
SEJARAH IKATAN PELA

ABORU, BOOY, HUALOI, KARIUW



Ikatan pela ke-4 negeri ini semakin mengental sejak peristiwa perang 
masal Amaika (kurang lebih abad ke-14). Amaika adalah nama sebuah negeri 
yang terletak di pedalaman bagian timur pulau Haruku, kira-kira 3 km dari 
pantai utara Negeri Aboru. Negeri ini merupakan salah satu pusat perdagangan 
yang strategis di pulau Haruku, negeri ini merupakan tempat penukaran hasil 
hutan seperti : rotan, damar antara orang pribumi dengan pedagang yang berasal 
dari cina/tiongkok dan kemudian dengan pedagang-pedagang dari kepulauan 
Banda yang beragama Islam. Dari situ dapat diketahui bahwa negeri Amaika 
telah menjadi salah satu negeri islam di pulau Haruku akibat kontak dengan 
lingkungan luar itu.

Pada saat itu Amaika berada dibawah pimpinan sultan Suria Samara atau 
Kapitan Uru Hitu (berkepala tujuh), penyebab peperangan itu banyak, 
diantaranya:

 Perampokan, pembunuhan dan ancaman kekerasan yang sering 
dilakukan orang-orang amaika terhadap orang-orang Kariuw dan Aboru 
disamping itu puncak permasalahannya berasal dari,

 Penolakan Kamal Huar Kinar, putri Suria Samar untuk dinikahkan 
dengan kapitan Ririasa dari negeri Oma dan karena sang putri telah diam-
diam telah menjalin cinta dengan kapitan Tuasaya. Hal ini menyebabkan 
keberatan kapitan Uru Hitu dan melakukan penyerangan ke negeri Aboru.

Kapitan Tuasaya menahan gempuran kapitan Amaika, karena kesaktian 
kapitan Amaika, maka kapitan tuasaya meminta bantuan dari tiga saudaranya, 
yaitu Kariuw, Booy, dan Hualoy. Keempat kapitan ini berkumpul disuatu 
tempat yang bernama Naira untuk mengatur strategi perang mereka, sebelum 
maju perang mereka mengucapkan kembali sumpah adat yang pernah 
diucapkan sebelum mereka berpisah tempo dulu.

Dari naira pasukan terarak menuju bagian utara yaitu ke Hatu Sapi (batu 
Sapi) di batu sapi pasukan diuji kembali dalam rangka melakukang penyerangan 
ke kota Amaika, maka dibagilah pasukan menjadi beberapa kelompok yang 
masing-masing dipimpin oleh kapitan Tuasaya, Nahumury, Lusi, Tubaka, dan 
hatusupi. Disamping itu dibentuk 3 pos mulai dari hatu sapi sampai ke daerah 
hatu kuda (batu kuda), pasukan Booy menduduki pos mulai dari hatu kuda 
sampai ohan, pos Kariuw ditempati oleh elite bersama lima kapitan yg bertugas 
menjaga gerbang amaika.



Penyeranagn pun dilakukan dan akhirnya kapitan Suria Samar terbunuh dan
tangan kapitan Tuasaya, seluruh penduduk di kota itu dibunuh, dan semua 
bangunan dibumihanguskan, hanya beberapa barang yang diambil sebagai bukti 
keberhasilan penyerangan yaitu Tempayan, Tifa, Gong, Lonceng, Tempat 
Sirih(puan), Pelita sembilan sumbu, Kubah Masjid, dua buah patung & 
putrid Kamal Hua Kinar.

Barang-barang itupun dibagi-bagikan kepada ke-4 negeri itu. Hualoy 
mendapat tempayan, Booy mendapat Lonceng, Aboru mendapat Kubah Masjid, 
Tifa, Gong, 2 buah patung, Pelita sembilan sumbu, tempat Sirih. Sedangkan 
Kariuw dipercayakan menjaga putri Kamal Hua Kinar dengan Janji “Ale 
Tuasalai, ale takupusa eakalae, mahina anai malopi-I ti piri-I wa ale, jagai 
rupanau ke em reu mahina, ehe poum” artinya Tuasalai kamu tidak mendapat 
barang-barang, putri cantik ini ambilah dia sebagai bagianmu, jaga dia seperti 
saudara perempuanmu jangan nikahi dia.

