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1. Apa itu Agama

• Agama ialah semua pola perilaku manusia untuk 
mereduksi ketidakpastian kehidupan sehari-hari 
dan mengatasi krisis sebagai akibat dari hal yang 
tidak pasti dan tidak dapat diramalkan. Melalui 
agama manusia berusaha mengendalikan alam 
semesta yang tidak dapat diatasi dengan 
agama manusia berusaha mengendalikan alam 
semesta yang tidak dapat diatasi dengan 
teknologi sekuler dengan cara magis/sihir, doa, 
korban dan upacara. Untuk itu manusia 
berhubungan dengan roh, jin dan dewa-dewa. 
Untuk berkomunikasi menggunakan imam, 
dukun, penyihir dan pengusir roh sebagai 
perantara.



2. Konsep Kekuatan Impersonal

• Kekuatan impersonal digunakan untuk 

menjelaskan pengalaman yang tidak biasa 

atau peristiwa yang tidak dapat dijelaskan.

• Manitou dan mana adalah istilah untuk • Manitou dan mana adalah istilah untuk 

kekuatan impersonal

• Mana merasinalisasikan sistem sosial yang 

membuat individu dirangking menurut 

kelahiran dan pencapaiannya.



• Kepala suku memiliki jumlah mana yang terbesar. 

Imam di bawah kepala suku. Dewa memiliki man 

yang lebih besar dari manusia

• Kepemilikan mana menentukan posisi sosial dan 

pencapaian keberhasilan. Juga menentukan 

faktor kegagalan jika individu kehilangan mana

• Mana juga terdapat pada objek alam atau artefak • Mana juga terdapat pada objek alam atau artefak 

seperti batu, senjata, perahu

• Mana diperoleh lewat warisan

• Mana juga dicapai dengan keberhasilan sebagai 

pejuang, imam, kepala suku atau pematung



• Agar objek atau artefak memiliki mana 

dilakukan upacara

• Fungsi mana yang lain ialah sebagai taboo 

atau pantangan atau larangan untuk 

menjamah atau menggunakannya karena 

dapat menimbulkan penghukuman

Kepala suku yang memiliki mana tidak boleh • Kepala suku yang memiliki mana tidak boleh 

dijamah oleh individu yang kurang mananya, 

juga tidak boleh mendekati rumahnya bahkan 

dikenai bayangannya juga tidak boleh



3. Supernatural yang 

Dipersonalisasikan

• Tiga kelompok supernatural yaitu dewa-dewa, 

roh-roh, dan arwah-arwah orang mati

• Arwah ditakuti tetapi tidak disembah

• Roh-roh dibutuhkan dalam kehidupan sehari-• Roh-roh dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari khusunya dalam upacara yang bertujuan 

untuk mengobati



4. Supernatural Baganda: Arwah Orang 

Mati

• Ketika seorang meninggal, jiwa meninggalkan 
tubuhnya dan bertransformasi menjadi arwah

• Arwah tidak dapat dilihat namun memiliki 
perasaan, hawa nafsu dan kepedulianperasaan, hawa nafsu dan kepedulian

• Arwah tidak akan mengganggu manusia jika 
disedikan persembahan pada kuburannya

• Dua tahun setelah kematian seseorang 
arwahnya bereinkarnasi masuk ke tubuh anak 
yang baru lahir dari keluarga yang sama



• Identitas anak ditentukan apada upacara 

pemberian nama. Anak akan tertawa jika 

nama yang tepat diucapkan

• Ketika arwah berinkarnasi kuburannya 

ditinggalkan dan tidak lagi dilayani dengan 

persembahan

• Raja-raja tidak berinkarnasi melainkan segera 

menjadi dewa-dewa



5. dewa-dewa Aztek

• Ada empat dewa Aztek

• Tezcatlipoca dalah maha tahu dan maha 

melihat

• Quetzalcoatl dewa angin dan udara• Quetzalcoatl dewa angin dan udara

• Huitzilopochtlj dewa perang, dewa matahari 

dan dewa kesuburan

• Tlaloc kelompok dewa yang mengendalikan 

hujan, air, petir dan gunung



6. Praktisi Keagamaan: Shaman/dukun

• Secara emosi tidak stabil karena sering 
kesurupan, dan terhipnotis

• Setiap keluarga memiliki satu dukun.

