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BAB V

PENUTUP

Setelah mengkaji tentang Makna Hole dalam budaya Sabu dan alasan budaya

Hole masih  dilaksnakan oleh jemaat di gereja GMIT Ebenheazer-Lederabba Mesara,

maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Setelah itu penulis meresa perlu

menyampaikan beberapa saran kepada Gereja-gereja di Sabu.

A. KESIMPULAN

Penganut suatu agama adalah sekaligus anggota dari masyarakat. Begitu juga

orang Kristen, anggota gereja tertentu, juga merupakan bagian dari masyarakat di

mana mereka hidup dan berkembang. Gereja-gereja di banyak tempat di Indonesia

berkembang dan pertumbuh di tengah-tengah suku tertentu dengan segala adatnya.

Hal tersebut berarti bahwa anggota jemaat/anggota gereja adalah juga anggota

masyarakat adat. Fenomena akan pengaruh nenek moyang Indonesia khususnya di

Sabu menjadi suatu perhatian bagi agama Kristen dan agama Suku. Untuk

menghindari perbenturan umat dari lingkungan alamiahnya, gereja perlu menerima

segala adat dan upacara setempat yang tidak bertentangan dengan amanat Kristus.

Jemaat sebagai warga gereja yang memegang nilai-nilai Kekristenan juga

lahir dan berkembang di tengah-tengah adat dan budaya yang terus saling

mempengaruhi. Di tengah-tengah kehidupan adat dan budaya inilah Gereja dalam

halnya anggota jemaat terpanggil untuk bersaksi dan melayani, di mana budaya

adalah jati diri mereka, di satu sisi mereka juga harus berjalan sesuai dengan iman
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Kristiani mereka, sehingga ada kesinambungan di antara keduanya agar tidak saling

bertolak belakang. Secara tidak langsung sadar atupun tidak sadar budaya hole telah

di kontekstualisasikan oleh jemaat Ebenhaezer, walaupun belum ada pembicaraan

yang mendalam oleh pihak gereja oleh karena hole merupakan jati diri orang Sabu

yang telah membentuk identitas mereka.

Ritual budaya hole sesungguhnya tidak mengurangi ungkapan syukur jemaat

kepada Allah atas berkat yang dilimpahkan berupa tenaga, pikiran, materi yang

dimiliki sehingga mereka pun harus memberikan persembahan yang terbaik bagi

Allah yaitu jiwa mereka dengan hati yang penuh ketulusan bahwa segala sesuatu

adalah berasal dari Allah dan merupakan milik dan kepunyaan dari Allah sendiri.

Menyangkut dengan ritual hole tersebut, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan

upacaranya adalah menjaga tradisi, sikap solidaritas sosial, menjaga keselarasan

antara manusia dengan semua makhluk ciptaan Tuhan,  nilai religiositas, sikap

persaudaraan, kekeluragaan sebagai wujud bakti kepada leluhur dan penghormatan

kepada mererka. Hole juga merupakan warisan budaya leluhur yang memiliki nilai

positif bagi kelangsungan hidup mereka sehingga dapat mengembangkan kehidupan

yang lebih baik dalam suatu kebersamaan atau hubungan sosial dengan rasa

solidaritas sosial yang kuat saling mengikat satu dengan yang lain, juga mendukung

nilai-nilai yang ada dalam Kekristenan yang perlu dipertahankan dan dilestarikan

sebagai suatu kekayaan dan ciri khas Sabu.
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B. SARAN

1. Gereja

 Gereja harus lebih bersikap kritis tetapi juga bijaksana untuk melihat

budaya termasuk adat istiadat dan kebiasaan yang telah menjadi bagian

masyarakat. Gereja dapat melihat Tradisi hole ini sebagai wadah atau

media untuk lebih meningkatkan persaudaraan, saling hormat menghormati

dan solidaritas sosial. Selain gereja memberi apresiasi, gereja juga harus

melihat pemahaman dan interpretasi terhadap cara pelaksanaan dari tradisi

hole yang dengan nilai solidaritas dan nilai persaudaraan yang berdasarkan

ajaran Kristen.

 Gereja perlu mengadakan suatu dialog tentang budaya Sabu menyangkut

tradisi-tradisi yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat

Sabu dan juga mengembangkannya dalam wawasan Kristiani yang pada

akhirnya tidak bertolak belakang dengan budaya yang ada. Tentu saja

melalui khotbah-khotbah, ceramah, pendidikan warga gereja, bimbingan

dan usaha-usaha sosial lain secara konkrit. Karena dengan tradisi hole

orang Sabu menghayati identitas mereka sebagai individu yang tidak

terlepas dari kehidupan kelompok. Karena itu kepada anggota jemaat perlu

diberi pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yaitu

kebersamaan, hormat menghormati dan solidaritas yang sejalan dengan

nilai kasih dan persekutuan dalam ajaran Kristen. Oleh karena itu jemaat

perlu diberi pemahaman, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi
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hole tidak diubah, melainkan hanya pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan

perkembangan zaman dan ajaran gereja.

2. Fakultas

 Dengan penelitian hole ini, memberi informasi empirik bagi

penelitian-penelitian lain yang hampir sama yang dilakukan ditempat

lain. Sehingga studi-studi dan penelitian mengenai hubungan antara

agama dan kebudayaan dan tradisi-tradisi lokal yang dilakukan di

Fakultas Teologi UKSW akan menjadi semakin kaya.

 Informasi empirik yang diperoleh dari penelitian hole dapat menjadi

bahan kajian dalam diskusi-diskusi teologis yang berkaitan dengan

mata kuliah teologi kontekstual, agama dan budaya, teologi agama-

agama, etika sosial dan lain-lain.

 Penelitian hole dapat membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang

lebih dalam dan terarah.


