
BAB III 

TABOB DAN MASYARAKAT NUFIT HAROA (TUUN EN FIT) 

 

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kei Kecil Barat 

3.1.1  Kondisi Geografis 

Kecamatan Kei Kecil Barat terletak pada 546-62LS dan 13225-13242 BT, dengan 

batas-batas yaitu, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Kei Kecil, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat 

Tayando.
1
 Wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat 

                                                           
1
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (editor), Kei Kecil Barat Dalam Angka 2011, 

(Tual:Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, 2011), 2. 
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3.1.2 Iklim 

Iklim pada wilayah ini dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera 

Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian 

Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di wilayah ini teratur, 

dengan musim Timur yang berlangsung dari bulan April sampai Oktober, dan merupakan 

musim kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai April. Sedangkan 

curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember sampai Februari.
2
 Musim Barat merupakan 

musim kehadiran tabob yang mencari makan di wilayah ini mulai dari bulan Oktober hingga 

Desember.
3
  

3.1.3 Penduduk  

Jumlah penduduk Kecamatan Kei Kecil Barat pada tahun 2010 adalah sebanyak 5.728 

jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.885 jiwa dan perempuan sebanyak 2.843 jiwa. 

Sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 5.888 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 2.990 jiwa dan perempuan sebanyak 2.898 jiwa, yang dapat dilihat pada tabel 1.
4
  

Nama 

desa/ohoi 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 

Ohoidertutu 741 698 1439 768 711 1.479 

Madwaer 121 128 249 125 130 255 

Somlain 291 269 560 302 274 576 

Ohoiren 246 261 507 255 266 521 

Ohoira 555 606 1.161 575 618 1.193 

Ur Pulau 320 285 605 332 291 623 

Tanimbar Kei 236 220 456 245 224 469 

Warbal  375 376 751 389 383 772 

Jumlah 2.885 2.843 5.728 2.990 2.898 5.888 

Tabel 1. Data Penduduk di Kecamatan Kei Kecil Barat.  

Gambar di atas adalah beberapa desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat 

yang dikenal dengan sebutan masyarakat Nufit Haroa, yaitu TUUN EN FIT (tujuh desa) 

                                                           
2
Ibid.  

3
Wawancara dengan Bpk A. Lumyar (tuan tanah di ohoi Madwaer, sekaligus orang yang biasanya 

diberikan tanggungjawab untuk mencari dan menikam tabob) pada hari Rabu, 15 Agustus 2012.   
4
Kei Kecil Barat Dalam Angka 2011 . . ., 30.  
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yaitu Ohoira, Ohoiren, Somlain, Madwaer, Tanimbar Kei, Warbal, Ur. LAIR EN TEL yaitu 

Ohoidertutu dengan dua dusun yaitu Ohoidertom dan Yatvav. TUUN EN FIT inilah yang 

merupakan bagian dari penelitian ini dengan fokus pada ohoi Madwaer dan Ohoiren (seperti 

yang dijelaskan pada Bab I bagian lokasi penelitian). Tujuh ohoi yang ada pada tabel di atas 

merupakan wilayah yang memiliki hak untuk membunuh dan mengkonsumsi penyu 

belimbing atau yang disebut dengan tabob, karena mereka memiliki hubungan sejarah dengan 

hewan tersebut. Ohoi Ohoira, Ohoiren, Somlain dan Madwaer terletak di pulau Kei Kecil 

sedangkan ohoi Warbal, Ur dan Tanimbar Kei terletak di pulau-pulau tersendiri yang 

terpisah. Madwaer dan Ohoiren menjadi fokus dari penelitian ini karena memiliki kekhasan 

dalam kaitan dengan tabob. Madwaer sebagai tempat keberadaan bukti-bukti sejarah 

keberadaan tabob sedangkan Ohoiren terdapat siran atau tempat dilakukannya pertemuan 

adat untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Nufit termasuk tabob.  

Tabel di atas menggambarkan jumlah penduduk Kecamatan Kei Kecil Barat secara umum 

dan masyarakat Nufit Haroa (Tuun EN Fit dan Lair En Tel) secara khusus termasuk di 

dalamnya Madwaer dan Ohoira. Berdasarkan data di atas, tampak jelas terlihat bahwa ohoi 

Madwaer memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit dibandingkan dengan ohoi Ohoiren 

dan ohoi lainnya.  

3.1.4 Pendidikan Masyarakat 

Kondisi pendidikan di Kecamatan Kei Kecil Barat atau wilayah masyarakat Nufit ini 

belum begitu baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pendidikan berupa gedung 

sekolah. Di tiap desa terdapat gedung Sekolah Dasar sedangkan untuk Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama hanya ada 2 gedung dan terletak  di ohoi Ohoira sebagai ibukota kecamatan 

dan Ohoidertutu, sehingga masyarakat ohoi yang terletak di pulau terpisah sulit menjangkau 

fasilitas ini. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas hanya ada sebuah gedung yang 



 

 
55 

terdapat di ohoi Ohoira.
5
 Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama 

dan tingkat atas harus bersekolah di desa tetangga yang terletak cukup jauh dari tempat 

tinggal mereka, bahkan yang berseberangan pulau. Hal ini menjadi kendala utama sehingga 

ada anak yang tidak ke sekolah apabila musim hujan bahkan ada yang tidak melanjutkan 

sekolah dan hanya mengikuti pendidikan pada taraf sekolah dasar saja.
6
 Gambaran kondisi 

pendidikan seperti ini tentu saja sangat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan mereka 

terkhususnya dalam kaitan dengan keberadaan tabob.  

3.1.5 Transportasi dan Komunikasi  

Sebagian besar ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat terletak di pulau Kei Kecil dan 

sebagian lagi terletak di pulau-pulau terpisah. Beberapa ohoi di pulai Kei Kecil dapat 

dijangkau melalui jalan darat. Sedangkan beberapa ohoi yang terletak di pulau terpisah 

seperti Ur Pulau, Warbal dan Tanimbar Kei hanya dapat dijangkau menggunakan angkutan 

laut. Ibukota Kecamatan Kei Kecil Barat di Ohoira meskipun dapat dijangkau melalui darat 

namun jarak tempuh ke Langgur sebagai Ibukota Kabupaten, cukup jauh yaitu ± 23 Km.  

Hanya ada dua trayek angkutan yang beroperasi di Kecamatan Kei Kecil Barat, yaitu 

Langgur-Ohoidertutu dan Tetoat-Somlain. Namun, semua ohoi yang terletak di pulau Kei 

Kecil dapat dijangkau karena semua trayek menghubungkan beberapa ohoi sekaligus. Akan 

tetapi, jumlah mobil trayek yang beroperasi masih sangat terbatas jaraknya juga sangat jauh 

dari kota.
7
  

Meskipun sudah dapat dijangkau melalui jalur darat, namun jarak tempuh yang jauh 

dan kondisi jalan Kei Kecil Timur-Kei Kecil Barat yang rusak, sehingga masyarakat memilih 

menempuh jalur laut melalui penyeberangan Debut-Tetoat. Ohoi-ohoi yang terletak di pulau-

pulau terpisah juga bisa dijangkau melalui angkutan laut dari pelabuhan Debut. Komunikasi 

                                                           
5
Ibid, 34.   

6
Wawancara dengan Bpk V. Lumyar (anggota masyarakat ohoi Madwaer) pada hari Kamis, 23 Agustus 

2012.   
7
Kei Kecil Barat Dalam Angka 2011 . . ., 80.  
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melalui jaringan telepon kabel belum tersedia, sedangkan jaringan telepon seluler sudah 

tersedia dengan pemancar Indosat yang berpusat di ohoi Somlain dan terpencar hingga ke 

Ohoiren dan Ohoira, di ohoi Madwaer jaringan telepon seluler belum begitu baik. Semua ini 

turut mempengaruhi aspek lain seperti pendidikan misalnya pengetahuan yang bisa diperoleh 

melalui penggunaan internet.  

Gambaran kondisi di atas memperlihatkan bahwa desa-desa di Kei Kecil Barat masih 

bersifat tradisional bahkan dapat disebut terpencil (letaknya yang jauh) karena kurang 

terjamah oleh hal-hal modern. Untuk  sampai di Kecamatan Kei Kecil Barat ini pun 

memerlukan biaya yang tidak sedikit dengan alat transportasi berupa mobil angkutan yang 

terbatas, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang kurang baik (rusak dan berlubang), berbeda 

dengan desa-desa yang terletak dekat dengan pusat kota.  

3.1.6 Hukum Adat 

Masyarakat Maluku Tenggara atau yang biasanya di kenal dengan sebutan orang Kei 

termasuk di dalamnya masyarakat Nufit, memiliki hukum adat yaitu Hukum Larvul Ngabal 

yang sangat menjaga dan mengatur perilaku serta menjadi bagian dari kehidupan mereka. 

Secara harafiah, Larvul berarti “darah merah” sedangkan Ngabal berarti “tombak dari Bali”.
8
 

Hukum adat ini memiliki makna yang sangat mendalam serta memiliki arti yang luas.  

Hukum adat Larvul Ngabal terdiri dari tujuh pasal
9
 dengan susunan sebagai berikut:  

1) Uud entauk atvunad (kepala kita bertumpu pada pundak kita), pengertiannya yaitu 

kepala melambangkan pimpinan, yaitu Tuhan (Duang/Duad), Pemerintah, dan Orang 

Tua. Pundak melambangkan yang dipimpin yaitu masyarakat/rakyat, dan anak-anak. 

Oleh karena itu, sebagai umat manusia diharuskan untuk menjalankan perintah Tuhan 

dan menjauhkan diri dari larangan-Nya, masyarakat memiliki kewajiban menghormati 

                                                           
8
J.P. Rahail, Larwul Ngabal Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan (Jakarta: 

Yayasan Sejati, 1993), 12.  
9
Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku 

Tenggara (Ambon, Maret 1998), 51. 
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pemerintah sebagai pimpinan dan sebaliknya pemerintah harus melindungi rakyatnya, 

dan orang tua wajib melindungi, mendidik, membina anak-anak dan sebaliknya anak-

anak harus menghormati dan mengikuti perintah orang tua.  

2) Lelad ain fo mahiling (leher kita dihormati, diluhurkan). Maknanya hidup seseorang 

harus dipelihara, dilindungi, dan dijaga dengan baik. Secara singkat yaitu jangan 

membunuh. 

3) Uil nit enwil atumud (kulit dari tanah membungkus badan kita). Maknanya yaitu 

nama baik seseorang harus dihormati dan wajib merahasiakan keburukan seseorang 

serta tidak bersaksi dusta terhadap sesama.  

4) Lar nakmut ivud (darah tertutup dalam tubuh). Maknanya yaitu jangan bertindak 

sewenang-wenang terhadap orang lain sehingga melukai sampai menumpahkan darah.  

5) Rek fo mahiling (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni) 

6) Morjain fo kelmutun (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan). Maknanya 

yaitu rumah tangga orang wajib dihormati, tidak boleh diganggu.  

7) Hira ni fo i ni’ it did fo it did (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik 

kita). Maknanya yaitu segala sesuatu yang menjadi hak orang lain tetap menjadi 

haknya, dan yang menjadi hak atau milik kita tetap menjadi hak kita.  

Semua larangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian hukum, yaitu hukum 

Nevnev (dikenakan jika melanggar pasal satu sampai empat), Hanilit (dikenakan jika 

melanggar pasal lima dan enam) dan Hawear Balwirin (dikenakan jika melanggar pasal 

tujuh). Dari tiap hukum ini, ada tujuh kesalahan atau larangan yang mendapat ancaman atau 

biasa dikenal dengan sasa sor fit. Sasa atau sa berarti kesalahan, sor berarti bagian, dan fit 

berarti tujuh. Jadi sasa sor fit berarti kesalahan yang terdiri dari tujuh bagian.
10

 Sangsi 

pelanggaran hukum Nevnev yaitu sangsi terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kematian 
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yaitu jiwa ganti jiwa. Sedangkan sangsi untuk pelanggaran yang tidak mengakibatkan 

kematian yaitu diserahkan kepada kebijaksanaan adat.
11

 Sangsi terhadap hukum Hanilit yaitu 

diantaranya teguran dan nasihat (pelanggaran terhadap Sasa Sor Fit pasal 1, 2, 3 dan 4); 

sangsi berupa emas, uang dan pakaian yang jumlahnya ditentukan oleh sidang adat 

(pelanggaran terhadap Sasa Sor Fit pasal 5) dan sangsi lainnya yang telah ditetapkan. 