• Walau jasanya mendapat bayaran tetapi tidak • Walau jasanya mendapat bayaran tetapi tidak 
ada yang mengabdi secara penuh waktu 
sebagai dukun

• Shaman yang dikunjungi roh dapat 
dimanfaatkan untuk dimintai nasihat atau 
petunjuk



• Dukun memiliki kekuatan yang tidak biasa 
untuk mengendalikan alam dan 
menyembuhkan penyakit melalui upacara

• Walaupun tidak ada penghukuman bagi dukun 
yang gagal menyembuhkan namun 
berpengaruh pada aspek ekonomi dan harga 
diridiri

• Dukun dapat menggunakan kekuatannya 
untuk hal yang jahat

• Dukun mendapat kekuatannya dari 
pengalaman langsung dengan mahluk 
supernatural



7. Praktisi Keagamaan: Imam

• Imam adalah praktisi keagamaan penuh waktu

• Memperoleh kekuatannya melalui 

keanggotaan yang terorganisasi selain ada 

hubungan dengan kekuatan supernaturalhubungan dengan kekuatan supernatural

• Untuk menjalankan profesinya melalui 

pelatihan

• Dukungan para imam berasal dari masyarakat 

berupa pemberian dari pengikutnya



8. Magis/Sihir dan Agama

• Sihir ditemukan dalam kpercayaan bahwa 

musuh yang dilukai atau dibunuh dengan 

melukai atau memusnahkan gambarnya

• Barang kepemilikan seperti pakaian, rambut, • Barang kepemilikan seperti pakaian, rambut, 

kuku, air ludah dan jejak kaki dapat digunakan 

untuk mengendalikn fisik dan mental 

seseorang

• Sihir bukan perkembangan awal dari sains



• Dua bentuk upacara sihir yaitu dengan tubuh 

yang bergoncang untuk mendiagnosa penyakit 

dan berkonsentrasi pada matahari, bulan atau 

sebuah bintang untuk mendioagnosa penyakit

• Sihir adalah teknik dan metode untuk 

mngendalikan alam semesta

Sihir sering dikaitkan dengan agama karena • Sihir sering dikaitkan dengan agama karena 

turut melayani tujuan agama



9. Ritual dan Upacara

• Ritual ialah kegiatan keagamaan seperti doa , 
nyanyian, tarian, menyediakan korban atau 
membawa persembahan. Upacara ialah 
sejumlah ritual yang saling berkaitan yang 
dikerjakan dalam satu waktudikerjakan dalam satu waktu

• Ritual dan upacara berfungsi untuk 
menyembuhkan penyakit seseorang dan juga 
melayani kesejahteraan seluruh masyarakat. 
Contohnya ialah Ritus Pubertas Anak Gadis



10. Peran Agama dalam Masyarakat

• Fungsi utama agama ialah memberikan gambaran 
mengenai pengorganisasin alam semesta dan 
membangun hubungan antara manusia dan 
penciptanya

• Agama mengurangi ketakutan dan kecemasan • Agama mengurangi ketakutan dan kecemasan 
dan memberikan manusia bukan perasaan aman 
dalam ketidakpastian tetapi juga pengharapan 
akan masa depan yaitu dengan menjalin 
hubungan yang intim dengan pencipta juga 
dengan alam



• Fungsi agama ialah menegakkan dan 

melestarikan nilai-nilai budaya

• Fungsi agama lewat ritual dan upacara ialah 

sebagai langkah persiapan untuk keterbukaan 

terhadap ilmu pengetahuan

• Lewat ritual dan upacara memberi kontribusi • Lewat ritual dan upacara memberi kontribusi 

untuk partisipasi sosial dan solidaritas sosial



Kekristenan Prakolonial

IVAN TH. J. WEISMANN



Masyarakat Kristen di India Selatan

• Orang Kristen Thomas di India Selatan berasal

dari rasul Tomas

• Pada abad pertama perjalanan tidak sulit dari

palestina melalui mesir menuju India Selatanpalestina melalui mesir menuju India Selatan

