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1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Identifikasi Masalah  

Seiring dengan berputarnya waktu, suatu komunitas sosial selalu mengalami 

perkembangan dan perubahan. Demikian pula halnya dengan praktek-praktek kepercayaan 

yang ada dalam lingkup sosial sebuah komunitas masyarakat. Dengan masuknya agama-

agama modern, maka orang dihadapkan pada dua realitas, yaitu antara mempertahankan 

praktek-praktek kepercayaan sebelumnya dan menerima unsur-unsur kepercayaan yang baru. 

Dua hal ini cenderung ada dalam lingkup sosial komunitas setempat. Masyarakat yang telah 

menerima unsur-unsur kepercayaan baru lewat agama-agama historis tersebut, dalam 

kenyataannya tidak dapat menghilangkan praktek-praktek maupun unsur kepercayaan asli 

mereka. Hal seperti ini juga yang terjadi pada masyarakan Nufit di Kecamatan Kei Kecil 

Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Walaupun mereka telah menganut 

agama-agama historis, namun nilai-nilai agama suku masih melekat erat.  

Masyarakat Nufit (Nu: Desa/Kampung, Fit: Tujuh) yaitu Haroa terutama Tuun En Fit 

yang berada di pesisir barat Kei Kecil terdiri dari ohoi Ohoira, Ohoiren, Somlain, Madwaer, 

Ur Pulau, Warbal, dan Tanimbar Kei memperlakukan penyu belimbing (Dermochelys 

coriacea) secara khusus. Bagi mereka, penyu belimbing ini disebut Tabob atau Ub yang 

memiliki berat sekitar 300-600 kg dengan panjang 1,8-2,1 meter
1
 sering dikonsumsi sesuai 

musimnya. Tradisi ini disebabkan karena keyakinan bahwa tabob adalah makanan yang 
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diberikan oleh leluhur sehingga bebas untuk dikonsumsi dan tidak akan pernah punah.
2
 Akan 

tetapi hewan ini tidak sama dengan jenis hewan lainnya, karena sebelum melakukan 

pencarian, ada larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi serta beberapa hal yang harus 

dilakukan dalam kaitan dengan aturan adat.  

Perlakuan khusus ini dilatarbelakangi oleh sebuah cerita sejarah yang disebut legenda 

serta bukti-bukti dari cerita tersebut yang masih ada sampai saat ini. Menurut cerita setempat, 

tabob berada di Nufit karena dibawa oleh dua orang kakak beradik yaitu Tobi dan Tobai. 

Suatu hari, saudara perempuan mereka yang bernama Boimas hendak mencuci rambutnya 

dengan kelapa parut. Namun nyiru tempat ia menjemur kelapa tersebut hilang karena 

diterbangkan angin. Ia pun bersedih dan menangis dan meminta kedua saudaranya untuk 

mencari nyiru itu. Mereka berdua pun melakukan perjalanan untuk mencari benda tersebut 

hingga tiba di Papua. Ketika tiba disana, Raja dan masyarakat setempat tidak menerima 

kedatangan mereka dan menantang untuk berperang bukan secara fisik tetapi dalam bentuk 

saling beradu kekuatan alam. Singkat cerita, Tobi dan Tobai memenangkan peperangan 

tersebut, sedangkan Raja mengakui kekalahannya dan memberikan hadiah sesuai permintaan 

mereka sebagai imbalan. Tobi dan Tobai tidak meminta daratan atau pulau, tetapi memilih 

penyu belimbing yang saat itu berada di pesisir pantai. Maka penyu belimbing yang disebut 

tabob menjadi milik mereka untuk dibawa pulang. Setelah kembali ke daerah Kei, mereka 

mencari tempat yang cocok untuk memelihara tabob hingga mereka memutuskan untuk 

menempatkannya di daerah Nufit yaitu di sekitar Tanjung Arat dan Abwavan dengan 

membuat lutur/pagar batu di tengah lautan. Suatu hari, Tobai meminta dari Tobi untuk 

memberikannya seekor tabob. Tobi pun memberi petunjuk tentang cara menikam dengan 

menggunakan alat tikam (Horan Tal), alat tajam atau tarkihin yang terbuat dari gaba-gaba 
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Wawancara dengan Bpk Adrianus Frawowan (sekretaris Badan Saniri Ohoi), pada hari Sabtu, 11 