Hukum adat Larvul Ngabal merupakan hukum adat tertinggi serta hukum dasar yang 

tidak dapat diabaikan begitu saja. Hukum ini berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban 

umum serta menjamin kebahagiaan dan keselamatan manusia. Hukum ini juga turut 

memperkuat ajaran agama dan ketaatan terhadap hukum negara. Demi menjaga tegaknya 

hukum adat Larwul Ngabal, maka ditetapkan sanksi-sanksi dengan tujuan menjaga 

keseimbangan dalam rasa kebersamaan dalam masyarakat serta mewujudkan persatuan dan 

kesatuan masyarakat. Sanksi diputuskan melalui sidang adat yang biasanya dalam bentuk 

pembayaran denda yang telah ditentukan.
12

  

3.1.7 Agama 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Kei Kecil Barat beragama Kristen Katolik dan 

Protestan dengan perbandingan hampir sama. Sedangkan sebagian kecil penduduk beragama 

Islam dan Hindu. Hal ini dapat dilihat juga dari jumlah tempat ibadah yang ada, yaitu 6 

gedung gereja Katolik, 6 gedung gereja Protestan, 1 Pura, dan 1 Langgar/Musholla.
13

 Namun, 

agama-agama “baru” ini tidak dapat menghilangkan unsur-unsur agama suku yang masih 

melekat erat dalam kehidupan masyarakat ini, bahkan hingga saat ini salah satunya terlihat 

pada kepercayaan terhadap tabob yang bukan merupakan hewan biasa bagi mereka.  

                                                           
11

 Ohoitimur,  Beberapa Sikap . . . ., 84-85.  
12

Ibid.   
13

 Kei Kecil Barat Dalam Angka 2011 . . ., 34.  
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Sebelum masyarakat mengenal agama-agama tersebut, agama asli masyarakat Kei 

pada umumnya mengandung unsur animisme, magi dan totemisme.
14

 Ottys memberikan 

gambaran dari buku karya Riedel yang diterbitkan di Belanda tahun 1886 dengan judul “De 

Sluik En Kroesharige Rassen Tusschen Selebes En Papua”. Dia katakan bahwa penduduk 

yang masih mempertahankan kepercayaan asli memuja matahari dan bulan yang disebut duad 

lervuan. Matahari disebut sebagai duad baranran (tuan laki-laki), bulan yang sebulan sekali 

muncul selama beberapa hari dan pada awal munculnya (vuan n’vot) akan menyebabkan 

turun hujan yang menyuburkan tanaman disebut sebagai duad vat (tuan perempuan).
15

  

Sedangkan Yohanis Ohoitimur dalam tesisnya mengatakan bahwa Animisme 

merupakan kepercayaan akan adanya roh-roh yang merasuki benda-benda di dalam alam 

semesta
16

 Misalnya pada pohon-pohon besar, di hutan, tanjung, gua, dan lain-lain. Roh-roh 

tersebut dialami sedemikian dekat dengan dunia manusia, sehingga orang Kei sangat percaya 

pada mereka. Akan tetapi roh atau ilah itu sebenarnya bersifat lokal saja. Artinya setiap ohoi 

memiliki roh tersendiri sebagai pelindung. Orang Kei dalam kepercayaan akan ilah-ilah lokal 

bersama-sama mengakui satu ilah yang tertinggi yakni Duad Ler Vuan. Duad berarti tuan 

atau pemilik kita. Dalam konteks kepercayaan orang Kei, Duad dimengerti sebagai penguasa 

dan pemilik segala sesuatu. Ler berarti matahari dan Vuan berarti bulan. Istilah Duad Ler 

Vuan ini mengungkapkan kepercayaan orang Kei akan ilah tertinggi yang hadir dalam aspek 

matahari dan bulan. Dengan demikian bagi orang Kei, ilah tertinggi diakui hadir dalam 

bentuk kesatuan perkawinan sakral antara matahari dan bulan sebagai dua unsur yang 

berbeda. Inilah gagasan dasar dari religi asli orang Kei.
17

  

Orang Kei juga percaya bahwa baik manusia maupun makhluk-makhluk lain memiliki 

sifat ilahi. Atas kesadaran partisipasi manusia dalam keilahian kosmos, ia merasa dirinya 

                                                           
14

Ottys Jamlean, “Tuv n’su ne haar n’dat; menapak kesamaran sebuah entitas bagian keempat 

kepercayaan asli orang Kei,” Suara Damai, 1 Maret 2006, 22.  
15

 Ibid.   
16

Yohanis Ohoitimur. “Beberapa sikap Hidup Orang Kei . . ., 17.  
17

Ibid, 17-18.  



 

 
60 

mampu menggunakan keilahiannya untuk mempengaruhi keilahian dari sesama dan benda-

benda lain. Hal ini berarti magi berada berada dalam tingkat gaib di luar dunia profan. Akan 

tetapi di dalam magi orang tetap menggunakan benda-benda profan seperti menyembuhkan 

orang dengan mengoleskan pasir di seluruh tubuhnya. Pasir adalah benda profan, tetapi 

pelaksanaan penyembuhan berada dalam taraf gaib. Orang Kei menggunakan magi untuk 

meramal masa depan, mencari rejeki, mencelakakan orang lain. Magi pun selain untuk 

menguntungkan manusia (white magic), juga dapat mencelakakan manusia (black magic).
18

 

Dalam praktek kedua bentuk magi ini, orang Kei menggunakan batu kubur, buah kelapa, kain 

merah, kain hitam, jenis kayu-kayuan dan sebagainya.
19

 Hal ini pun terlihat digunakan di 

dalam kehidupan masyarakat Madwaer sampai saat ini, yaitu dimanfaatkan untuk 

meneduhkan angin untuk keperluan tertentu misalnya untuk mencari ikan di laut, tujuan 

keberangkatan sanak saudara ke daerah lain dengan alat transportasi laut, bahkan dengan 

tujuan untuk mencari tabob.    

Selain animisme dan magi, bentuk kepercayaan asli yang ketiga adalah totemisme. 

Orang Kei percaya bahwa ada hubungan antara obyek-obyek tertentu (ikan, burung, 

tumbuhan, dan sebagainya) dengan dunia ilahi. Terhadap objek sakral ini mereka harus 

menunjukkan rasa hormat. Dalam praktek di Kei, totemisme lebih bercorak sosial untuk 

membedakan kelompok-kelompok manusia. Masing-masing ohoi, bahkan juga fam/marga 

memiliki totem sendiri. Misalnya tabob atau penyu belimbing di ohoi Ohoidertutu, ikan 

Belanak di ohoi Rumat, dan Ikan Puring di ohoi Ngilngof.
20

 Tabob atau jenis penyu 

belimbing dapat dibunuh untuk sekali tidak akan muncul di permukaan laut untuk di tangkap. 

Bentuk totem lainnya di Kei adalah ikan ngabir di ohoi Loon dan inaha di ohoi Rumat, selain 

itu pohon Linggua di petuanan Ngabub diakui sebagai pohon suci dan sama sekali tidak boleh 
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Ibid.  
19

Ottys Jamlean, “Tuv n’su ne haar n’dat . . ., 24.  
20

Yohanis Ohoitimur. “Beberapa sikap Hidup Orang Kei . . ., 18-19.  
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ditebang sedangkan penyu belimbing atau tabob dimakan dagingnya tetapi melalui ritual 

khusus yang hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Nufit. Perlakuan yang menyimpang dari 

tradisi akan menyebabkan penyu belimbing itu tidak akan ditemukan lagi. Pada umumnya 

perilaku pemilik totem menggambarkan bahwa totem itu memiliki roh yang 

mempersatukannya dengan dunia ilahi dan manusia. Merusak hubungan segitiga tersebut 

akan menyebabkan berlakunya hukum kavunin yaitu keseimbangan kehidupan seseorang, 

keluarga atau warga akan mengalami goncangan dalam bentuk kesakitan, kesusahan, rasvuur 

(punah), dan bahkan totem itu akan menghilang dengan sendirinya.
21

 

Bentuk-bentuk kepercayaan asli masyarakat Kei ini menjadi hal yang sangat 

mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam hubungan dengan kepercayaan dan tradisi 

mengkonsumsi daging tabob.   

3.2 Gambaran Ohoi Madwaer  

3.2.1 Luas dan Batas Wilayah  

Ohoi Madwaer memiliki luas 1.015 Ha dengan ketinggian 2 m di atas permukaan laut.
22

 

Madwaer merupakan salah satu ohoi yang terletak sangat jauh dari kota Tual maupun 

Langgur sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh sebab itu, transportasi menjadi 

salah satu masalah utama bagi masyarakat. Untuk sampai di ohoi ini, peneliti melakukan 

perjalanan dengan menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor dari Langgur, ohoi 

Ohoiluk, Debut, Dian Darat, Dian Pulau, menyeberang jembatan ke Tetoat dengan kondisi 

jembatan yang rusak dan mengancam keselamatan. Dari Tetoat perjalanan dilanjutkan ke 

ohoi Ngursit, Werin, Maduat, Ohoibadar, Wab, Watngil, Ohoira, Ohoiren, Somlain dan 

Madwaer. Perjalanan juga dapat dilakukan melalui jalur laut yaitu penyeberangan Debut-

Tetoat ± 1 jam, dan dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi darat yaitu ojek dan 

mobil angkutan. Sedangkan sebelah Timur dapat ditempuh dengan sebuah unit angkutan 
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Ottys Jamlean, “Tuv n’su ne haar n’dat . . ., 22. 
22

 Data Statistik Ohoi Madwaer tahun 2012. 
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darat yang hanya beroperasi setiap hari senin, selasa, kamis dan sabtu, melalui dua jalan 

yaitu jalan terdekat melewati hutan Warwut yang sebagian besar belum beraspal, dan jalan 

sebelah Timur yang melewati beberapa ohoi yaitu Wearlilir, Faan, Sathean, Ibra, Ngabub, 

Semawi, Wain, Rumaat, Rat, Abean, Yavawun, Dusun Denwet, Dusun Tenbuk, Mastur 

lama, Mastur baru, Dusun Garara, Dusun Ngurwul, Elaar Loumagorang, Ngursoin, Danar 

(Ohoitom, Ohoiseb, Lumevar), Yatvav, Ohoidertutu, Madwaer, Somlain, Ohoiren dan 

Ohoira yang dapat ditempuh ± 2-3 jam.  

Madwaer memiliki batas-batas wilayah, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Ohoi 

Warwut, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, sebelah Barat berbatasan dengan ohoi 

Somlain, dan sebelah Timur berbatasan dengan ohoi Ohoidertutu
23

 (gambar 1).   

3.2.2 Penduduk  

Berdasarkan data statistik tahun 2012, Ohoi Madwaer memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 302 jiwa dari 68 kepala keluarga. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan 

golongan umur dan jenis kelamin, maka yang paling dominan adalah kategori 5-9 tahun 

dengan jumlah 50 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah kategori 50-59 tahun, yaitu 16 

orang, yang lainnya yaitu kategori 0-4 tahun sebanyak 45 orang, 10-14 tahun sebanyak 33 

orang, 15-19 tahun sebanyak 29 orang, 20-24 tahun sebanyak 26 orang, 25-29 tahun 

sebanyak 19 orang, 30-39 tahun sebanyak 39 orang, 40-49 tahun sebanyak 24 orang, 

sedangkan kategori 60 tahun ke atas berjumlah 21 orang.
24

  

Dari data di atas, terlihat bahwa ohoi Madwaer memiliki anggota masyarakat dalam 

jumlah sedikit dan menempati daerah hunian yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan 

ohoi yang lain. Dari jumlah penduduk yang ada ini, penulis melakukan pendekatan dan 

wawancara dengan beberapa orang yaitu isteri raja, Tokoh Adat, Badan Saniri Ohoi dan 

anggota masyarakat yang lain terutama yang terlibat dalam pencarian tabob. 
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3.2.3 Pendidikan dan Kesehatan 

Dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di ohoi Madwaer belum baik bahkan sangat 

rendah jika dibandingkan dengan ohoi Ohoiren bahkan ohoi lain. Jika dilihat dari tingkat 

pendidikan, sebagian besar masyarakat sejumlah 93 orang tidak sekolah, sedangkan hanya 2 

orang tamatan akademi/perguruan tinggi, tamat SLTA 34 orang, tamat SLTP 30 orang, tamat 

SD 41 orang, dan belum tamat SD 68 orang.
25

 Sedangkan untuk mendukung pendidikan di 

daerah ini sangat dibutuhkan fasilitas berupa gedung sekolah. Fasilitas yang ada hanya 

sebuah gedung Sekolah Dasar, dengan jumlah siswa 70 orang, tenaga pengajar yang terdiri 

dari seorang kepala sekolah, 5 orang guru bantu, dan 2 orang guru honor. Terdapat juga 3 

rumah guru, ada yang telah ditempati, sedangkan yang lain masih dalam pembangunan.
26

 

Semua ini turut mempengaruhi kemajuan pendidikan dan pengetahuan masyarakat.  

Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA, 

mereka harus bersekolah ke ohoi-ohoi yang lain yaitu Ohoidertutu, Somlain, Ohoiren dan 

Ohoira dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi, sebab 

ojek pun sulit ditemukan. Apabila musim hujan, banyak anak-anak yang terpaksa tidak ke 

sekolah.
27

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di  

Madwaer sangat kurang, terlihat jelas dari tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik, 

dan bahkan banyak anggota masyarakat yang tidak sekolah dan banyak anak yang terpaksa 

putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh jarak sekolah yang jauh, sulitnya alat transportasi 

apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor dan harus berjalan kaki.
28

  

Untuk bidang kesehatan, di ohoi Madwaer tersedia sebuah Posyandu yang biasanya di 

fungsikan setiap bulan pada tanggal 13. Tidak ada tenaga kesehatan yang menetap hanya 
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beberapa orang kader dan dua orang dukun terlatih. Biasanya tenaga kesehatan yang 

melayani masyarakat berasal dari ibukota Kecamatan yaitu Ohoira. Dalam hubungan dengan 

aspek kesehatan, jika ada penyakit yang masuk di dalam ohoi, maka masyarakat akan 

mencari tabob dan dimakan secara bersama khususnya bagian punggung dari hewan tersebut 

dengan tujuan agar penyakit ini diusir dari dalam ohoi.
29

 Daging tabob yang mengandung 

banyak minyak ini walaupun sering di konsumsi tapi tidak menyebabkan penyakit  

sebaliknya minyak dari daging hewan ini jika diminum dapat menyembuhkan penyakit asma 

dan batuk.
30

 Selain itu dapat juga dijadikan sebagai minyak goreng.
31

 Dengan sering 

mengkonsumsi daging tabob, akan membuat masyarakat jarang untuk sakit.
32

 Kondisi 

pendidikan dan kesehatan di Madwaer sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, 

karena sangat memprihatinkan. Hal ini menjadi jelas dan didukung oleh ungkapan salah 

seorang anggota masyarakat yang mengatakan “desa ini adalah desa yang sulit untuk 

masalah kesehatan dan pendidikan”.
33

 

Walaupun kondisi pendidikan dan kesehatan yang demikian, masyarakat ini sudah 

dapat menikmati air minum yang tersedia yang berasal dari sumur terlindung di dalam hutan 

yang telah di alirkan melalui pipa-pipa hingga ke dalam ohoi. Sedangkan hal-hal utama yang 

lain seperti layanan listrik dan jaringan telepon seluler belum dapat dinikmati secara baik. 

Padahal semua fasilitas ini sangat diperlukan untuk mendukung aspek-aspek utama dalam 

kehidupan masyarakat.  
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3.2.4 Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat ohoi Madwaer lebih banyak bekerja sebagai petani dengan jumlah 60 orang. 

Sedangkan yang lainnya bekerja sebagai nelayan sejumlah 10 orang, pedagang hanya 1 

orang, pegawai negeri sipil 3 orang, pensiunan hanya 1 orang dan pengangguran 10 orang.
34

 

Sebagian masyarakat mencari uang dengan cara mengolah kayu di hutan dan selanjutnya di 

jual di Ngursit dan Tual.
35

 Pekerjaan yang lain yang dilakukan juga adalah sebagai penipar 

sageru, yang selanjutnya dimasak menjadi sopi dan di jual dengan harga Rp 12.000 per 

botol.
36

 Dari hasil-hasil pekerjaan inilah, mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak 

mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bahkan ada 

beberapa anak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten dan Kota 

bahkan di Ambon, Surabaya, dan Makassar.  

Dilihat dari data ini, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat bergantung 

pada bidang pertanian yaitu mengandalkan hasil-hasil kebun untuk menambah perekonomian 

keluarga, walaupun sebagai petani merangkap nelayan, dan pekerjaan sampingan yang lain. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya transportasi laut yang mendukung para nelayan, 

padahal mereka memiliki potensi hasil laut yang besar seperti ikan, teripang, lola, penyu atau 

teteruga, batu laga (isinya dimakan sedangkan batunya di jual).
37

 Biasanya ibu-ibu yang ingin 

menjual hasil-hasil kebun mereka seperti enbal (sebagai makanan pokok), pisang, pepaya, 

sayur-sayuran, ubi-ubian dan lemon cina, ke pasar Langgur pada hari senin, selasa, kamis dan 

sabtu karena disesuaikan dengan angkutan yang tersedia. Mereka akan berangkat pukul 04.00 

pagi dan akan kembali pukul 16.00 sore hari, dengan total biaya Rp 50.000. Jika 

menggunakan ojek, biaya yang diperlukan untuk 1 hari perjalanan adalah Rp 100.000. 

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual hasil-hasil kebun inilah yang 
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menyebabkan masyarakat terutama ibu-ibu yang jarang sekali ke pasar, hanya 1 atau 2 kali 

saja setiap minggu.
38

 Sedangkan, para nelayan biasanya mengkonsumsi hasil tangkapan 

mereka sendiri maupun di jual bahkan ke ohoi-ohoi lain.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alat transportasi yang terbatas serta biaya yang 

mahal dan sulit dijangkau sangat menjadi kendala utama dalam hal penjualan hasil-hasil 

kebun sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini tentunya akan 

berpengaruh pada faktor ekonomi keluarga secara khusus dan masyarakat, serta merupakan 

faktor yang turut mempengaruhi pendidikan di Madwaer. Aspek ini juga berpengaruh 

terhadap pemahaman masyarakat. Kondisi seperti ini sangat memberikan peluang kepada 

pihak-pihak luar yang ingin mencari keuntungan dari apa yang dimiliki oleh masyarakat ini.  

3.2.5 Agama 

Seluruh anggota masyarakat ohoi Madwaer beragama Kristen Protestan, dengan 1 sektor 

dan 3 unit pelayanan yaitu Foing Fo Kut, Tad Faneyan, dan Maren.
39

 Untuk mendukung 

kegiatan peribadahan, tersedia 1 gedung gereja sementara, sambil menunggu gedung baru 

yang masih dalam pembangunan. Sampai saat ini, kegiatan pelayanan dilakukan oleh 8 orang 

majelis jemaat bersama Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil sebagai Ketua Majelis 

Jemaat sementara, karena belum ada pendeta yang baru.
40

 Walaupun masyarakat telah 

menganut agama Kristen Protestan, namun unsur-unsur agama asli seperti animisme, magi 

dan totemisme masih ada. Hal ini terlihat dari masih adanya kepercayaan akan adanya roh-roh 

leluhur yang dekat dengan mereka, serta mendiami tempat-tempat tertentu seperti hutan, 

tanjung, dan tempat-tempat yang memiliki cerita sejarah. Selain itu juga, ada kekuatan yang 

dimiliki oleh orang-orang tertentu yang digunakan untuk meneduhkan angin agar dapat 

mencari ikan di laut, atau pun ada anggota keluarga yang akan melakukan perjalanan ke luar 
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daerah dengan menggunakan alat transportasi laut, bahkan untuk melakukan pencarian 

tabob.
41

 Sedangkan dalam kaitan dengan unsur totemisme, sampai saat ini masyarakat Nufit 

Haroa termasuk Madwaer masih melakukan pencarian dan pembunuhan tabob untuk 

dikonsumsi dagingnya dengan terlebih dahulu melakukan ritual khusus. Hal ini dilakukan 

karena hewan tersebut memiliki hubungan dengan cerita sejarah atau mitos yang dipercaya 

oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi apalagi cerita tersebut memiliki 

bukti-bukti yang bisa dilihat secara langsung.
42

  

3.2.6 Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan di Madwaer terdiri dari pemerintahan raschap dan ohoi, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang 

Raschap dan Ohoi. Raschap adalah satu wilayah persekutuan adat yang meliputi beberapa 

desa/ohoi.
43

 Madwaer merupakan pusat raschap, di bawah pemerintahan Raja Mangrib yang 

meliputi ohoi Madwaer, Tanimbar Kei dan Ur Pulau. Jabatan Raja merupakan hak dari 

matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus secara patrilineal dan tidak 

dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali berdasarkan hasil musyawarah/keturunan yang 

berhak.
44

 Masa jabatan seorang Raja adalah seumur hidup kecuali meninggal atau melakukan 

masalah-masalah moral.
45

 Saat ini, yang memerintah sebagai Raja adalah Bpk Petrus 

Renfaan, namun beliau sudah meninggal dan belum ada pengganti Raja yang baru. Kondisi 

seperti ini mengakibatkan sampai penelitian ini selesai dilakukan belum ada kegiatan raschap 

mau pun pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam kaitan dengan urusan adat. Raschap 
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Madwaer sudah diperintah oleh 7 orang Raja, yaitu Kalkian, Abyas, Farne, Koor, Kum, 

Henrek, dan Petrus.
46

  

Selain pemerintahan raschap, ada juga pemerintahan ohoi yang dipimpin oleh 

seorang kepala ohoi/orang kai dengan masa jabatan selama enam tahun, bersama dengan 

sekretaris, dan 3 orang Kepala Urusan yaitu Pemerintahan, Umum dan Pembangunan.
47

 Saat 

ini masyarakat Madwaer berada di bawah pimpinan pejabat ohoi karena belum ada Rat/Raja 

yang baru. Dalam lingkungan raschap dan ohoi, dibentuk  Badan Saniri Ohoi (BSO) yang 

berfungsi memberikan pertimbangan kepada Raja dan kepala ohoi dalam pelaksanaan tugas 

dan wewenang mereka.
48

 Fungsi yang lain yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, sebagai badan legislatif,  melakukan pengawasan dalam hal pembangunan dan 

peraturan-peraturan ohoi.
49

 Selain itu, tugas mereka juga adalah menyelesaikan masalah-

masalah di dalam ohoi tetapi lebih berkaitan dengan masalah adat.
50

  

Kedua unsur pemerintahan di atas memiliki peran yang sangat penting baik dalam 

urusan ohoi maupun masalah-masalah adat. Salah satunya yaitu ketika akan melakukan 

pencarian tabob terlebih dulu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh para saniri dan 

perangkat ohoi serta tokoh-tokoh yang dihormati di dalam masyarakat. Pertemuan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk membicarakan rencana tersebut sekaligus pengaturan lain 

yang berhubungan dengannya. Dalam pertemuan ini pun dilakukan tradisi “angkat sirih 

pinang” sebagai langkah awal dan syarat utama sebelum melakukan pencarian tabob.   

3.2.7 Sosial Budaya 

Masyarakat Ohoi Madwaer tidak hanya terdiri dari masyarakat asli, tetapi juga pendatang 

dari ohoi-ohoi lain maupun daerah Maluku Tenggara Barat atau Tanimbar yang disebabkan 

                                                           
46

Wawancara dengan Ny M. Jamlean (isteri Raja Madwaer) pada hari Minggu, 19 Agustus 2012.  
47

Wawancara dengan Bpk Z. Renfan (Pejabat ohoi) pada hari Minggu, 19 Agustus 2012. 
48

Wawancara dengan  Bpk S. Rumohoi (Kepala Urusan Pembangunan) pada hari Sabtu, 18 Agustus 

2012.  
49

 Ibid.  
50

Wawancara dengan Bpk P. Ohoimurin (Kepala Urusan Umum) pada hari Minggu, 19 Agustus 2012.  



 

 
69 

karena adanya perkawinan.
51

 Masyarakat yang telah tercampur menjadi satu ini saling 

berinteraksi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu bentuk kerjasama l yang telah 

membudaya dalam kehidupan mereka, yang dikenal dengan maren. Hamaren atau maren 

adalah suatu sistem sosial-budaya masyarakat yang termanifestasi dalam bentuk kerja tolong 

menolong antar warga seperti membangun gereja, rumah, membersihkan area kebun, dan 

lain-lain.
52

 Biasanya keluarga yang mempunyai pekerjaan yang ingin diselesaikan bersama-

sama akan menyiapkan makan siang maupun uang sebagai harga sewa yang juga akan 

menjadi tambahan keuangan bagi sektor maupun unit pelayanan yang bekerja. Budaya maren 

ini tidak saja dilakukan dalam ohoi tetapi juga terhadap yang lain, terutama dalam kawasan 

Nufit Haroa.
53

  

Budaya Hamaren juga sebagai cara masyarakat mengaktakan solidaritas dan 

kerjasama sosial melalui kerja dan pemberian sumbangan sukarela yang disebut yelim.
54

 Hal 

ini merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan untuk membantu sesama yang sedang 

membutuhkan atau mengalami kesulitan, kondisi dukacita, maupun sukacita karena 

melaksanakan perkawinan, anak-anak yang melanjutkan studi, dan lain-lain.  Yelim atau 

sumbangan ini biasanya dalam bentuk uang, tetapi juga bentuk lainnya seperti makanan, 

sayur-sayuran, ubi-ubian, dan lain-lain.
55

  

Pelaksanaan budaya maren dan yelim ini, diresapi oleh semangat falsafah: “wuut ain 

mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur”, artinya telur dari seekor ikan dan seeokor burung,
56

 

makna filosofisnya yaitu kita semua bersaudara walaupun berbeda tetapi berasal dari satu 

leluhur, dan “ain ni ain”, ain artinya satu, ni artinya memiliki. Ain ni ain berarti “satu 
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memiliki satu” bukan dalam arti sebagai objek yang dikuasai, tetapi memiliki hak dan 

kewajiban yang sama, satu rasa, dan merasa menjadi bagian satu dengan yang lain. Karena 

itu, pelaksanaan kerja tolong menolong antar warga dilakukan secara spontan, sukarela dan 

tanpa pamrih.
57

  