• Menurut tradisi adanya kuburan rasul Tomas 

dekat Mylapore (Madras)

• Tahun 67 sudah ada perkampungan Yahudi di

Cochin



• Tahun 820 & 893 ada uskup dari India 

mengikuti sidang sinode

• Cosmas Indicopleustes menemukan gereja-

gereja di Malabar, Srilangka dan sebagian digereja di Malabar, Srilangka dan sebagian di

India dalam kunjungannya tahun 520an



• Ada sejumlah temuan bahwa komunitas Kristen sudah 
hadir di Nusantara sejak abad ke-7, yaitu kaum Nestorian di 
Barus (Fansur), pantai barat Sumatera, yang berasal dari 
Timur Tengah/Persia dan India. Ini merupakan bagian dari 
sejarah/kehadiran Kekristenan di India dan beberapa 
kawasan Asia Tenggara (bnd. legenda tentang rasul Tomas, 
dan juga kehadiran sejumlah komunitas Yahudi di Asia 
kawasan Asia Tenggara (bnd. legenda tentang rasul Tomas, 
dan juga kehadiran sejumlah komunitas Yahudi di Asia 
Selatan & Tenggara sejak abad I). Tetapi komunitas Kristen 
Nestorian ini tidak bertahan, a.l. karena perluasan Islam 
sejak abad ke-11. Misionaris Katolik juga sudah hadir di 
Sriwijaya/Sumatera Selatan dan Majapahit/Jawa pada abad 
ke-14, a.l. dalam perjalanan mereka kembali dari Cina.



Masyarakat Kristen di Indonesia

• Ebedjesus dari Nisibis (1291-1319) menyebut

Dabbag sebagai wilayah dari seorang uskup

• Dabbag adalah sebutan untuk Sumatera dan

JawaJawa

• Di Malaka orang Portugis menemukan sebuah

gereja ketika datang pada tahun 1511

• Orang Kristen pertama tiba pada abad ke-7  

dan membentuk komunitas di sumatera Utara



Kehadiran Portugis-Spanyol di 

Nusantara, terutama di Kawasan Timur

• Kawasan Timur Nusantara, terutama Maluku, 
menjadi tujuan utama Portugis dan Spanyol, 
karena daerah inilah sumber rempah-rempah 
yang dibutuhkan orang Eropa. Sebagai 
dampak dari Perang-perang Salib, bangsa-dampak dari Perang-perang Salib, bangsa-
bangsa Eropa mengalami kesulitan dalam 
berdagang dengan bangsa-bangsa di Timur 
Tengah yang matoritas Islam, sehing-ga 
mereka harus mencari jalan langsung menuju 
sumbernya.



• Bulla Paus Alexander VI 1493 dan Perjanjian Tordesillas 
9 Juni 1494 memberi mandat kepada Portugis dan 
Spanyol untuk menguasai dunia sambil memberitakan 
Injil/menghadirkan Kerajaan Allah. → Motif agama 
bercampur aduk dengan motif politik dan ekonomi. 
Portugis mendasarkan penginjilannya pada konsep Portugis mendasarkan penginjilannya pada konsep 
padroado (Sanyol: patronato): negara menjadi 
pelindung (sekaligus majikan) gereja. Ini sejalan dengan 
sem-boyan cuius regio eius religio (siapa 
pemilik/penguasa wilayah, dia yang menentukan 
agama). → Penduduk daerah-daerah yang dikuasai 
Portugis dan Spanyol dibujuk (bahkan terkadang 
dipaksa) menjadi Kristen.