Februari 2012. 
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dan mempersilahkan Tobai untuk menangkap sendiri. Ketika Tobai keluar dan menikam 

ternyata tidak bisa, dan alat yang digunakannya rusak. Tobi mengatakan kepada Tobai bahwa 

dia yang akan menikam. Lalu Tobi pergi ke tempat persembunyian dan mengambil alat tikam 

yang dibuat dari besi, menikam dan memberikannya kepada Tobai.
3
  

Karena Tobai hanya memiliki alat tikam yang terbuat dari gaba-gaba dan tidak bisa 

dipergunakan, maka ia meminta alat tikam yang dimiliki Tobi yang terbuat dari besi. Ia pun 

diingatkan bahwa tabob yang memiliki tanda putih pada kepalanya tidak boleh ditikam, 

karena ia akan memutuskan tali dan keluar. Ternyata Tobi pun melanggar perintah dari  

kakaknya, sehingga hewan itu memberontak dan keluar dari tempat perlindungan yang 

dikelilingi dengan pagar batu (Tot Lutur). Setelah keluar dari tempat pemeliharaan, tabob 

berpesan “bila mencari untuk bertemu dengan kami, habiskan dulu bekal makanan dan 

minuman (Wear Kes) dan kita akan bertemu di meti Ngon Tan Bav”.
4
 

Berdasarkan cerita sejarah inilah, tradisi mencari dan mengkonsumsi daging tabob tetap 

dilakukan dan dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat berkeyakinan bahwa hewan ini 

adalah hewan sejarah yang memiliki kesakralan karena dibawa oleh Tobi dan Tobai dan 

menjadi warisan sejak leluhur, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri dengan berbagai 

aturan yang harus dipatuhi dan untuk mencarinya harus dilakukan upacara adat. Leluhur 

merupakan bagian dari mereka dan dipercaya masih ada di alam lain sehingga apa yang 

mereka lakukan dapat diketahui. Oleh karena itu, mereka selalu menjaga dan melestarikan 

warisan leluhur sebagai sebuah penghormatan. Tabob serta tempat-tempat khusus yang 

merupakan bukti dari cerita sejarah ini dianggap memiliki kesakralan atau pamali sehingga 

untuk berhubungan dengan semua ini harus melakukan cara-cara khusus sebagai 

pemberitahuan dan permohonan ijin dari leluhur.  

                                                           
3
 Ibid.  

4
 Ibid. 
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1.1.2 Alasan Pemilihan Judul  

 Ada dua nilai dari penyu belimbing tersebut bagi masyarakat adat Nufit. Pertama, sebagai 

makanan pusaka yang tidak pernah punah; kedua, sebagai bukti sejarah kebudayaan dan 

peperangan Tobi dan Tobai (tom tad). Selain dua nilai tersebut, hal yang menarik adalah 

tabob di panggil sebagai Ub yaitu panggilan khusus yang berarti moyang/leluhur. Sepanjang 

bulan Agustus sampai Februari, masyarakat biasanya melakukan pencarian untuk kebutuhan 

konsumsi tetapi tidak untuk dijual. Tradisi ini juga berfungsi untuk memupuk semangat 

kebersamaan yang terlihat dari pemotongan dan pembagian daging.  

Di tengah-tengah perkembangan zaman yang modern serta perkembangan ilmu 

pengetahuan sekarang ini, masih ada masyarakat yang memegang legenda seperti ini 

sehingga memperlakukan hewan dalam cerita tersebut secara khusus. Jika tabob  hanya 

merupakan hewan yang biasa saja, tidak mungkin diperlakukan demikian oleh masyarakat 

Nufit. Oleh sebab itu, tabob menjadi hal yang menarik untuk diteliti dalam hubungan dengan 

pemahaman masyarakat. Hal ini sangat penting dalam kerangka untuk melihat pentingnya 

tabob terhadap kehidupan mereka yang didukung dengan adanya perlakuan-perlakuan 

khusus.  

Penelitian tentang tabob dalam masyarakat Nufit sebagaimana yang akan dilakukan 

ini, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan yaitu:  

Penelitian tahun 1995 oleh Alexis Suarez yang dipublikasikan dengan judul “The Sea 

Turtle Harvest in Kai Island, Indonesia”.
5
 Tulisan ini memaparkan alasan-alasan perburuan, 

lokasi perburuan, presentase tangkapan, dan proses adat sebelum perburuan. Tulisan ini 

menjadi bahan perbincangan kurang lebih 8 tahun di kalangan peneliti, organisasi lingkungan 

dan masyarakat adat di berbagai tempat di dunia yang berupaya menyelamatkan penyu 