Masyarakat ohoi Madwaer juga mengenal adanya sasi. Pada dasarnya sasi adalah 

ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam 

suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.
58

 Sasi ini dilakukan untuk 

untuk membatasi diri agar bisa mengenal dan menghargai hak-hak orang lain. Biasanya sasi 

yang dilakukan adalah sasi pribadi atau perseorangan untuk melindungi hak miliknya dan 

dilaporkan ke gereja untuk didoakan.  Sasi dilakukan terhadap dusun kelapa, enbal, sopi, dan 

bentuk-bentuk lainnya. Tanda dilakukannya sasi dalam bentuk daun kelapa yang dianyam 

maupun tulisan tentang larangan mengambil atau pemberitahuan sasi tersebut.
59

  

Bentuk-bentuk sistem kekerabatan di dalam kehidupan masyarakat Madwaer, yaitu:  

 Yan te dan Fam 

Dua bentuk kekerabatan ini terjadi atas dasar prinsip sedarah. Istilah Yan te 

merupakan kependekan dari yanyanat yang berarti anak-anak dan teten yang berarti orang 

tua. Ini merupakan bentuk kekerabatan dalam sebuah keluarga yang dibentuk oleh anggota-

anggota tertentu karena sebuah perkawinan. Keluarga dibentuk menurut prinsip patrilineal, 

yaitu dihitung sebagai keturunan menurut garis ayah dan semua anak mengambil nama marga 

ayah.
60

 Dengan demikian, ada penggunaan istilah-istilah khusus yang digunakan untuk 

penyebutan dalam kekerabatan, yaitu yamam untuk ayah, renan untuk ibu, yoan atau aam 

untuk kakak, warin untuk adik, ifarim untuk ipar, baranran dan mebut putnar untuk laki-laki, 
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watwat dan ditelkane untuk perempuan dan etan  untuk menantu.
61

 Fam adalah satu nama 

yang umum, dipakai oleh orang-orang dari satu keturunan Patrilineal yang sama.
62

 Fam atau 

marga asli di Madwaer yaitu Renfaan, Rumohoira, Lumyar dan Ohoimurin.
63

 Sedangkan di 

Ohoiren yaitu Rahayaan, Janwarin dan Frawowan
64

 

 Ohoi 

Merupakan bentuk kekerabatan atas dasar kesatuan territorial. Ohoi memiliki pusat 

yang dikenal dengan woma. Di woma inilah biasanya aktivitas adat dilakukan. Ohoi 

dipandang juga sebagai satu kesatuan keluarga/familial. Mereka merasa dihubungkan satu 

dengan yang lain oleh aliran darah yang sama. Ohoi juga dihayati sebagai satu kesatuan 

religius. Mereka mengakui bahwa ada satu roh pelindung ohoi. Roh itu dihormati oleh 

seluruh masyarakat, sebagai penguasa dan pengatur kehidupan sehari-hari.
65

  

Dalam membangun komunikasi dalam hubungan kekerabatan baik di dalam ohoi 

maupun dengan ohoi lainnya, lebih banyak digunakan bahasa daerah Kei. Baik orang tua 

maupun anak-anak sangat menguasai bahasa tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala saat 

melakukan penelitian, dan karena itu bahasa mereka diterjemahkan lagi ke dalam bahasa 

Indonesia agar komunikasi menjadi lancar.  

3.3 Gambaran Ohoi Ohoiren 

3.3.1 Luas dan Batas Wilayah  

Ohoi Ohoiren memiliki luas 470 ha, dengan ketinggian 2 m di atas permukaan laut.
66

  

Ohoiren memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan ohoi Ohoira, 
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sebelah Selatan berbatasan dengan ohoi Somlain, sebelah Timur berbatasan dengan Hoat 

Sorbai (hutan), dan sebelah Barat berbatasan dengan pulau Lima.
67

   

3.3.2 Penduduk 

Berdasarkan data statistik tahun 2012, Ohoiren memiliki jumlah penduduk sebanyak 550 

jiwa, dengan 128 kepala keluarga. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok 

umur, maka yang paling dominan adalah kategori 16-59 tahun dengan jumlah 334 orang, 

sedangkan yang paling sedikit adalah kategori 5-6 tahun, yaitu 25 orang, yang lainnya yaitu 

kategori 0-4 tahun sebanyak 63 orang, 7-15 tahun sebanyak 86 jiwa, sedangkan kategori 60 

tahun ke atas berjumlah 41 jiwa.
68

 Bila dibandingkan dengan Madwaer, dapat dilihat bahwa 

Ohoiren memiliki jumlah penduduk yang lebih besar. Jika di Madwaer kategori usia yang 

paling banyak adalah 5-9 tahun yaitu anak-anak, maka di Ohoiren yang paling banyak adalah 

remaja, pemuda dan dewasa.  

3.3.3 Pendidikan dan Kesehatan 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat Ohoiren memiliki pendidikan yang baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah jiwa pada tiap tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Sekolah 

Dasar 169 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 86 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama 126 orang, dan diploma/strata berjumlah 12 orang.
69

 Untuk menunjang aspek 

pendidikan, tersedia fasilitas berupa sebuah gedung Sekolah Dasar Nasional Katolik, dengan 

jumlah siswa 97 orang dengan tenaga pengajar yang terdiri dari seorang kepala sekolah dan 

enam orang guru bantu.
70

  

Sama seperti kondisi pendidikan di Madwaer, anak-anak Ohoiren yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama dan tingkat atas, harus bersekolah ke ohoi-ohoi 

yang lain yaitu Somlain, dan Ohoira dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan 
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bermotor milik pribadi, namun jarak sekolah masih mudah dijangkau dibandingkan dengan 

Madwaer. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di 

Ohoiren sudah lebih baik bila dibandingkan dengan Madwaer, karena terlihat jelas dari 

tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh jarak sekolah yang dekat dan mudah 

dijangkau, walaupun harus berjalan kaki.  

Untuk bidang kesehatan, di Ohoiren tersedia sebuah Posyandu. Tidak ada tenaga 

kesehatan yang menetap di dalam, yang ada hanya seorang bidan dan seorang dukun beranak 

yang telah terlatih. Namun masyarakat juga dapat menggunakan fasilitas Puskesmas 

Ohoira.
71

 Sumber air minum yang tersedia yaitu berasal dari sumur milik tiap keluarga.  

Masyarakat sudah dapat menikmati layanan listrik yang memadai, dan jaringan telepon 

seluler yang baik. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa kondisi Ohoiren masih lebih baik 

dari Madwaer, dalam hal pendidikan, kesehatan serta aspek lainnya yang telah di jelaskan. 

Salah satu faktor karena Ohoiren terletak bersebelahan dengan Ohoira, sebagai ibukota 

kecamatan yang lebih banyak dijadikan sebagai pusat perhatian pemerintah. Pendapat ini 

dikuatkan dengan melihat kondisi ohoi yang sudah lebih maju dengan berbagai fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya yang sangat baik. 

3.3.4 Mata Pencaharian  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Ohoiren lebih banyak menekuni pekerjaan 

sebagai petani sebanyak 130 orang, sedangkan jenis pekerjaan lainnya yaitu tukang 10 orang, 

pegawai negeri sipil 9 orang, dan pensiunan 6 orang.
72

 Selain beberapa kategori pekerjaan 

tersebut, mereka juga bekerja sebagai pencari dan pengumpul rumput laut yang dikeringkan 

kemudian di jual. Semua pekerjaan ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan tiap hari serta 

pendidikan anak-anak.  
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3.3.5 Agama 

Sebagian besar masyarakat Ohoiren beragama Kristen Katolik dengan penganut 

sejumlah 510 orang dan Kristen Protestan sejumlah 39 orang. Untuk mendukung kegiatan 

peribadahan, di Ohoiren hanya terdapat sebuah gedung gereja Katolik Stasi Ignatius. 

Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen Protestan beribadah di gedung gereja Ohoira  

dan menjadi bagian dari jemaat tersebut. Sama seperti masyarakat Madwaer, di Ohoiren pun 

masih terlihat unsur-unsur agama asli, salah satunya tampak ketika pada saat akan melakukan 

pencarian tabob, mereka harus melakukan ritual khusus dengan membaca doa adat dengan 

membawa beberapa benda dan diletakkan di tanjung.
73

  

3.3.6 Sistem Pemerintahan 

Berbeda dengan sistem pemerintahan di Madwaer sebagai pusat raschap dan tempat 

kedudukan Rat/Raja, di Ohoiren hanya terdapat pemerintahan ohoi yang dibantu oleh Badan 

Saniri Ohoi (BSO) yang bertugas untuk memproses kepala ohoi dan Raja, menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan mengatur masalah-masalah yang 

berhubungan dengan ohoi.
74

 Ohoiren termasuk dalam raschap Mantilur yang meliputi ohoi 

Somlain, Ohoiren, Ohoira dan Warbal. Raschap ini berkedudukan serta berpusat di 

Somlain.
75

  

Di Ohoiren terdapat “siran” yaitu rumah yang berfungsi sebagai tempat 

berkumpulnya tokoh-tokoh adat dan tetua serta Raja yang ada di wilayah Nufit untuk 

melakukan pertemuan atau sidang adat terhadap masalah-masalah masyarakat.
76

 Namun, 

sampai saat ini siran tersebut sudah tidak difungsikan karena tidak ada lagi pertemuan atau 
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sidang adat yang dilakukan.
77

 Selain sebagai tempat keberadaan siran, Ohoiren juga 

merupakan lokasi konservasi Tabob yang dilakukan oleh World Wildlife Fund (WWF) 

Indonesia yang dimulai pada bulan Oktober 2003. Namun saat ini, lokasi kerja mereka telah 

dirusakkan oleh masyarakat setempat akibat perselisihan yang terjadi.
78

 

3.4 Nufit  

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

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

Kedua wilayah ini memiliki pimpinan wilayah yang disebut HILA’AI atau Rat/Raja serta 

memiliki hukum adat sendiri yang menata serta melindungi daerah serta masyarakatnya. 

Wilayah Nufit Harnangan adalah dari Sitharnol sampai dengan Iso Tarfuun. Wilayah ini 

memiliki Raja yang bergelar KANEW dengan hukum adat BABAKAIN. Wilayah Nufit 

Haroa adalah terdiri dari Nangan (daratan) dan Haroa (lautan/kepulauan) Wilayah ini 

memiliki Raja yang bergelar UN EL dengan hukum adat KOT FIT.
79

 Nangan terdiri dari 

TUUN EN FIT (tujuh desa/ohoi) yaitu Ohoira, Ohoiren, Somlain, Reli Badangmas (sekarang 

Madwaer), Ur Pulau, dan Tanimbar Kei;
80

 dan LAIR EN TEL (tiga kampung) yaitu 

Ohoidertutu, Ohoidertom dan Yatvav. Sebelum kehadiran tabob, Nufit dan hukum-hukumnya 

telah terbentuk.  

Masyarakat Nufit hampir tidak memiliki catatan sejarah tertulis, sebaliknya mereka 

memiliki Tom-Tad, yakni cerita lisan yang disertai dengan benda-benda warisan tertentu 

sebagai penjamin keontentikan cerita itu, dan semuanya dianggap benar-benar terjadi.
81

 Sama 

seperti tabob sebagai Tom-Tad memliki sejarah secarah lisan dan bukti-bukti nyata yang 

dapat dilihat sampai saat ini.  
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3.5 Pemahaman Masyarakat Nufit Haroa Tentang Tabob  

3.5.1 Sejarah Asal Mula Tabob di Wilayah Nufit  

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat ini hampir tidak memiliki 

catatan sejarah yang tertulis. Semua cerita sejarah hanya diceritakan secara lisan dari satu 

generasi ke generasi yang lain. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata ada berbagai 

versi
82

 cerita yang berbeda-beda antara ohoi yang satu dengan yang lain maupun di dalam 

ohoi sendiri. Berbagai versi tersebut memiliki inti cerita yang sama, tetapi berbeda dalam hal 

asal usul Tobi dan Tobai. 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 
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petunjuk tentang cara menikam dengan menggunakan alat tikam (Horan Tal), alat tajam atau 

tarkihin yang terbuat dari gaba-gaba 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.
83

 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”.
84

 