Masyarakat Nusantara yang dijumpai 

Portugis-Spanyol yang Katolik

• Sebagian besar masyarakat Nusantara beragama suku dan 
sebagian kecil sudah Islam. Agama suku tidak sama dengan 
kafir atau penyembahan berhala. Banyak agama suku yang 
sudah mengenal ilah tertinggi dan pencipta alam semesta, 
walaupun belum sampai pada monoteisme. Di dalamnya 
tidak hanya diatur hubungan manusia dengan ilah, tetapi 
juga dengan alam. Hubungan-hubungan itu digambarkan 
tidak hanya diatur hubungan manusia dengan ilah, tetapi 
juga dengan alam. Hubungan-hubungan itu digambarkan 
dengan ungkapan-ungkapan mitologis dan simbolik, dan 
dijalin melalui berbagai upacara yang menyatu dengan 
adat-istiadat dan tatanan sosial. Salah satu ciri utama 
agama suku adalah: tidak misioner, hanya berlaku bagi suku 
itu; orang dari luar suku ditarik ke dalam suku (sentripetal, 
bukan sentrifugal), berbeda dengan Kekristenan yang sejak 
awal bersifat misioner & sentrifugal.



• Agama dan umat Islam yang dijumpai Portugis dan Spanyol 
tidak identik dengan agama Islam yang ada di Arab/Timur 
Tengah, karena sudah berasosiasi/berasimilasi dengan 
agama dan budaya masyarakat setempat. Tetapi ada juga 
yang tetap dipelihara dari warisan pengalaman perjumpaan 
Islam dan Kristen di Timur Tengah, yaitu Perang2 Salib. → 
rasa permusuhan sudah tertanam sejak awal, dan 
Islam dan Kristen di Timur Tengah, yaitu Perang Salib. → 
rasa permusuhan sudah tertanam sejak awal, dan 
menentukan sambutan mereka terhadap kedatangan 
Portugis & Spanyol yang Kristen, musuh mereka di Perang2

Salib. Lagi pula Islam sudah mulai menjelma menjadi 
agama Kerajaan. Banyak kerajaan [berciri] Islam berdiri di 
Nusantara, sedangkan kerajaan Kristen pribumi tidak 
pernah ada.



Corak Kekristenan yang dibawa 

Portugis dan Spanyol

• - bersifat hierarkis, mempunyai organisasi yang 
rapi, dan menuntut uniformitas

• - tekanan diletakkan pada sakramen (bukan pada 
pemberitaan firman, seperti kalangan Protestan 
nanti. Sakramen mutlak bagi keselamatan. Akibat nanti. Sakramen mutlak bagi keselamatan. Akibat 
magisnya: benda-benda sakramen (air, roti, 
anggur dan peralatannya) dianggap punya 
kesaktian. Hal ini kelak menular juga kepada 
kalangan Protestan (bnd. roti perjamuan dan 
minyak urapan).



• - beriman berarti takluk pada kuasa Gereja (yang 
menyatu/berkolaborasi dengan negara), bukan percaya 
pada kebenaran dan kuasa Firman → gereja jadi pemilik 
keselamatan (extra ecclesiam nulla salus, berawal dari 
klaim Cyprianus abad ke-3).

• - pembinaan jemaat (termasuk katekisasi/pengajaran) tidak • - pembinaan jemaat (termasuk katekisasi/pengajaran) tidak 
penting, karena pada waktu itu umat belum diizinkan 
membaca sendiri Kitab Suci.

• - negara harus melayani (kendati juga menguasai) gereja; 
pelayan gereja dibayar negara.

• - ada ordo-ordo yang menjadi cadangan misionaris dan 
memiliki disiplin rohani yang kuat. Yang paling besar 
peranannya adlah ordo Fransiskan, Dominikan, dan Yesuit.