                                                           
5
Alexis Suarez, “The Sea Turtle Harvest in Kai Island, Indonesia” http://www.arbec.com.my/sea-

turtles/art1julysept01.htm, diunduh  7 Maret 2012.  

http://www.arbec.com.my/sea-turtles/art1julysept01.htm
http://www.arbec.com.my/sea-turtles/art1julysept01.htm
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belimbing dari ancaman kepunahan.
6
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

informasi tentang distribusi penyu belimbing tradisional, kelimpahan dan pemanfaatan 

spesies penyu laut lainnya di perairan Kei. Penelitian ini dilakukan atas kerjasama dengan 

Program Lingkungan Maluku, pada Oktober 1994 hingga Februari 1995. Hasil yang 

diperoleh yaitu perburuan tradisional penyu belimbing telah dilakukan selama kurang lebih 

tujuh generasi di desa Ohoidertutu, yang merupakan salah satu dari tujuh desa (Madwaer, 

Ohoiren, Somlain, Ur Pulau, Warbal,dan Tanimbar Kei)  yang hanya memiliki hak untuk 

berburu penyu belimbing di perairan Kei. Hasil dari wawancara yang dilakukan adalah terjadi 

penurunan jumlah enam jenis penyu laut dalam sepuluh tahun terakhir. Penyu lebih sering 

diburu dan dalam jumlah yang lebih banyak. Pergeseran sikap ini terutama hadir di kalangan 

generasi muda yang melakukan perburuan tidak berdasarkan atas tradisi. Hal ini 

memprihatinkan karena keyakinan adat lokal akan menjaga populasi penyu belimbing dari 

penurunan dan kepunahan.  

Penelitian juga telah dilakukan pada bulan Oktober 2003 yang berfokus pada kajian 

aspek sosial, ekonomi dan budaya perburuan penyu belimbing di Kepulauan Kei Kecil.
7
 

Penelitian ini bertujuan menjawab satu masalah utama yaitu mengapa masyarakat adat di 

desa-desa pesisir barat Kei Kecil melakukan perburuan terhadap tabob? Hasil penelitian ini 

merekomendasikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan bila upaya penyelamatan 

dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat Nufit 

agar mandiri mengelola sumber daya alamnya terutama tabob, secara arif berdasarkan 

keyakinan, pengetahuan dan hukum yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi 

untuk kesejahteraan mereka.  

                                                           
6
“Ada Apa Dengan Tabob?”………, 24.  

7
Ibid. 
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Penelitian juga dilakukan oleh World Wildlife Fund (WWF) Indonesia yang dimulai 

pada bulan Oktober 2003 hingga perencanaan kerja untuk November 2004 dan Oktober 

2005.
8
 The Conservation Organization (Organisasi Perlindungan), yang terkenal dengan 

nama World Wildlife Fund (WWF) adalah organisasi lingkungan terbesar di dunia. Tujuan 

utama penelitian ini adalah menurunkan angka kematian penyu belimbing dalam praktek 

perburuan oleh masyarakat dengan alasan tradisional. Dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukan, terutama mengubah persepsi masyarakat dan menyadarkan mereka tentang 

ancaman kepunahan penyu belimbing. Pada bulan Mei 2005, kemajuan yang dihasilkan dari 

proyek ini yaitu, di ohoi Ohoiren tidak lagi dilakukan perburuan. Pemuda di desa Ohoiren (15 

orang) yang dulunya adalah pemburu, kini lebih tertarik membahas kegiatan yang 

menghasilkan pendapatan, sedangkan sekelompok perempuan menolak untuk makan penyu 

belimbing di sebuah acara gereja di ohoi Somlain. Mereka memprotes kegiatan berburu yang 

berlangsung selama ini dan menuduh masyarakat mengabaikan upaya kesadaran yang 

dilakukan melalui beberapa proyek. Di ohoi Madwaer, lima orang dari keluarga Renfaan 

memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan berburu. Dua kelompok berburu dari ohoi 

Ur, memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan berburu selama tahun 2004/2005 dan 

menunjukkan kesadaran akan perlindungan lokal untuk mempertahankan identitas budaya 

serta penekanan pada nilai penyu belimbing. Di ohoi Warbal, masyarakat tidak lagi berburu 

penyu belimbing dan menyatakan untuk tidak lagi mengkonsumsinya. Ohoi Tanimbar Kei, 

mendukung adat sebagai peraturan penting untuk konservasi penyu belimbing.  