Sejarah tabob memiliki banyak versi yang berbeda satu dengan yang lain terutama dalam 

hal nama serta asal-usul kedua orang yang membawa tabob ke Nufit. Ada yang mengatakan 

bahwa kedua orang tersebut bernama Tabi Tabai, Tobi Tobai, dan Labi Labai, yang berasal 

dari Papua, Bali, Buton, dan bahkan Nufit sendiri. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan 

karena hampir tidak ada cerita sejarah dalam bentuk tertulis. Semua cerita ini hanya 

diceritakan dalam bentuk lisan secara turun temurun. Ada informan yang mengakui bahwa 

cerita ini sulit untuk diingat karena hanya diceritakan secara lisan saja oleh orang tua. Orang 

tua sering menyembunyikan sejarah, dan jarang menceritakannya kepada anak cucu sehingga 

generasi sekarang kurang mengetahuinya.
85

 Pendapat ini menjadi semakin diperkuat dengan 

yang dikatakan seorang informan, demikian “yang tahu sejarah cuma Raja, saat antua 
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meninggal cerita ini hampir hilang. Orang tua dolo-dolo seng cerita sejarah, karena itu 

generasi sekarang seng tahu sejarah. Orang tua yang tahu sejarah seharusnya cerita untuk 

anak-anak atau generasi berikutnya”.
86

 Ada juga yang mengatakan bahwa “generasi 

sekarang seng tahu jelas cerita ini, yang dong tahu hanya tabob makanan pusaka jadi 

tinggal pergi tikam saja”.
87

 Hal yang sama juga dikatakan bahwa cerita ini juga hanya 

diketahui secara sepenggal saja, tidak mengetahui secara lengkap.
88

 Cerita sejarah ini sudah 

mulai menghilang di kalangan generasi muda
89

 karena tidak ada bentuk tertulis, lebih banyak 

secara lisan.
90

 Hal ini menjadi nyata ketika peneliti bercakap-cakap dengan seorang pemuda, 

ia dengan jujur mengatakan bahwa tidak mengetahui cerita sejarah ini, cara mencari dan 

membunuh hewan ini bahkan belum pernah melihat tabob secara langsung. Karena itu, cerita 

sejarah ini harus dalam bentuk tertulis.
91

 Versi sejarah yang berbeda ini juga disebabkan 

karena ada orang-orang tertentu yang mengetahui cerita ini namun hanya menjadi 

pengetahuan untuk kalangan sendiri dan tidak mau menceritakan kepada orang lain, dan 

karena itu, diperlukan solusi yang terbaik terhadap masalah ini.
92

 Ada informan yang 

mengakui bahwa sebenarnya cerita sejarah ini ada dalam bentuk buku, tetapi tidak 

disampaikan kepada anak cucu. Oleh karena itu, untuk menyatukan berbagai cerita yang 

berbeda ini, harus dilakukan dengan duduk bersama dan membahas hal ini.
93

  

Semua pendapat ini merupakan alasan terdapatnya banyak versi cerita sejarah yang 

berbeda-beda. Berdasarkan cerita inilah, sampai saat ini masyarakat tetap melakukan 
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pencarian tabob sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam cerita maupun di luar 

cerita tersebut. Sejarah tabob ini masih dipercaya oleh masyarakat sebagai hal yang benar-

benar terjadi karena terdapat bukti-bukti yang dapat dilihat sampai sekarang.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar 4: Daun Dab yang 

biasa digunakan untuk 

memanggil tabob. 

Gambar 2: Ngutun Rit 

(adalah penutup dari tenan 

bes) di ohoi Madwaer 

Gambar 3: Tenan Bes di 

ohoi Faan 

Gambar 5: 

Tokong/tongkat yang 

menjadi batu di Arat telah 

runtuh karena di terjang 

ombak. 

Gambar 6: Abwavan 

yaitu tanjung  tempat 

keberadaan tabob 

Gambar 9: Siput kecil 

yaitu El yang merupakan 

kotoran mata dari Tabi 

dan Tabai 

Gambar 8: Telaga El 

Gambar 7: Pagar batu 

yang dibongkar oleh tabob 

Gambar 10: Puntung rokok 

yang menjadi ikan Serseran 

di Ohoiren 
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Gambar-gambar di atas (gambar 2-13) diambil sendiri oleh penulis berdasarkan cerita 

legenda yang menunjukkan bukti-bukti dari cerita sejarah tabob, yang berupa pulau, batu, 

telaga, daun, dan lain-lain. Ngutunrit berada di ohoi Faan, Tenanbes berada di Madwaer. 

Daun dab berada di dalam hutan. Tempat-tempat sejarah ini adalah daerah terlarang/pamali 

yang tidak bisa di datangi oleh sembarang orang apalagi yang berasal dari luar Nufit. Untuk 

mengunjungi tempat-tempat ini, harus bersama dengan masyarakat atau ohoi Madwaer 

karena berada di wilayah Madwaer. Hal ini dilakukan karena sebelum memasuki tempat-

tempat ini, ada hal-hal khusus yang harus dilakukan sebagai pemberitahuan maupun 

permohonan ijin masuk ke tempat ini.
94

 Seperti saat peneliti bersama beberapa orang warga 

Madwaer mengunjungi Telaga El, Abwavan (tempat tabob), dan Arat (tempat 

tokong/tongkat) serta melihat Tenanbes (bagian atas/penutup tempat sirih). Hal yang 

dilakukan adalah seorang warga mengambil tujuh buah batu yang kecil dengan beberapa 

lembar daun dan di lemparkan. Hal seperti ini biasanya dilakukan ketika ada orang luar yang 

mengunjungi tempat tersebut. 

3.5.2 Tradisi Pencarian Tabob  

Masyarakat Nufit Haroa terutama Tuun En Fit yang terdiri dari ohoi Ohoira, Ohoiren, 

Somlain, Madwaer, Ur, Warbal dan Tanimbar Kei memiliki tradisi mencari dan memanggil 

                                                           
94

Wawancara dengan Ny M.Jamlean/R (isteri Raja Madwaer) pada hari Selasa 7 Agustus 2012.   

Gambar 11: Pulau Nur 

Nguva di dekat Ngursit 

yang merupakan sisa 

parutan kelapa yang 

dibuang. 

Gambar 12: Pulau Uut  

yang merupakan sisa 

sagu yang dibuang. 

Gambar 13: Pulau yang 

terbentuk karena lemparan 

ketupat oleh Tobi danTobai 
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tabob sesuai dengan cerita sejarah yang diteruskan dari generasi ke generasi, dan dengan 

kepercayaan bahwa hewan ini dibawa oleh Tobi dan Tobai sebagai hadiah atas kemenangan 

yang mereka raih, dan karena itu merupakan peninggalan dan warisan sebagai makanan 

pusaka bagi anak dan cucu dari generasi ke generasi. Namun ketika melakukan pemanggilan 

terhadap hewan ini, nama tabob tidak digunakan tetapi “Ub” (berasal dari kata Ubnus yang 

artinya leluhur/moyang). Ini merupakan panggilan khusus sebagai tanda menghormati dan 

menghargainya. Secara historis, tabob dianggap sebagai hewan peliharaan, yang akan datang 

setiap kali masyarakat memanggil dan kelompok-kelompok yang mempunyai tugas mencari 

harus melalui serangkaian syarat dan upacara adat dengan mengucapkan rumusan doa serta 

membawa persembahan, dengan tujuan untuk meminta ijin. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan di ohoi Madwaer dan Ohoiren serta pengamatan di ohoi Somlain, Ohoira dan 

wawancara dengan beberapa tokoh dari Ur, sampai saat ini di ohoi-ohoi tersebut masih 

dilakukan tradisi ini, sedangkan masyarakat ohoi Warbal dan Tanimbar Kei sangat jarang 

mencari tabob karena memiliki sumber daya laut terutama ikan yang melimpah.
95

 Namun ada 

beberapa perbedaan yang mendasar dari tiap ohoi dalam kaitan dengan pelaksanaan tradisi 

ini.  

Penelitian pada awalnya dilakukan di ohoi Madwaer dan sekaligus menyaksikan 

pelaksanaan tradisi ini. Biasanya orang asing atau yang berasal dari luar yang ingin 

melakukan penelitian maupun terlibat dengan masyarakat harus melalui sebuah tahap awal 

yang dilakukan oleh seorang tokoh penting dalam ohoi. Tanpa diketahui oleh peneliti, isteri 

Raja Madwaer telah menyiapkan sirih pinang, tembakau, uang, dan kapur dan menyampaikan 

maksud dan tujuan kedatangan kepada orang tua-tua atau leluhur. Hal ini merupakan 
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pemberitahuan kepada mereka agar peneliti dapat diterima dan dikenal sebagai bagian dari 

masyarakat.  

Awal penelitian ini dilakukan tidak bertepatan dengan musim pencarian tabob, karena 

masyarakat biasanya mencari tabob pada musim tertentu dan disesuaikan dengan kondisi 

alam, jadi tidak dilakukan setiap saat. Biasanya pada bulan September dan Oktober bahkan 

hingga Desember. Pada musim inilah tabob biasanya mencari makan di perairan Nufit karena 

disini banyak sekali ubur-ubur yang merupakan makanannya.
96

 Pada saat penelitian di 

lakukan, sudah dua kali dilakukan pencarian terhadap tabob tetapi tidak berhasil. Menurut 

mereka, kegagalan ini disebabkan karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang belum 

dipenuhi atau telah dilanggar dan salah dalam pengaturan.
97

 Pada akhir penelitian ini yaitu 

pada tanggal 5 September 2012, beberapa warga Madwaer berhasil menemukan seekor tabob 

sehingga peneliti dapat menyaksikan tradisi ini secara langsung.  

 

    

 

 

    

Sebelum hendak melakukan pencarian, ada persiapan khusus yang dilakukan, yaitu 

didahului dengan melakukan pertemuan oleh Badan Saniri Ohoi, perangkat ohoi, dan tetua 

adat serta beberapa orang yang dianggap memiliki peran penting untuk membicarakan, 

mengatur dan menghasilkan kesepakatan atas rencana tersebut sekaligus melakukan seleksi 
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Gambar 14: pertemuan di rumah 

pejabat ohoi untuk 

membicarakan dan mengatur  

rencana pencarian tabob 

Gambar 15: seorang 

tokoh adat sedang 

membagikan sirih 

pinang untuk dibawa ke 

tiga tempat. 

Gambar 16: bentuk 

pemberian yang akan 

dibawa ke tempat-

tempat khusus. 
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dan menentukan beberapa orang untuk melakukan pencarian sesuai dengan aturan yang telah 

ditentukan sejak leluhur (gambar 14). Dalam pertemuan ini juga dilakukan ritual berupa 

“angkat sirih pinang” yaitu berupa sirih pinang, uang koin dan kertas, tembakau dan kapur 

yang diletakkan dalam sebuah piring kecil (gambar 15 dan 16). Benda-benda tersebut dibagi 

menjadi tiga dan juga ditentukan tiga orang yaitu tetua adat dan tuan tanah yang akan 

membawanya ke woma Tar Walek atau pusat ohoi Madwaer, Tanjung Arat, dan  Abwavan 

sebagai tempat sejarah tabob, dan juga nazar yang dibawa ke gereja. Keesokan hari, tiga 

orang yang ditentukan untuk membawa sirih pinang, melakukan tugas masing-masing dan 

tidak terlihat oleh peneliti. Tuan tanah yang biasanya melakukan doa di woma sebab ia adalah 

orang yang pertama masuk di dalam ohoi  dan telah menyatu dengan alam sekitar. Doa di 

woma sudah menyatu dengan semua yang berkuasa dalam kaitan dengan tabob. Selain 

benda-benda di atas, biasanya juga digunakan mas dan tembikar yang diambil bagian 

kecilnya dan di bawa ke Tanjung. Di ohoi lain seperti Ohoiren, biasanya melakukan hal ini 

jika ada pelanggaran terhadap aturan pencarian yang telah ditentukan. Jika tidak melakukan 

pelanggaran, tidak lagi membawa sirih pinang ke tempat-tempat khusus.
98

  

  

 

 

 

Gambar di atas (gambar 17) memperlihatkan tembikar atau peti besi (Baan Rit) yang 

biasanya digunakan untuk ritual dengan cara mematahkan sebagian kecil dari benda itu lalu 

di bawa ke tanjung di letakkan di atas batu sambil menyampaikan maksud dan tujuan. Saat 
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Gambar 17: Tembikar Gambar 18: woma Tar Walek di 

ohoi Madwaer 
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membawa benda-benda tersebut ke tempat-tempat khusus dan dalam kaitan dengan sejarah 

tabob sebelum melakukan pencarian, ada doa adat yang disampaikan. Bunyi doa biasanya 

disampaikan menggunakan bahasa daerah yang berarti: “tabob tidak akan jauh, karena ini 

kalian punya ngutun rit dan tenan yang sudah saya berikan” (sambil membawa tembikar).
99

 

Ada juga yang berkata seperti ini: “kita orang Nufit, mencari hewan pusaka untuk makan. 

Apa yang ada dan terjadi di dalam ohoi jangan dijadikan sebagai penghalang perjalanan 

ini”.
100

  Di Ur, doa yang disampaikan berbunyi: “ini mas woma el taival bawa ke woma tar 

walek kemudian ke Tobi dan Tobai yang mendatangkan tabob, minta ijin kalau bisa 

berikanlah satu atau dua ekor di hari ini kepada anak-anak yang mencari agar menemukan 

dan bisa di makan”.
101

 Woma el taival adalah pusat ohoi Ur sedangkan woma tar walek 

adalah pusat ohoi Madwaer (gambar 18).  