Persaingan antara kristen dan islam

(1530-1670)

• Semakin menajamnya polarisasi kedua agama 
dan timbulnya pembatasan-pembatasan
agama mengakibatkan persaingan diantara
keduanya

• Pada abad ke-16 ada sejumlah besar rakyat, 
kota dan desa beralih ke Islam

• Ekspands Portugis ke kepulauan nusantara
adalah kelanjutan perang salib di Eropa dan
Timur Tengah



• Konflik anatra keduanya bukan saja dimotivasi

oleh agama tetapi juga oleh kepentingan

politik dan ekonomi

• Persaingan agama, perdagangan dan

kekuasaan di Samudera Hindia mulai tahun

1492 dengan penemuan dunia baru oleh

Christopher Columbus dari SpanyolChristopher Columbus dari Spanyol

• 6 tahun kemudian, 18 Mey 1498, Vasco da

Gama dari Portugis melintas laut terbuka dari

Afrika Timur dan akhirnya tiba di Calicut, 

kekaisaran Malabar, India



• Tahun 1500 Portugis menyerang semua
pedagang muslim termasuk kapal-kapal Sultan 
Mamluk dari Mesir.

• Mereka membunuh semua krew dan
penumpangnya yang hendak berhaji di
Mekkah

• Sultan Mamluk mengajukan protes ke Paus• Sultan Mamluk mengajukan protes ke Paus
tetapi tidak menghasilkan perubahan
perbuatan Portugis

• Malaka sebagai pusat perdagangan kemudian
ditaklukkan oleh portugis pada tahun 1511



• Aceh kemudian menjadi pusat perdagangan
orang Muslim di Samudera India menggantikan
Malaka

• Konflik dan permusuhan terbuka antara Potugis
dan Aceh di Samudera Hindia terjadi tahun 1526

• Juni 1562 duta dari Aceh ke Istambul menemui
Ottoman meminta bantuan militer untuk
melkawan Portugis.melkawan Portugis.

• September 1567 diutus bantuan militer ke Aceh, 
oleh karena di tengah perjalanan ada perang
maka sebagian kecil militer yang melanjutkan ke
Aceh membantu orang Aceh melawan Portugis di
Malaka tahun 1568 dan gagal



• Lawan Portugis di kepulauan nusantara bukan
saja kalangan Muslim tetapi juga orang-orang
Spanyol

• Penguasa Muslim di Ternate menyambut baik
Portugis bukan saja untuk membeli rempah-
rempah tetapi juga untuk menolongnya melawan
musuhnya Sultan Tidore yang bekerja sama
dengan Spanyoldengan Spanyol

• Spanyol dan Portugis kemudian sadar bahwa
konflik dianatara mereka akan menguntungkan
orang Muslim maka mereka membuat perjanjian
Zaragosa (1529) untuk mengakhiri konflik, namun
tidak berhasil



• Pertengahan abad ke-16  hubungan Portugis

dan Sultan Ternate memburuk

• Portugis marah kepada Sultan Hairun dari

Ternate Karena memperluas kekuasaannya

dan mengembangkan Islam, sehingga tahun

1570 Portugis membunuhnya.

• Baabullah anak Hairun memimpin pengusiran

Portugis dan berhasil.  Kemenangan ini

menjadi momentum Islamisasi di kepulauan

Maluku secara keseluruhan



Kristen Katolik di Maluku, Minahasa

dan Sangir Talaud (1512-1680)

MALUKU

• DI Cina cengkih digunakan sejak Dinasti Han 

(206-220) sebagai bahan dasar parfum atau

obat dan penyedap masakanobat dan penyedap masakan

• Cerita Ramayana dari India yang sudah ada

sejak tahun 200 menyebut cengkih

• Tahun 314, 150 pound cengkih dihadiahkan

kepada Paus



• Pala dicatat pertama kali di Konstantinopel
pada tyahun 540

• Maluku dikenal dengan sebutan kepulauan
rempah-rempah terdiri dari pulau ternate, 
Tidore, Motir, Makian, Bacan dan pulau kecil
lainnya

• 4 kerajaan kuno ialah Jailolo, Tidore, Ternate • 4 kerajaan kuno ialah Jailolo, Tidore, Ternate 
dan Bacan

• Komunikasi yang digunakan dalam
perdagangan di maliuku ialah bahasa Melayu
Malaka yang dibawa diperkenalkan oleh
pedagang dan juga digunakan oleh Fr. Xaverius



