya arus Migrasi juga dipengaruhi 

rintangan, misalnya ongkos pindah yang tinggi dan menurutnya terdapat 4 

faktor, antara lain adalah  factor-faktor yang terdapat di daerah asal, 

factor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, rintangan antara daerah asal 

dan daerah tujuan dan yang terkahir adalah factor-faktor daerah asal dan 

daerah tujuan.7.  

Selain konsep mengenai migrasi yang juga  Penulis menggunakan 

konsep Kebudayaan dari Yuli Alfiani dalam artikelnya sembari mengutip 

pendapat dari Robert H. Lowie yang mengemukakan „‟ bahwa 

kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari 

masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, 

kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh dari kreatifitiasnya sendiri 

melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui 

Pendidikan formal dan informal.8 

 

1.8. Metode Penelitian 

                                                             
7
 Cici Sasmi dan Nasri Bachtriar.’’ Analisis Migrasi Internal Di Sumatera Barat : 

Suatu Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Masuk Ke Kota Padang’’. 
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. 

   
8
Https://id.scrib.com/document/349216719/10-konsep-kebudayaan-menurut-

para-ahli. Artikel. Yuli Arfiani.Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 
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Metode penelitian Sejarah lazim juga disebut dengan metode 

Sejarah. Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan 

ataupun petunjuk teknis.9 Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Metode 

Penelitian yang penulis lakukan serta hasil dari penelitian tersebut adalah 

: 

1. Heuristic 

Selama penulisan sebelum dan sesudah penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, terdapat beberapa sumber yang dijadikan sebagai rujukan 

dalam penulisan berupa ; 

- Sumber Tertulis 

Sumber tertulis yang ditemukan dan dijadikan sebagai sumber 

adalah Buku-buku, Jurnal, Skripsi dari Mahasiswa maupun Dosen, 

Koran, serta beberapa artikel dari internet. 

- Sumber Lisan 

Untuk mencari beragam informasi dengan wawancara ini, 

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan mulai dari, 

masyarakat biasa, tokoh adat, hingga para kepala-kepala Desa di 

lokasi penelitian yaitu Malifut.  

2. Kritik 

Setelah melakukan pengumpulan data atau sumber (heuristic), 

selanjutnya adalah kritik atau yang juga disebut verifikasi. Ini adalah 

metode autentikasi (membuktikan sumber Sejarah asli dan tidaknya 

                                                             
9
 DudungAbdurrahaman (2007) „‟ MetodologiPenelitian Sejarah „‟, ( Jogjakarta : 

AR-RUZZ MEDIA). Hlm. 53. 
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sumber yang di dapat) dan kredibilitas sumber Sejarah, ada dua 

macam kritik yakni :  

- Kritik Internal 

Kritik internal merupakan kritik terhadap sumber Sejarah yang 

telah dikumpulkan, yang pada hakikatnya menguji kredibilitas dari 

sumber Sejarah. 

- Kritik Eksternal 

Kritik eksternal ini 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 dilandasi oleh sikap 

objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif haruslah objektif 

rasional. Rekonstruksi peristiwa Sejarah disampaikan secara deskriptif 

dan harus menghasilkan Sejarah yang benar atau mendekati 

kesesuaian. 

4. Historiografi 

Fase terakhir dalam metode Sejarah adalah Historiografi. 

Histortiografi merupakan cara penulisan, pemparan atau pelaporan 

hasil penelitian Sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan 

penelitian Ilmiah, penulisan hasil penelitian Sejarah hendaknya dapat 



13 
 

memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal 

(fase perencanaan ) sampai dengan akhir ( Penarikan kesimpulan ).10 

 

1.9. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah kerangka atau susunan dalam sebuah 

karya Ilmiah yang dibuat. Dalam susunan atau sistematika penulisan ini 

terbagi dalam empa bab yakni : 

Bab I, yang di mana pada bab ini membahas  mengenai 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 gambaran umum Kabupaten Halmahera Utara, 

geografis Malifut, serta kondisi Malifut sebelum tahun 1975. 

Bab III, dalam pembahasan ini, terbagi dalam beberapa bagian 

diantaranya : pertama, kondisi Pulau Makeang sebelum tahun 1975, 

Kedua, Geografis Pulau Makeang Ketiga, adalah alasan perpindahan 

Orang makeang ke Malifut yang di dalamnya terdapat pembahasan 

menegnai factor pendorong dan factor penarik. Serta yang keempat, 

adalah Kehidupan social Orang Makeang di Malifut yang dalam 

pembahasannya terdapat penjelasan mengenai Budaya Hapolas. 

                                                             
10

 Dudung Abdurrahman (2007), Op.,cit. hlm. 77 
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Bab IV, dalam bab ini, terdapat pembahasannya adalah meliputi 

proses perdamaian, serta pembahasan yang terakhir adalah 

mengenai dampak social yang terjadi pasca konflik tersebut. 

Bab V, bab ini merupakan penutup atau akhir dari penulisan ini 

yang berisi kesimpulan dan saran dari semua yang telah ditulis dalam 

bentuk proposal. Selain itu terdapat juga beberapa keterangan antara 

lain seperti dokumentasi berupa foto wawancara dengan informan 

serta lampiran-lampiran atau keterangan lainnya yang relevan dengan 

penulisan skripsi ini.  

 