Benda-benda yang dibawa sebagai bentuk persembahan kepada Leluhur ini dilakukan 

untuk  memberitahukan kepada mereka pencarian tabob yang akan dilakukan serta memohon 

agar diberikan ijin dan kemudahan serta direstui. Jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka 

melalui hal ini harus meminta maaf dan ampun kepada leluhur. Ini juga dilakukan sebagai 

sebuah bentuk penghormatan kepada leluhur. Biasanya bentuk permohonan maaf ini juga 

dilakukan saat berada di dalam perahu yaitu salah seorang mengambil air dan dipercikkan 

sebagai tanda pemulihan segala kesalahan yang dilakukan, atau juga membuang mas yang 

telah di kerikan atau dikikis ke dalam air laut sebagai simbol pemulihan.
102

 Semua bentuk 

perilaku tradisional yang dilakukan ini, bertujuan untuk memperoleh tabob pada saat 

pencarian, sedangkan benda-benda yang digunakan dalam kaitan dengan adat, dipilih karena 

                                                           
99

 Wawancara dengan Bpk M. Rahayaan (anggota masyarakat Ohoiren, pemilik tembikar) pada hari 

Sabtu, 8 September 2012. 
100

 Wawancara dengan Bpk O. Jalmav (anggota masyarakat, dan merupakan orang yang dipercayakan 

untuk mencari serta memotong tabob) pada hari Selasa, 4 September 2012.  
101

 Wawancara dengan Bpk Z. Rahakbau (tokoh masyarakat ohoi Ur) pada hari Selasa, 8 September 

2012.   
102

Wawancara dengan Bpk Th. Warbal (anggota masyarakat ohoi Ohoira) pada hari Kamis, 30 Agustus 

2012.  



 

 
85 

leluhur atau orang tua identik dengan sirih pinang dan merupakan kebahagiaan tersendiri 

ketika mereka memakannya. Oleh sebab itu biasanya jika tidak ada sirih pinang, orang tua 

akan memukul anak dan cucu mereka dan memerintahkan untuk mencari benda tersebut. Mas 

yang biasanya digunakan adalah pengganti atau tebusan nyawa, sedangkan koin adalah 

sebagai pengganti mas. Lebih banyak digunakan uang koin karena dari zaman dahulu belum 

ada uang kertas sehingga lebih berharga dan bernilai.
103

  

 

       

 

 

Setelah melakukan persiapan dan upacara adat, beberapa orang yang telah ditentukan 

untuk melakukan pencarian segera berangkat dengan membawa daun dab dan alat tikam 

yang disebut tarkihin, horan, tal (gambar 19), dengan membawa bekal yaitu air dan enbal 

(gambar 20). Jumlah personil yang berangkat untuk melakukan pencarian tabob disesuaikan 

dengan besar kecilnya angkutan yang digunakan. Jika perahu/bodi berukuran besar dapat 

memuat 5-12 orang, sedangkan yang kecil hanya 2-3 orang. Beberapa tahun lalu, biasanya 

pencarian dilakukan secara bersama-sama oleh tujuh ohoi, apalagi jika diadakan sidang atau 

pertemuan di siran yang waktunya bertepatan dengan musim tabob, saat itu mereka akan 

mencari hewan tersebut untuk di makan bersama-sama.
104

  

Berbagai aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan harus duperhatikan dan dipatuhi 

terlebih dahulu, seperti orang-orang di dalam perahu harus masyarakat asli Nufit dan mereka 

tidak boleh terlibat dalam masalah apapun, tidak boleh menggunakan asesoris apapun seperti 
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Gambar 19: Beberapa orang  warga yang akan berangkat untuk mencari 

tabob 

Gambar 20: Enbal 

dan air sebagai 

bekal 
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cincin, kalung, gelang, jam tangan, topi, baju berwarna merah, ikat pinggang, kacamata, 

hanya memakai celana pendek, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor di dalam perahu, 

tidak boleh berbicara sembarangan mengenai tabob, serta tidak boleh isteri dalam keadaan 

hamil. Semua ini menunjukkan sisi kesakralan dari tabob dan merupakan kepercayaan 

masyarakat. Jika aturan-aturan ini tidak dipatuhi, ia tidak akan ditemukan, walaupun telah 

menunjukkan diri di atas permukaan air. Tetapi bila didekati ia akan melarikan diri, ataupun 

jika memunculkan dirinya, ia akan mengangkat wajah dan melihat ke arah perahu jika ada 

aturan yang dilanggar ia akan berbalik dan masuk ke dalam laut.
105

 

Tabob banyak ditemukan di daerah pulau Witir, pulau Manir, mulai dari perairan Ohoira 

hingga Tanjung Doan. Dalam perjalanan, mereka akan menyanyikan beberapa nyanyian 

khusus sambil mendayung dan mencari. Sebelum dilakukan pemanggilan, bekal yang berupa 

air dan enbal harus dihabiskan terlebih dahulu, tidak boleh ada yang tersisa. Setelah itu, yang 

berdiri di depan perahu untuk menikam akan memanggil tabob dengan berkata:  

“ub e m’dato mam wear kes enak o . . . bom dat o, rat mangrib nas no 

am vo baren ne lor nufit rakne mutak ne omuvokat wus bom dat o” artinya 

tabob, datanglah karena bekal milik kita telah habis (sambil melambaikan 

daun dab). Kami dari tujuh ohoi telah berkumpul karena diperintahkan oleh 

Raja Mangrib untuk mencarimu. Semua orang telah hadir, namun tempatmu 

masih kosong karena belum ditempati.
106
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Gambar 21: 

Alat untuk 

menikam tabob 

yaitu tarkihin 

Gambar 22: Alat untuk 

menikam tabob yaitu Horan 

kakak dan adik, serta tali 

(horantal) 



 

 
87 

Ketika itu tabob akan muncul di atas permukaan air. Alat untuk menikam terdiri dari 

horan kakak dan adik yang disebut horan (kayu panjang), tal (tali) (gambar 22) dan tarkihin 

(besi yang ujungnya tajam) pada gambar 21. Namun jika saat itu posisi hewan tersebut 

terbalik dalam arti dadanya berada di atas permukaan air, maka mereka akan memintanya 

untuk membalikkan badannya karena bagian dada terlarang untuk ditikam. Tabob akan 

diperintah demikian: “ub e val fatngufang” (tabob, balik belakang ke atas permukaan air), 

serta “ub e myaik um” (tabob, angkatlah kepalamu).
107

 Saat itu ia akan mengangkat kepala 

dan ditikam sebanyak dua kali oleh horan kakak dan adik dengan sasaran pada bagian 

belakang atau leher diikuti dengan suara teriakan. Orang khusus yang menikam tidak boleh 

mengangkat tangannya terlalu tinggi karena akan menyebabkan daging menjadi berbau amis. 

Saat horantal terkena bagian belakang tabob, ia akan masuk ke dalam air laut hingga tali 

yang disediakan menjadi pendek. Kemudian si penikam akan berkata: “ub mdato avad ketak 

mdato” (tabob, naiklah karena tali yang tersedia sudah habis). Saat itu pun tabob akan naik 

ke atas permukaan air.
108

  

Saat berada di atas permukaan air, si penikam akan berkata: “ub o mam awat ketak 

mdato m’val bubur yaram ben baben nuhu fit msak ha lam mel balit ben vo ka ko har famur 

u’ik mu baben mdato” (tabob, balikkan dada dan naikkan sayap, menarilah supaya anak-anak 

sekarang dapat melihat  bahwa kamu adalah pusaka dari leluhur).
109

 Setelah itu ia akan 

diperintahkan untuk mengangkat wajahnya (musak waham), membalikkan wajah ke kanan 

dan kiri (muswal mel, muswal balit), dan dipukul menggunakan kayu. Semua yang 

diperintahkan kepadanya walaupun dalam bahasa daerah setempat, akan dipatuhi dan 

dilakukan seakan-akan ia memahami dan mengerti apa yang dikatakan. Inilah keunikan dari 
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hewan ini. setelah itu, perahu akan ditenggelamkan untuk menaikkan tabob ke atasnya. 

Beberapa orang akan membantu mengangkat dari bawah dan sebagian menarik dari atas 

perahu. Rombongan pun kembali sambil menyanyikan lagu-lagu khusus sebagai 

penyemangat, dan melambaikan baju sebagai pengganti bendera sebagai tanda telah 

mendapatkan tabob.
110

  

Di Madwaer, pada tahun-tahun sebelumnya, sekali melakukan pencarian bisa 

menghasilkan 3-4ekor
111

 dengan panjang 1-2 m dengan berat 1 ton.
112

 Pada tahun 2011 

ditemukan mulai dari tanggal 17 Agustus. Dalam  bulan Oktober bisa mencapai  10-30 ekor. 

Tahun-tahun sebelumnya diperoleh 30 ekor sekitar bulan September-Oktober. Bahkan untuk 

keperluan sidang jemaat, diperoleh 2 ekor dan dimakan secara bersama dalam kegiatan 

tersebut.
113

 Namun sekarang hanya mencapai 2-3 ekor saja. Dalam jangka waktu setahun, 

masyarakat Nufit bisa menangkap hingga 30 ekor.
114

 Di Ohoiren biasanya saat musim tabob 

hanya menangkap 5-6 ekor bahkan 1 atau 2 ekor saja, apalagi semenjak kehadiran World 

Wildlife Fund (WWF). Tetapi tahun 2011 berhasil diperoleh 19 ekor.
115

 Di ohoi Ohoira 

dalam jangka waktu setahun bisa dapat 1 atau 2 ekor. Tahun 2011 dilakukan pencarian 

selama tiga kali dan mendapat 4 ekor.
116

 Di ohoi Ohoiren pada waktu dulu karena 

menggunakan perahu layar, sekali mencari bisa mendapat 5 sampai 7 ekor itupun jika tidak 

ada aturan yang dilanggar. Kalau sekarang sudah sulit paling banyak 2 ekor saja karena 
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banyak aturan yang telah dilanggar atau tidak lagi dilakukan.
117

 tabob yang diperoleh sekali 

melakukan mencari hasilnya tergantung perahu, kadang 2 ekor, bahkan 3 ekor saja. Kalau 

dulu bisa diperoleh hingga 7 ekor.
118

 Sedangkan di Ur pada saat penelitian ini dilakukan 

meeka berhasil menangkap 2 ekor.
119

 

Tabob yang dicari dan dibunuh dalam jumlah yang demikian hanya untuk dimakan pada 

hari-hari biasa apabila ada keinginan untuk mengkonsumsi daging tersebut, tetapi juga pada 

kegiatan atau acara-acara seperti maren dalam membangun gedung gereja, peresmian gedung 

gereja, pelantikan kepala ohoi, dan kegiatan sidang Jemaat
120

. Jika masyarakat sibuk karena 

tidak bisa mencari ikan, mereka akan mencari dan memanggil tabob. Jika ada acara-acara 

yang melibatkan saudara-saudara beragama Islam, maka tabob tidak akan dicari kecuali 

untuk acara-acara dalam ohoi saja.
121

 Tabob juga akan dicari dan dibawa keluar dari dalam 

ohoi jika ada permintaan dari kota atau ohoi lain yang masih ada hubungan saudara ataupun 

pela dengan Nufit tetapi sebelum diantar ada upacara adat yang dilakukan terlebih dahulu.
122

 

Hewan ini hanya untuk dimakan, tidak boleh dijual dan bukan untuk tujuan ritual pemujaan 

terhadapnya atau acara persembahan kepada leluhur.
123
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Gambar 23: Tabob yang berhasil 

dibunuh oleh masyarakat Madwaer. 

Tujuh garis di punggungnya 

mencerminkan Nufit/tujuh ohoi 

Gambar 24: beberapa warga beramai-

ramai menarik tubuh tabob ke tempat 

pemotongan. 
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Setelah tiba di pesisir pantai, masyarakat yang telah diberitahukan sebelumnya telah 

berkumpul dan menyambut kedatangan rombongan dengan penuh kegembiraan. Sebagian 

warga menyiapkan daun kelapa dan meletakan tabob di atasnya kemudian menarik hewan 

tersebut ke tempat pemotongannya yang disebut siran (gambar 23 dan 24). Setelah itu tabob 

yang telah dibalikkan bagian dada ke atas dicuci bersih dengan air laut dan diberi makan 

enbal dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, oleh seorang yang telah ditentukan karena 

memiliki peran penting di dalam masyarakat (gambar 25 dan 26). Sambil memberi makan, 

orang tersebut berbicara kepada tabob demikian:  

“uher nao mhalal ram fo am ma fur o vo mu umat tal den raan vo o me 

mam meran rav ru” (saya memohon dari leluhur agar tidak ada kendala 

dalam desa dan jemaat), dapat juga mengatakan demikian: “saya telah 

memberi engkau makan, meskipun wanita hamil melangkahi tubuhmu dan 

tempat pemotonganmu, jangan dijadikan sebagai sebuah penghalang karena 

kamu adalah milik kami sebagai pusaka orang Nufit”.
124

 

 

 

 

 

 

Ini merupakan sebuah kewajiban dan aturan yang harus dilakukan dengan tujuan agar 

hewan tersebut semakin dekat dengan masyarakat, selain itu juga mereka berharap dapat 

menemukan tabob lagi pada pencarian berikutnya.
125

 Setelah ia memberi makan tabob, 

dilanjutkan dengan mengiris bagian perut dengan parang sambil menahan nafas dan menutup 

ketiak, karena daging akan berbau amis jika salah dalam pemotongan (gambar 27). Setelah 
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Gambar 25: tabob  yang telah 

mati diberi makan enbal. 