Penelitian-penelitan yang telah dilakukan di atas, hanya berfokus pada tabob yang 

hampir punah, karena disebabkan oleh tradisi pencarian oleh masyarakat Nufit Haroa. 

Awalnya tradisi adat sangat kuat dipegang dan dilakukan, namun dengan adanya beberapa 

                                                           
8
http://www.wpcouncil.org/protected/Documents/WPSeaTurtleWorkshopBook_0605.pdf, diunduh 12 

Maret 2012.  

http://www.wpcouncil.org/protected/Documents/WPSeaTurtleWorkshopBook_0605.pdf
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penelitian di atas serta proyek yang dilakukan World Wildlife Fund (WWF), maka pencarian 

serta tradisi mengkonsumsi secara bersama telah berkurang. Dari beberapa penelitian di atas, 

tampak jelas bahwa yang menjadi fokus perhatian mereka adalah status terancam punahnya 

tabob atau penyu belimbing serta hal-hal yang menyebabkan hal itu terjadi yaitu pencarian 

yang dilakukan masyarakat Nufit Haroa. Penelitian hanya dipusatkan di Ohoiren dan 

Ohoidertutu dan pengamatan di beberapa ohoi yang lain. Mereka kurang memfokuskan 

perhatian pada hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat mencari tabob, yang mengarah 

kepada pemahaman masyarakat, serta mencari tahu penyebab semua ini dengan juga 

memfokuskan penelitian pada masyarakat Madwaer sebagai tempat keberadaan bukti-bukti 

sejarah. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis.  

Kebiasaan hidup dengan memperlakukan tabob secara khusus oleh masyarakat Nufit 

Haroa (Tuun En Fit) memotivasi keinginan penulis untuk mengetahui pemahaman 

masyarakat sehingga berperilaku seperti itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 

tersebut serta analisis kritis terhadap faktor-faktor tersebut. Berdasarkan alasan-alasan di atas, 

maka penulis memberikan judul:  

 

TABOB 

(Kajian Sosio Antropologis Terhadap Pemahaman Masyarakat Nufit Tentang Tabob) 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apa pemahaman masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit) tentang Tabob?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Nufit Haroa (Tuun En 

Fit) terhadap Tabob? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Nufit Haroa tentang Tabob.  

2. Mendeskripsikan serta melakukan analisa kritis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman masyarakat Nufit Haroa terhadap Tabob.  

1.4 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap dua hal, yakni:  

1.4.1  Secara Teoritis, sebagai bahan kajian akademik bagi pengembangan studi ke depan 

khususnya mengenai kepercayaan masyarakat dalam kaitan dengan sakral dan 

profan yang turut dipengaruhi oleh cerita sejarah, mitos maupun legenda tertentu. 

Sebab kepercayaan terhadap tempat, benda, hewan atau sesuatu yang sakral 

merupakan bagian dari kehidupan masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil.  

1.4.2 Secara Praktis yaitu pertama, memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat 

Maluku Tenggara khususnya masyarakat Nufit Haroa untuk tetap mempertahankan 

dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam kaitan dengan tabob, sekaligus 

menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada 

pemahaman maupun perilaku masyarakat dalam kaitan dengan tabob, tanpa 

meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada. Kedua, menunjukkan nilai-nilai sosial 

seperti solidaritas sosial, kekerabatan, kekeluargaan serta kesatuan yang ada dalam 

masyarakat berdasarkan budaya mereka untuk dapat digunakan oleh gereja dalam 

membangun sebuah teologi kontekstual.  
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1.5 Metode Penelitian  

1.5.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan pendekatan ini, maka akan dideskripsikan pemahaman masyarakat Nufit 

Haroa tentang tabob berdasarkan kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang 

dapat diamati.
9
  

1.5.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada 5 Agustus-10 September 2012 yang berlokasi di wilayah 

Nufit Haroa yaitu TUUN EN FIT (tujuh desa/ohoi yaitu Ohoira, Ohoiren, Somlain, Reli 

Badangmas (sekarang Madwaer), Ur Pulau, dan Tanimbar Kei), Kecamatan Kei Kecil Barat, 

Kabupaten Maluku Tenggara. Namun hanya difokuskan pada dua ohoi yaitu Madwaer dan 

Ohoiren karena di desa ini terdapat bukti-bukti sejarah kehadiran tabob. Selain itu, keduanya 

merupakan pusat Raschap.
10

 Sedangkan “siran” atau tempat dilakukannya pertemuan adat 

masyarakat Nufit ada di ohoi Ohoiren. Walaupun penelitian ini dipusatkan di dua ohoi 

tersebut, namun pengamatan juga dilakukan di ohoi Somlain, Ohoira, dan Ur, karena tabob 

bukan milik salah satu ohoi tetapi milik masyarakat Nufit Haroa secara bersama. Pengamatan 

di ohoi Warbal dan Tanimbar Kei tidak dilakukan karena alasan situasi dan kondisi yang 

tidak mendukung bagi peneliti untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut.  