Setelah itu mereka bersepakat untuk menjaga keluhuran hubungan mereka. 
Dilakukan persepakatan hidup itu, yang dilegalkan dengan cara mengorbankan 
salah satu diantara masyarakat ke-4 negeri itu. Korban tumbal itu disebut ata’a 
dan yang menjadi ata’a itu dipancung dan diletakan kedalam kelapa yang sudah 
dibelah menjadi dua. Kelima kapitan tai mengelilingi lingkaran itu dan 
meminum darah (ninu apo) ata’a itu. Saat meminum darah itu kapitan Tuasaya 
berkata “kita meminum darah sebagai persekutuan orang basudara dalam saling 
membantu dan bekerja sama, bukan hanya karena perang ini, tetapi juga baik 
dalam suka maupun duka, membangun negeri dan rakyat kita Samalohy 
Ririnita, Leamony Kamasuni, Samahu Amalatu, Lealohi Samasuru.

Sebagai symbol janji maka belahan kelapa yang satu dihanyutkan kelaut dan 
sebelahnya diletakan diatas batu didalam lubang dan disertai sumpah “jikalau 
dari 4 negeri ini siapa yang berani merombak perjanjian ini, melainkan kalo dia 
dapat membawa kelapa yang sebelah yang sudah dihanyutkan dan dating 
menghubungkan keduanya seperti sedia kala dengan sebelah lain diatas lubang 
ini. Demikian pela diantara ke-4 negeri itu terjadi.



SUMPAH PELA

 Kerajaan Amaika telah diruntuhkan, semua manusia sudah dimusbahkan 
dan perang telah selesai. Diatas batu karang yang kokoh ini saya 
mengucapkan sumpah biarlah batu-batu ini menjadi saksi disini, 
ditempat ini.

 Kita minum darah sebagai persekutuan orang basudara dalam satu 
kerjasama bantu membantu bukan hanya dalam peperangan ini, tetapi 
juga dalam susah dan senang, membangun negeridan rakyat ke -4 negeri.

 Sebagai kakak untuk adik-adik, sebagai seorang saudara kita tidak boleh 
saling mengawini turun-temurun, atau membuat sesuatu yang dapat 
menghancurkan orang basudara.

 Tetapi kau kapitan Tuasalai yang disebut juga kapitan Salatnaya, kau 
dating perang sudah selesai hanya putrid ini boleh kau ambil dia tetapi 
tidak boleh mengawininya, jaga dia sebagai saudara perempuan. Dalam 
ikatan ikatan pela ini kau disebut pela tempat sirih sebab kami semua 
telah makan sirih pinang dari jerih payahmu, kau beserta seluruh 
rakyatmu tidak terikat sebagai orang basudara tetapi diteriman dalam 
sebuah kerjasama sebab kau telah menerima seorang putrid dan turun 
temurun diperbolehkan mengawini bala rakyat kami.

 Diatas batu yang berlumuran darah ini saya bersumpah dihadapan arwah-
arwah upu latu, ina ama, saya bersumpah demi langit diatas bumi 
dibawah, barang siapa melangar atau merombak sumpah ini, dia 
dibungkus dengan pucuk daun kelapa didalam baileo sebagai tanda 
kutukan serta diusir keluar negeri sampai turun-temurun.

 Barang siapa berani merombak sumpah tadi berarti dapat menyatukan 
kedua belahan kepala ini.



DAFTAR PUSTAKA

ETIKA PUBLIK“Mengali Tradisi Pela di Maluku” oleh Jhon Chr Ruhulesin 

Note:

Cerita ini digabung dari versi ke-4 negeri masing-masing dan disatukan dalam 
sebuah cerita, didalamnya Tua adat negeri Aboru (Simon Saiya, Ony Saiya 
met), Tua adat negeri Booy, Tua-Tua adat Negeri Hualooy, Tua Adat Negeri 
Kariuw.

Sekian dan terima kasih.

Komentar dan saran.
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