Gambar 26: seorang tetua adat yang 

berbicara sambil mengelus kepala tabob.  
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itu ia memberikan kepercayaan kepada beberapa orang warga untuk melanjutkan pemotongan 

dan selanjutnya pembagian (gambar 28).  

 

 

 

 

Bagian-bagian terlarang dari tubuh tabob yang disebut lelanmulin terlebih dahulu 

dipisahkan karena dikhususkan kepada rombongan yang melakukan pencarian (gambar 29 

dan 30). Bagian-bagian itu dengan pembagiannya yaitu yang menikam mendapat bagian 

lapisan dada yang pertama (yaran), dagu (lelan), kepala (un), yang bertugas untuk 

mengeluarkan air dari dalam perahu mendapat bagian dada depan (hua), yang mendayung 

mendapat bagian dada kiri dan kanan (marbehe), dan yang mengemudi mendapat bagian 

belakang/nimur
126

(gambar 32). Cara pemotongan dan pembagian di ohoi Madwaer berdeda 

dengan ohoi yang lain. Ibu hamil sangat dilarang untuk mengkonsumsi atau memakan 

bagian-bagian yang terlarang tersebut, juga bagian kepala, usus, lambung, kerongkongan, hati 

dan tali perut.
127

 Hati besar (yatan laai) dibagikan kepada masyarakat sedangkan hati kecil 

(yatan ko) dibagi kepada rombongan pencari tabob.  

 

 

 

                                                           
126

 Wawancara dengan Bpk D. Rumohoira (tetua adat Madwaer) pada hari Selasa, 21 Agustus 2012.  
127

 Wawancara dengan Bpk O. Renfaan (anggota masyarakat yang biasanya mencari dan menikam 

tabob) pada hari Rabu, 22 Agustus 2012. 

Gambar 27: pemotongan pertama 

dilakukan dengan hati-hati. 

Gambar 28: penyerahan pemotongan 

selanjutnya kepada beberapa orang warga 

Gambar 29: 

pemotongan 

bagian-bagian 

“terlarang”/pamali 
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Setelah bagian inti ini dipisahkan, sisa bagian tubuh yang lain dipotong-potong, serta 

darahnya dibagikan kepada tiap orang yang telah duduk mengelilingi tempat pemotongan, 

serta sesuai dengan jumlah masyarakat Madwaer termasuk orang luar yang hadir pada saat 

itu
128

 (gambar 31 dan 32). Peneliti pun mendapat bagian yang sama dengan masyarakat 

(gambar 33). 
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 Ibid.  

Gambar 30: bagian 

terlarang yang 

dikhususkan kepada 

rombongan pencari. 

Gambar 31: aktivitas pemotongan daging tabob 

Gambar  32: aktivitas pembagian daging tabob 



 

 
93 

 

  

 

 

Semua orang mendapat bagian yang sama termasuk bayi dalam kandungan dengan 

penuh kegembiraan dan senang hati tanpa ada protes dan persungutan. Bagi anggota 

masyarakat yang tidak sempat hadir pada saat itu, tetap akan dihitung dan bagian daging 

milik mereka akan diantar ke rumah masing-masing. Semua bagian tubuhnya dimakan 

kecuali tulang yang dibuang. Karena sangat dilarang untuk membuang bagian tubuhnya 

dengan sembarangan.
129

 Semua aturan yang ada dan harus dilakukan ini merupakan hal yang 

telah ditetapkan oleh leluhur. Tabob juga memiliki hubungan dengan leluhur. Ia hanya hewan 

dan diberikan untuk dimakan tetapi sangat dihormati oleh masyarakat karena itu mereka tidak 

memperlakukan hewan tersebut dengan sembarangan.
130

 Daging tabob harus dibagikan 

kepada semua anggota masyarakat, ia mempersatukan tanpa membeda-bedakan. Saat 

pembagian dan pemotongan daging, jika ada anggota masyarakat yang sedang dalam 

perselisihan, sama-sama ikut terlibat tanpa sadar akan masalah yang sedang terjadi, bahkan 

hilang dengan sendirinya dan membuat mereka berdamai kembali.
131

 Setelah pemotongan 

dan pembagian, ada keluarga yang langsung mengolah daging bagian mereka dengan cara 

“bakar batu” atau umun di pesisir pantai atau samping rumah (gambar 34), ada juga yang 

menyimpannya untuk besok hari. Namun yang uniknya, daging tersebut tidak saja dimakan 
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Wawancara dengan Bpk M. Renyaan (anggota masyarakat Madwaer) pada hari Kamis, 30 Agustus 

2012.   
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Wawancara dengan Ny M. Jamlean/R (isteri Raja Madwaer) pada hari Selasa, 7 Agustus 2012. 
131

Wawancara dengan Bpk A. Lumyar pada hari Sabtu, 1 September 2012.   

Gambar 33: peneliti juga mendapat bagian daging tabob 
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oleh keluarga tersebut tetapi terbuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin duduk dan 

makan bersama (gambar 35). 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya setiap aturan dan persyaratan yang ada dalam kaitan dengan tradisi ini, 

jika dilanggar akan menyebabkan sulitnya mencari tabob. Misalnya menggunakan asesoris 

saat berada di dalam perahu, isteri sedang hamil namun tetap ikut dalam pencarian, 

melakukan kesalahan dalam pemotongan bagian-bagian pamali dari tubuh tabob, ibu hamil 

memakan bagian-bagian pamali, bahkan persungutan dari warga yang tidak puas dengan 

bagian yang diperoleh ataupun karena tidak mendapatkan bagian yang sebenarnya menjadi 

haknya. Jika semua ini terjadi, maka harus dilakukan pemulihan terhadap kesalahan-

kesalahan ini dengan cara mengangkat sirih pinang, mas atau koin, tembakau, kapur dan 

membawa benda-benda itu ke tempat-tempat khusus yaitu woma, tanjung Arat, Abwavan, 

dan tempat-tempat khusus lain di tiap-tiap ohoi. Di tempat-tempat tersebut, harus dilakukan 

doa adat dan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Bentuk pelanggaran lain 

adalah warga ohoi selain Nufit yang melakukan pencarian beberapa kali harus tenggelam dan 

meninggal. Sedangkan beberapa warga Ohoidertutu yang mengalami musibah di laut 

diselamatkan oleh penduduk Madwaer karena mereka mencari tabob untuk dijual.
132
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 Wawancara dengan Bpk D. Rumohoira (tetua adat Madwaer) pada hari Selasa, 21 Agustus 2012.  

Gambar 34: kegiatan mengolah daging tabob 

secara tradisional yang disebut umun atau bakar 

batu. 

Gambar 35: sebuah keluarga yang 

sedang makan daging tabob dan 

enbal hasil dari bakar batu, secara 

bersama di rumah 



 

 
95 

Sampai dengan saat dilakukan penelitian ini, masyarakat Nufit Haroa yaitu Tuun En Fit 

masih melakukan tradisi ini dan memiliki kepercayaan terhadapnya. Walaupun di beberapa 

ohoi ada aturan dan nilai yang telah disalahgunakan sehingga mengalami pergeseran dan 

perubahan karena perkembangan zaman dan faktor ekonomi yang mengakibatkan orang lebih 

mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain dan kepentingan umum.
133

 Oleh 

karena itu, hal ini menjadi kegelisahan semua masyarakat terutama orang-orang tua dan 

mereka sangat mengharapkan agar tradisi serta nilai-nilai tersebut dapat dihidupkan kembali.  

3.5.3 Tabob Sebagai “Makanan Pusaka” yang Dianggap Sama Dengan 

Ub/Leluhur 

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ternyata tradisi masyarakat Nufit 

Haroa dalam hal ini yang dimaksud hanya Tuun En Fit, dalam melakukan pencarian serta 

mengkonsumsi daging tabob disebabkan karena asal-usul hewan tersebut dalam cerita sejarah 

masyarakat. Tabob adalah hewan yang dibawa oleh dua orang yang dikenal dengan Tobi dan 

Tobai dan dipelihara di Nufit. Namun, karena pelanggaran yang dilakukan Tobi, hewan ini 

pun keluar dari tempat peliharaan dan berpesan bahwa untuk mencari dan bertemu dengan 

mereka haruslah memenuhi persyaratan khusus yaitu menghabiskan bekal makanann dan 

minuman terlebih dahulu. Dari sinilah, daging tabob menjadi konsumsi leluhur dan 

diturunkan secara turun temurun dari generasi satu ke generasi yang lain. Namun, untuk 

mencari hewan ini tidak semudah yang di harapkan. Ada banyak aturan, bahkan larangan 

yang harus dipatuhi dan dilakukan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan, ternyata masyarakat memiliki pemahaman yang beragam tentang 

tabob. Mereka menganggap tabob seperti leluhur sehingga tidak diperlakukan dengan 

sembarangan”.
134

 Ia adalah hewan yang mirip dengan manusia karena diperintah pun akan 
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 Wawancara dengan Bpk A. Janwarin (kepala ohoi Ohoiren) pada hari Rabu, 22 Agustus 2012.  
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Wawancara dengan Ny M. Jamlean/R (isteri Raja Madwaer) pada hari Selasa, 7 Agustus 2012.   
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patuh. Kepatuhan yang ditunjukkan kepada masyarakat disebabkan karena ia adalah hewan 

sejarah yang sering disebut sebagai tom tad (sejarah serta bukti dari cerita sejarah itu),
135

 dan 

dapat memahami bahasa Kei sebagai bahasa komunikasi masyarakat. Berdasarkan hal ini, 

cerita tentang legenda tabob ini bukan sesuatu yang mengandung kebohongan tetapi benar-

benar terjadi”.
136

 

Bagi masyarakat, tabob bukanlah leluhur, ia adalah makanan pusaka dan hewan yang 

disakralkan, karena untuk mencarinya harus menggunakan ritual adat. Sampai sekarang cara-

cara dan aturan-aturan masih tetap dipegang dan dilakukan di Madwaer, sebab kalau 

dilanggar maka ia akan sulit dicari.
137

 Masyarakat melihat tabob berbeda dari hewan yang 

lain dengan alasan kalau hewan-hewan lain dicari akan menjadi milik pribadi yang bebas 

untuk dijual atau pun diolah. Tetapi hewan yang satu ini  bukan lagi milik pribadi melainkan 

milik masyarakat secara bersama, yang tidak bisa habis/punah serta tidak bisa dijual. Oleh 

karena itu sangat dilarang apabila ada yang memakan dagingnya tanpa dibagi kepada yang 

lain. Walaupun tiap musim selalu dicari dan dimakan dalam jumlah banyak, ia akan selalu 

bertambah setiap tahun.
138

  Masyarakat juga akan mencari tabob apabila kesusahan dalam 

mencari ikan untu dimakan.
139

 Selain masyarakat ini, orang lain tidak diperkenankan untuk 

mencari apalagi memakan daging tabob karena bukanlah hak mereka. Hal ini terbukti ketika 

beberapa warga dari desa Arso yang tenggelam dan meninggal karena mencarinya untuk 

dijual.
140

 Sebagai milik bersama, aturan utama yang harus selalu diingat adalah semua orang 

diwajibkan untuk mendapatkan bagian yang sama. Oleh karena itu, tradisi ini tidak bisa 
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Wawancara dengan Bpk A. Lumyar (tuan tanah Madwaer, orang yang biasanya dipercayakan untuk 

mencari dan menikam tabob) pada hari Rabu, 15 Agustus 2012.   
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Wawancara dengan Bpk V. Lumyar (anggota masyarakat Madwaer) pada hari Kamis, 23 Agustus 

2012.   
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Wawancara dengan Bpk D. Rumohoira (tetua adat Madwaer) pada hari Selasa, 21 Agustus 2012.   
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Wawancara dengan Bpk O. Renfaan (anggota masyarakat Madwaer, biasa mencari dan menikam 

tabob) pada hari Rabu, 22 Agustus 2012.   
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 Wawancara dengan Bpk M. Renyaan (anggota masyarakat Ohoira) pada hari Rabu, 8 Agustus 2012.  
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Wawancara dengan Bpk S. Rumohoira (Kepala Urusan Pembangunan di Madwaer) pada hari Rabu, 

18 Agustus 2012.  
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dilarang atau dihentikan karena ini makanan yang harus dimakan untuk meneruskan tradisi, 

kalau tidak demikian maka generasi berikut tidak akan mengetahui tradisi seperti ini.
141

 

Kata tabob terdiri dari Tab dan ob artinya “memenangkan peperangan supaya jangan 

berlanjut”. Informan lain mengatakan bahwa tabob berasal dari kata Tab nakra artinya 

“menenangkan pertarungan” dan Oba artinya “jangan menceritakan kekalahan ini untuk 

orang lain, karena dibawa sejak leluhur dulu, jadi disamakan dengan moyang.
 142

 Sampai di 

Nufit, leluhur/moyang memanggilnya Ub dari kata Ubnus artinya “moyang atau leluhur”.
143

 

Selain sebagai makanan pusaka, masyarakat juga menganggap tabob sama dengan leluhur. 