1.6 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dua cara yaitu penelitian 

lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik sebagai berikut :  

                                                           
9
 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 3.  

10
Marthinus Ngabalin, “Study Perbandingan Terhadap Konsep Tuhan Menurut Orang Kei di 

Kepulauan Kei dan Paulus” (Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, 2006), 141.  
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1.6.1 Observasi (Pengamatan) yaitu peneliti mengamati keadaan masyarakat yang 

diwakili oleh lima ohoi, dalam melakukan persiapan-persiapan khusus diantaranya 

ritual adat sebelum pencarian, pencarian dan pemanggilan tabob, keadaan 

masyarakat ketika tabob ditemukan, dan aktivitas lainnya.  

1.6.2 Wawancara mendalam (in-depth interviewing) dilakukan untuk memahami obyek 

penelitian secara mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah tidak terstruktur, 

yaitu secara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan informan, maupun tidak langsung yaitu 

komunikasi melalui handphone. Wawancara dilakukan dengan para informan 

kunci yakni Raja Mantilur di Somlain, Badan Saniri Ohoi (BSO), Tuan Tanah, 

Tokoh Masyarakat, perangkat ohoi, maupun anggota masyarakat yang memiliki 

pengetahuan yang mendalam tentang hal ini.  

1.6.3 Studi Kepustakaan, yaitu data dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis seperti 

buku, tesis, majalah, maupun materi tertulis lainnya termasuk yang diperoleh dari 

lapangan serta internet yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.  

1.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, selanjutnya akan dijelaskan dan 

diuraikan dalam bentuk deskripsi, dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis, 

dan kesimpulan dari analisis merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini.  

1.8 Defenisi Istilah-Istilah  

 Pemahaman  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti “proses, perbuatan, cara 

memahami/memahamkan”. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti berarti 
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“pengertian, pendapat”.
11

 Sedangkan memahami berarti mengerti benar, mengetahui.
12

 

Pemahaman yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu pendapat, pengertian 

masyarakat Nuft Haroa (Tuun En Fit) tentang tabob atau dengan kata lain bagaimana 

mereka memahami tabob.  

 Masyarakat  

Dalam kamus Sosiologi, istilah masyarakat (society) diartikan sebagai suatu sistem 

sosial yang menghasilkan kebudayaan.
13

 Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, 

masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau 

wilayah dengan ikatan aturan tertentu; atau segolongan orang-orang yg mempunyai 

kesamaan tertentu.
14

 Masyarakat juga berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
15

 Menurut 

Koentjaraningrat, masyarakat (society) berasal dari kata Latin socius berarti kawan; dan  

dari akar kata Arab, syaraka artinya ikut serta/berpartisipasi.
16

 Masyarakat menurutnya 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
17

  

Masyarakat dalam penulisan ini yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama di 

wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat yang dikenal dengan nama Nufit Haroa (Tuun En 

Fit yaitu ohoi Madwaer, Ohoira, Ohoiren, Somlain, Ur, Tanimbar Kei. Dan Warbal).  

 Nufit  

Nufit adalah singkatan dari NUUT EN FIT yang artinya tujuh kelompok. Nufit terdiri 

atas dua wilayah hukum adat, yaitu NUFIT HAROA dan NUFIT HARNANGAN. 
                                                           

11
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 

1988), 636.  
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat 

(Jakarta:Gramedia, 2008), 998.  
13

 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1983), 332.  
14

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 924.  
15

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar . . ., 564.  
16

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), 116.  
17

 Ibid, 118.  
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Wilayah Nufit Harnangan adalah dari Sitharnol sampai dengan Iso Tarfuun. Wilayah 

Nufit Haroa adalah terdiri dari Nangan (daratan) dan Haroa (lautan/kepulauan). Nufit 

Nangan terdiri dari TUUN EN FIT (tujuh desa/ohoi) yaitu Ohoira, Ohoiren, Somlain, 

Reli Badangmas (sekarang Madwaer), Ur Pulau, dan Tanimbar Kei; dan LAIR EN TEL 

(tiga kampung) yaitu Ohoidertutu, Ohoidertom dan Yatvav.
18

 Dalam penulisan ini yang 

dimaksud hanya Nufit Haroa yaitu Tuun En Fit.  