• Ada dualisme yang bertentangan yang 

terdapat dalam struktur masyarakat Maluku 

• Antara Tidore dan Ternate dan antara uli-uli di

pulau-pulau sekitar Ambon

• Uli lima ialah kelompom Islam (5 rukun Islam)

• Uli siwa ialah kelompok bukan Islam (Kristen)• Uli siwa ialah kelompok bukan Islam (Kristen)

• Sekalipun dualisme menimbulkan

pertentangan, perang dan persaingan tetapi

juga berfungsi menjaga stabilitas masyarakat

Maluku



• Agama Maluku adalah agama etnis yaitu

animisme

• Menyembah benda-benda langit, benda-

benda keramat yang di simpan di pondok, danbenda keramat yang di simpan di pondok, dan

batu keramat

• Islam diperkenalkan oleh para raja dari Jawa

khususnya Gresik dan Tuban pada

pertengahan abad ke-15



Perjumpaan Masyarakat Maluku (ist. Ternate & Tidore) 
dengan Portugis-Spanyol

• - Dimulai sejak 1511/12. Di Maluku Islam sudah hadir sejak 
abad ke-14 dan ada 4 kerajaan Islam: Ternate, Tidore, 
bacan dan Jailolo.

• - Hubungan berpasang-surut, sesuai dengan kepentingan • - Hubungan berpasang-surut, sesuai dengan kepentingan 
masing-masing. Kepentingan dominan adalah 
dagang/komersial, tetapi penginjilan juga dilaksanakan.

• - Suku-suku/kerajaan-kerajaan kecil beragama suku yang 
tidak mau tunduk di bawah kuasa Sultan-sultan islam minta 
perlindungan Portugis-Spanyol (motif politik). Contoh: 
Kepala suku Mamuya di Halmahera, yang kemudian diberi 
nama baptis Don Joao



• - Di antara orang Portugis & Spanyol yang berperan penting 
dalam penginjilan: Simon Vaz, Antonio Galvao (seorang 
nakhoda), Gonzalo Veloso, dan Fransiskus Xaverius.

• - Metode Xaverius a.l.: Katekikasi sesudah baptisan massal 
(walaupun ada juga pra-baptisan), ibadah/upacara gerejawi 
dilengkapi dengan obor dan nyanyian dengan iringan suling; dilengkapi dengan obor dan nyanyian dengan iringan suling; 
menyentuh juga anak-anak dan lapisan bawah masyarakat 
(budak).

• - Pembunuhan Sultan Hairon 28 Februari 1570 membuat 
hubungan total rusak. Anaknya, Sultan Baabullah, 
membalas dendam dengan menumpas orang Kristen. → 
Kekristenan mengalami kemunduran, hingga datangnya 
Belanda/VOC sejak awal abad ke-17.



Konflik Maluku dan Portugis (1511-

1663)

• 1511 kapal-kapal Portugis meningalkan Malaka ke
Banda. Setelah mengangangkut pala dan kayu
manis, kapal diterjang badai. Francesco Serrao
dengan 8 awak terdampar di P. Penyu.  Bajak laut
membawa mereka ke pantai Ambon.  Sultan Abu membawa mereka ke pantai Ambon.  Sultan Abu 
Lais dari Ternate membawa mereka ke Ternate.  
Abu Lais berjanji mengirim cengkeh dengan
syarat Portugis membangun benteng di Ternate 
dan tidak di pulau lain, juga mengirim tentara dan
mebuka pos dagang



• 10 tahun kemudian (1522)Abu lais meninggal, 

saudaranya darwis bersama Portugis

menangani pemerintahan.  

• Tahun 1527 kapten J. de Menese tiba, dia

memerintahkan wajah paman sultan dilabur

dengan lemak babi.  