 Tabob  

Tabob adalah sebutan bagi penyu belimbing oleh masyarakat Nufit yang berada di 

kawasan Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. 

Tabob berasal dari kata Tab dan Ob. Tab atau Tab Navra artinya “menenangkan 

pertarungan”; Ob atau Oba: artinya “jangan menceritakan kekalahan ini kepada orang lain. 

Jangan kekalahan kita diceritakan kepada orang lain”.
19

 

 Raschap  

Raschap merupakan warisan sistem pemerintahan Hindia-Belanda yang dibentuk 

berdasarkan sistem pemerintahan tradisional. Raschap adalah kesatuan masyarakat hukum 

adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, berfungsi memutuskan masalah-

masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan ohoi yang berada di bawah 

koordinasinya.
20

 Raschap dipimpin oleh seorang Raja, dan wilayah kekuasaannya meliputi 

beberapa ohoi. Nufit  terdiri dari dua raschap, yaitu Madwaer dengan Raja Mangrib terdiri 

dari ohoi Madwaer, Ur, dan Tanimbar Kei dan berkedudukan di Madwaer. Sedangkan 

                                                           
18

A. J. Ngamel, “Sejarah Nufit” (kumpulan tulisan tentang berbagai cerita sejarah di Nufit, 1997).  
19

Wawancara dengan  Bpk A.Welafubun (tokoh masyarakat ohoi Somlain) pada hari Jumat, 14 

September 2012.  
20

 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Raschap dan Ohoi (Bagian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Maluku Tenggara, 2009), 6.   
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Raschap Mantilur dengan Raja Mantilur terdiri dari ohoi Somlain, Ohoira, Ohoiren, dan 

Warbal dan berkedudukan di Somlain.
21

  

 Ohoi  

Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, 

memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat serta menyelenggarakan tugas 

pemerintahan.
22

 Ohoi yang dimaksudkan yaitu tujuh ohoi (Tuun En Fit) dalam Nufit 

Haroa dengan pusat penelitian pada ohoi Madwaer dan Ohoiren serta pengamatan yang 

dilakukan di ohoi Ohoira dan Somlain serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan 

tuan tanah Ur.  

1.9 Garis Besar Penulisan 

Secara garis besar, penelitian tesis ini akan disusun dalam lima bab. Pada Bab I yang 

merupakan Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang yang mencakup identifikasi 

masalah dan alasan pemilihan judul, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi istilah-

istilah serta garis besar  penulisan.  

Pada Bab II, yang merupakan landasan teori sebagai pisau analisa untuk menganalisis 

penelitian ini, serta sebagai dasar untuk memahami tabob dalam pemahaman masyarakat 

Nufit, terdiri dari beberapa bagian yaitu: sakral dan profan menurut Emile Durkheim, 

totemisme, dan larangan/taboo, sakral dan profan menurut Mircea Eliade, wujud dari yang 

sakral yang terdiri dari sakralitas ruang (space), waktu (time) dan mitos, dan alam (nature); 

serta perbedaan konsep Emile Durkheim dan Mircea Eliade tentang sakral dan profan.  

                                                           
21

 J.A.Pattikayhatu, dkk, Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara 

(Ambon:Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998), 23.  
22

 Ibid. 
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Pada Bab III, penyusunan akan hasil penelitian dilakukan berdasarkan rumusan masalah; 

apa pemahaman masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit) tentang tabob, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Bagian ini terdiri gambaran umum Kecamatan 

Kei Kecil Barat, gambaran ohoi Madwaer, gambaran ohoi Ohoiren, Nufit, sejarah asal mula 

tabob di wilayah Nufit, tradisi pencarian tabob, tabob sebagai makanan pusaka dan dianggap 

sebagai Ub, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yang terdiri dari faktor 

sejarah dan budaya, kepercayaan/religi, solidaritas dan  pengalaman.  

Pada Bab IV, penulis menganalisis hasil penelitian berdasarkan rancangan yang telah 

digambarkan di dalam Bab III dengan memakai landasan teori Bab II. Bab ini terdiri dari 

pemisahan antara sakral dan profan dalam kehidupan masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit), 

tabob sebagai totem masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit), dan tabob sebagai manifestasi 

dari yang sakral.  

Bab V merupakan kesimpulan.  