• Guru haji dari Tobano dibunuh karena

membela tanah rakyat yang hendak dirampas

oleh tentara Portugis

• Menese meneror dan mebunuh bangsawan

ternate, termasuk darwis



• Portugis kemudian mengangkat saudara tiri
sultan, Tabarija (1523-1535)

• Tabarija, ibunya dan suaminya kemudian dibuang
ke Goa

• Hairun, saudara tiri tabarija menjadi sultan (1535-
1570)

• Beberapaelit ternate beralih ke agama kristn• Beberapaelit ternate beralih ke agama kristn

• Sultan hairun juga ingin menganut kristen dan
mengirim anaknya ke sekolah jesuit di Goa, 
namun dia tidak dapat menjadi Kristen karena
memiliki banyak istri, selain itu Portugis tidak
memberi contoh yang baik



• Tahun 1544 Tabarija menjadi kristen di Goa. 

Dalam perjalanan pulang dia I meninggal di

Malaka karena diracun

• Tahun 1546 hairun diturnkan dari tahtanya, 

saat itu Fr. Xavier tiba di ternate , banyak

orangmenjadi kristen, keuali hairun

• Tahun 1555 kapten Duarte de Sa mencuri

cengkeh milik sultan, karena Hairun

memprotes, ia , saudaranya dan ibunya di

penjarakan, dan dilepaskan tidak lama 

kemudian



• 1570 sultan dibunuh, anaknya baabullah

(1570-1583) memimpin orang-orang muslim

melawan Portugis dan membunuh atau

menyuruh orang Kristen beralih ke islam

• Setelah kematian Baabullah (1583) Portugis

dan Spanyol bersatu didukung Tidore dan

bacan merebut kembali Tertnatebacan merebut kembali Tertnate

• 1605 Belanda menduduki benteng Portugis di

Ambon.  Misi katolik digantikan dengan

Protestan Reform



Kekristenan di Ambon

• Suku Ambon disebut Alfuros yang berarti

“orang buas yang hidup di hutan

pengunungan”

• Struktur masyarakat terdiri uli-uli• Struktur masyarakat terdiri uli-uli

• Uli lima kebanyakan dari suku Hitu dan

menganut islam

• Uli siwa (sembilan) kebanyakan dari tanjung

Leitimor dn menganut Kristen



Perubahan di Ambon

• Islam datang ke Hitu dari Giri/Gresik di jawa
sekitar tahun 1510

• Cengkeh tidak tumbuh di Ambon sebelum
tahun 1500.  tahun 1530 Ambon jaditahun 1500.  tahun 1530 Ambon jadi
penghasil utama cengkeh

• Kedatangan Portugis di ambon dengan upaya
kristenisasi meningkatkan persaingan diantara
uli dan orang Hitu dengan muslim dengan
Portugis dan orang kristen



Katolik di Ambon

• Sebagian besar orang Kristen pada abad 16 
tinggal di tanjung Leitimor, pulau Haruku, 
Saparua dan Nusa Laut

• Franciskus Xaverius tiba di pantai Ambon 14 • Franciskus Xaverius tiba di pantai Ambon 14 
Feb. 1546

• Misi Xavier dilanjutkan oleh Nuno Ribeiro yang 
datang tahun 1547, mati dibunuh 23 Agst. 
1549, namun pembunuhya bertobat dn
dibaptis setahun kemudian



• Oleh karena kurangnya tenaga misi dan

minimnya pengajaran serta tekanan dari orang

Hitu maka banyak orang Kristen yang 

meninggalkan kekristenanmeninggalkan kekristenan



Katolik di Maluku Utara: Ternate dan

Tidore

• Seorang mantan bajak laut, Balthasar Veloso

datang ke ternate tahun 1542 dan menikah

dengan anak sultan Bayan Sirullah, saudar tiri

HairunHairun

• Veloso menyambut Fr. Xavier ketika tiba di

Ambon pada Juli 1546.  di rumah Veloso

Xavier bertemu Ratu Pokaraga yang 

menguasai Qur’an dan berdiskusi



• Ratu sudah mengenal kekristenan ketika

bertemu Xavier di Goa bersama anaknya

sultan Tabarija.  Akhirnya ratu menjadi Kristen 

dan diberi nama (Dona) Iasabel.  Suami

keduanya Patih Serang juga menjadi kristen

• Xavier di Ternate selama 3 bulan, banyak

orang ternate dibaptis, juga sepupu raja orang ternate dibaptis, juga sepupu raja 

jailolo, Kolano Sabia, penasihat Hairun, dan

seorang Arab yang dianggap keturunan

Muhammad



• Ketika Baabullah mengusir Portugis dari

pulaunya (1575) misi di tertnate menjadi tidak

mungkin.

• 30 tahun kemudian Spanyol didukung Tidore

merebut benteng Portugis di Gamalama

(1606) dan membuang sultan Ternate di

ManilaManila

• Tahun 1607 Belanda bergabung dengan

bangsawan Ternate dan mebangun benteng di

Halmahera.  Agama tidak menjadi perhatian

VOC Belanda di Ternate 



• Tahun 1640 8 kampung Kristen di ternate 

tidak ada lagi

• 1663 pasukan Spanyol ditarik ke Filipina untuk

melawan Cinamelawan Cina

• 1667 Spanyil meninggalkan Maluku, banyak

orang Kristen yang ikut dan membangun

komunitas baru di P. Luzon



Kristen di Makassar
• Antonio de Paiva seorang pedagang dari malaka

tiba di makassar Februari 1544, berlabuh di
pantai Bacukiki, pelabuhan Supa

• Paiva melayani penguasa Supa dan juga penguasa
Sian dan kemudian mereka dibaptis

• Tahun 1545 Pastor Viegas tiba di makassar dan• Tahun 1545 Pastor Viegas tiba di makassar dan
melayani di Supa, Sian dan Sidendreng

• Setelah setahun kembali ke malaka, ketika akan
berlayar anak raja Supa, Helena Vesiva hilang dan
ditemukan bersembunyi di kapal bersama
kekasihnya Joao de Eredia



• Untuk mencegah pertumpahan darah Viegas

memerintahkan untuk berlayar

• Di malaka mereka dinikahkan di gereja, namun

hubungan Malaka dan Supa menjadi putus

• Peristiwa ini membuat Fr. Xavier tidak ke

makassar.

• 1605 barulah Makassar menajdi kerajaan

Muslim, dimulai dari Gowa-Tallo kemudian

daerah lainnya



• Raja Gowa, Sultan Alaudin memanggil guru 

agama Islam dan Kristen, namun yang datang

hanya Muslim, maka raja memilih menjadi

islam, namjun memberi kebebasan bagi rakyatislam, namjun memberi kebebasan bagi rakyat

untuk memilih



Kekristenan di Sangir Talaud

• 1563 sultan hairun mengurtus anaknya

Baabullah ke sulawesi Utara untuk

memperkuat pengaruhnya dan menyebarkan

islam.  Portugis dari ternate juga mengutusislam.  Portugis dari ternate juga mengutus

pastor Diego de Magelhaes

• Terbunuhnya Sultan ternate mengakibatkan

misi memgalami penderitaan oleh Ternate.  

Raja Siau meminta perlindungan dari Spanyol



• 1671 Majelis tinggi VOC di Nederland 

memerintahkan menduduki kepulauan Sangir

• VOC bersama sultan Ternate menyerang Siau

Oktober 1677 dan menaklukkan benteng

Spanyol.

• Raja Siau menenadatangani perjanjian untuk• Raja Siau menenadatangani perjanjian untuk

takluk pada VOC dan gereja Katolik menjadi

Nederlandse Kerk (Gereja Belanda).  Semua

salib, patung dan simbol berhala dibakar.  Raja 

dilarang mengisinkan pejabat kepausan Roma 

mengunjuni kepulauannya



Kesimpulan

• Keberhasilan bukanlah tujuan dalam

penginjilan

• Usaha manusia saja tidak pernah memadai

untuk penanaman gerejauntuk penanaman gereja

• Katolik meletakkan dasar, Protestan

membangun di atasnya dan kemudian

dilengkapi dengan Protestan dan Katolik yang 

baru