Karena itu, pada saat melakukan pencarian, hewan ini dipanggil dengan sebutan/nama “Ub”. 

Ub adalah nama yang diberikan sebagai sebuah gelar dari orang tua-tua karena ia dibawa 

oleh Tobi dan Tobai dan dihormati oleh orang tua-tua/leluhur mereka.
144

 Dari penjelasan ini, 

ada kegelisahan dan rasa tidak puas ketika di media elektronik seperti internet, majalah dan 

koran disebutkan bahwa masyarakat memiliki kebiasaan melakukan “perburuan” terhadap 

tabob. Sebenarnya hal ini keliru sebab bukan diburu tetapi dicari. Penggunaan kata berburu 

hanya ditujukan untuk hewan liar. Oleh karena ia bukan hewan liar, makanya bukan diburu 

tetapi dicari dan dipanggil.
145

 

Dari pemahaman-pemahaman seperti ini, ternyata tabob merupakan hewan yang menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat sejak dulu. Masyarakat memiliki cerita sejarah atau 

mereka menyebutnya legenda yang dianggap benar-benar terjadi karena memiliki bukti-bukti 

yang masih ada sampai sekarang. Berdasarkan cerita inilah mereka memberikan “label” 

sakral pada tabob.  Mereka memahami tabob sebagai makanan pusaka yang telah diwariskan 
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Wawancara dengan Bpk S. Rahayaan (tokoh adat di Ohoiren) pada hari Minggu, 9 September 2012.  
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 Wawancara dengan Bpk A. Welafubun (anggota masyarakat Somlain) pada hari Jumat, 14 
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Wawancara dengan Bpk G. Rahayaan (guru agama katolik) pada hari Minggu, 9 September 2012.  
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 Wawancara dengan Bpk A. Welafubun (mantan kepala sekolah dasar Somlain) pada hari Jumat, 14 

September 2012.  
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dari leluhur. Oleh karena itu, mereka merasa memiliki hak sepenuhnya atas hewan ini dengan 

mencari dan mengkonsumsinya melalui ritual adat yang dilakukan. Berdasarkan cerita 

sejarah, hewan ini kemudian di anggap sama dengan moyang/leluhur tetapi bukanlah moyang 

mereka. Dalam artian bahwa masyarakat ini dari generasi ke generasi menghormati tabob dan 

dihargai sama seperti leluhur/moyang. Oleh karena itulah, hewan ini adalah milik umum dan 

hak masyarakat bukan untuk kepentingan individu. Tradisi mengkonsumsi daging ini sampai 

sekarang masih ada karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan mereka akan 

daging karena kesulitan mencari ikan sebagai makanan, mereka merasa berkewajiban untuk 

meneruskan tradisi ini dengan mencari dan mengkonsumsi daging tabob pada musimnya, 

serta nilai sosial yang ditimbulkan dari tradisi ini yaitu kebersamaan, persatuan serta 

kekerabatan yang semakin diperkuat yang terlihat dari pemotongan dan pembagian daging 

kepada semua anggota masyarakat. Dengan demikian hewan sakral ini akan selalu ada bagi 

mereka dan menjadi makanan pusaka. Hal ini didukung oleh pendapat sebagian besar 

informan yang mengatakan bahwa tabob tidak akan punah karena merupakan makanan 

pusaka yang harus dimakan untuk tetap menjaga kesatuan masyarakat oleh sebab itu tidak 

ada yang boleh melarang, apalagi di bagian punggungnya terdapat tujuh garis yang 

mencerminkan Nufit Haroa (Tuun En Fit) atau tujuh ohoi sebagai kelompok adat yang 

semakin memperkuat keyakinan ini. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pemahaman 

tentang tabob bahwa berdasarkan kepercayaan hewan ini tidak bisa punah, namun ada juga 

yang mengatakan bahwa ia pasti akan punah karena itu harus dilindungi dengan cara 

mengurangi jumlah pencarian setiap tahun, agar tradisi yang ada tetap dipertahankan. 

Terhadap hal ini, seorang informan mengatakan bahwa “Katong boleh bilang ini barang 

pusaka tetapi hewan ini tidak tinggal dan bertelur di sini. Karena itu ia akan habis/punah. 

Walaupun barang pusaka tetapi kalau habis, ia akan habis kalau dibunuh terus. Kalau 
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barang pusaka mari katong jaga jangan dibantai terus. Tabob pasti akan habis, jika diambil 

terus menerus karena itu perlu dilindungi”.
146

  

Mereka yang mempertahankan keyakinan bahwa tabob tidak akan punah, masih sangat 

dipengaruhi oleh sejarah, tradisi serta kepercayaan yang kuat yang meyakini bahwa karena 

merupakan pemberian dari leluhur maka tidak bisa habis. Sedangkan informan lain yang 

mengkhawatirkan keberadaan hewan ini dengan status terancam punah, dipengaruhi oleh 

penelitian serta sosialisasi dari pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta 

Organisasi Perlindungan Dunia yaitu World Wildlife Fund (WWF) Indonesia yang 

menangani masalah-masalah konservasi yang secara langsung melakukan proyek konservasi 

dan menjalankan program-program kegiatannya di Nufit Haroa (Tuun En Fit dan Lair En 

Tel) terutama di Ohoiren. Inilah yang mempengaruhi pemahaman sebagian masyarakat. 

Walaupun berhasil meyakinkan sebagian masyarakat tentang kepunahan tabob, mereka tetap 

saja mengalami kesulitan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki kepercayaan 

yang sangat kuat terhadap tabob sebagai hewan sakral dan makanan yang diberikan oleh Tabi 

dan Tabai serta warisan leluhur, bahkan akibat terjadinya perselisihan dengan masyarakat 

setempat tempat kerja World Wildlife Fund (WWF) di hancurkan dan mereka diusir oleh 

masyarakat. Hal ini menunjukkan kuatnya pemahaman masyarakat serta keyakinan dan 

kepercayaan sehingga mereka tidak ingin adanya campur tangan pihak lain apalagi yang 

bertentangan dengan mereka.  

Dari penelitian yang dilakukan di Madwaer dan Ohoiren serta pengamatan di Ohoira, 

Somlain, dan wawancara dengan beberapa warga Ur, ditemukan bahwa ternyata selain 

perbedaan pemahaman tentang status punah dan tidaknya hewan ini, ada juga pergeseran 

terhadap tradisi ini yang terjadi di Ohoira, Ohoiren, Ur dan Somlain. Sedangkan masyarakat 
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 Wawancara dengan Bpk H. Ngamel, Bpk P. Welafubun, dan Bpk C. Welafubun (anggota 

masyarakat Somlain) pada hari Kamis, 13 September 2012.  
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Madwaer mengakui bahwa mereka tetap bertahan dengan tradisi ini bahkan tetap 

melakukannya tanpa ada perubahan atau penyimpangan yang dilakukan. Para informan 

mengakui bahwa tradisi serta nilai-nilai yang ada dalam kaitan dengan tabob telah bergeser. 

Aturan yang ada tidak lagi dilakukan sebagaimana mestinya bahkan ia telah diperlakukan 

sebagai milik pribadi dengan cara mencari dan mengkonsumsi sendiri daging hewan ini.  

Di Ohoiren, informan mengakui bahwa tradisi ini telah mengalami pergeseran terutama 

karena perilaku generasi muda yang tidak lagi memegang adat dan tradisi dengan baik 

bahkan tidak mengetahui tentang sejarah. Masyarakat di Ohoiren mengakui kalau biasanya 

tabob diambil berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh atau masyarakat ohoi, sekarang diambil 

dengan sesuka hati dan bebas oleh siapa saja dalam ohoi asalkan dia masyarakat Nufit Haroa. 

Tabob sekarang telah diperjualbelikan oleh orang-orang tertentu yang mengakibatkan 

kesulitan dalam pencarian misalnya anak-anak muda yang meminta harga minyak untuk 

mencari, lalu membawa ke keluarga mereka di ohoi lain. Ini menunjukkan kepentingan 

pribadi lebih diutamakan daripada banyak orang.
147

 Sekarang, orang yang mencari dan 

mendapatkan ia yang berhak untuk mengkonsumsi daging tersebut sendiri bersama dengan 

keluarganya. Pergeseran tradisi juga diperlihatkan saat pembagian daging, bagi yang tidak 

hadir saat itu, tidak akan mendapatkan bagiannya.
148

  

Di Somlain, Ohoira serta Ur juga telah mengalami pergeseran nilai-nilai dan perilaku 

masyarakat dalam kaitan dengan tabob. Salah seorang informan mengatakan bahwa 

“Sekarang, orang yang tikam akan memakan daging tabob sendiri dan tidak dibagikan 

kepada orang lain. Seperti adik saya yang mencari dan makan saya sendiri tidak dapat 

bagian. Saran saya nilai-nilai sakral dari tabob sudah harus coba dikembalikan lagi”.
149

 

Siapa yang mencari, merekalah yang mendapat bagian daging tersebut. Biasanya dilakukan 

                                                           
147

 Wawancara dengan Bpk A. Janwarin (kepala ohoi Ohoiren) pada hari Rabu, 22 Agustus 2012.   
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 Wawancara dengan Bpk K. Rahayaan (tetua di Ohoiren) pada hari Jumat, 7 September 2012. 
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 Wawancara dengan Bpk T. Wirin (tuan tanah Ur) pada hari Selasa, 4 September 2012.  
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umumn/bakar batu dan dimakan secara bersama, tetapi sekarang tidak lagi demikian, hanya 

dimakan dalam keluarga atau bersebelah rumah saja. Generasi sekarang telah mengubah adat 

istiadat sehingga tabob tidak lagi berfungsi padahal ia mempererat persekutuan ohoi. Mereka 

mengakui bahwa tradisi dan peninggalan dari leluhur sangat baik bagi keutuhan dan 

kebersamaan masyarakat, tetapi karena tidak lagi dilakukan dan dipatuhi maka semuanya kini 

menjadi kacau (tidak aman dan tenteram).
150

  

Pendapat-pendapat di atas memperlihatkan bahwa di Ohoiren, Ohoira, Somlain dan Ur 

telah terjadi pergeseran terhadap tradisi serta nilai-nilai yang ada. Penyebabnya adalah: 

pertama, di kalangan generasi muda cerita sejarah tidak lagi diketahui dengan baik bahkan 

sama sekali tidak diketahui. Tradisi ini dilakukan berdasarkan cerita dan karena tidak 

mengetahui cerita yang ada, mereka mencari dan makan tabob dengan tidak lagi berpegang 

pada aturan yang ada. Kedua, segi ekonomi. Ada warga yang memanfaatkan daging tabob 

untuk di jual dan menghasilkan uang tanpa takut lagi akan akibat-akibatnya, ada juga yang 

menjadikan tabob sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan mencari dan memberikan 

kepada sanak saudara di ohoi lain asalkan memperoleh uang untuk membeli bensin.
151

 

Ketiga, kepentingan diri dan kelompok tertentu yang diutamakan dari pada masyarakat 

umum. Hal ini diperlihatkan dengan pencarian serta konsumsi tabob secara pribadi atau 

kelompok. Keempat, perkembangan dunia dan zaman yang membawa perubahan dan 

pergeseran nilai-nilai dan tradisi masyarakat apalagi mereka mulai mengenal uang dan bisnis 

yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka.  

Di Madwaer, tradisi ini tetap dipegang sebagaimana mestinya. Mereka mengakui bahwa 

perilaku yang menyimpang dari tradisi seperti yang terjadi di ohoi-ohoi lain tidak terjadi di 

Madwaer.
152

 Mereka tetap memegang dan melakukan cara-cara serta aturan yang ada dengan 
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alasan bahwa apabila syarat-syarat tidak dipenuhi akan sangat sulit untuk mencari apalagi 

menemukan tabob lagi.
153

 Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang informan bahwa 

“Sekarang ada cara-cara menangkap tabob yang tidak lagi sesuai dengan yang semestinya. 

Ada yang pergi mencari tabob sendiri-sendiri. Tetapi di Madwaer masih tetap seperti yang 

dulu dan menggunakan tradisi dulu, bahkan masih makan tabob sama-sama”.
154

  

Dari beberapa pendapat di atas, menjadi jelas bahwa tradisi dan nilai-nilai yang ada 

dalam kaitan dengan tabob masih dipegang di Madwaer. Salah satu alasannya karena apabila 

tidak dilakukan lagi aturan-aturan yang ada, maka tabob akan sulit dicari bahkan tidak dapat 

lagi ditemukan. Bila membandingkan pemahaman masyarakat Madwaer dengan ohoi lain 

yaitu Ohoira, Ohoiren, Ur dan Somlain akan terlihat dengan jelas perbedaan pandangan di 

antara mereka. Beberapa faktor yang dapat menjadi alasan perbedaan pemahaman ini 

sekaligus penyebab bertahannya tradisi ini di Madwaer yaitu: pertama, secara geografis,  

Madwaer adalah ohoi yang terletak paling ujung dari ohoi-ohoi ini dan jauh dari pusat kota 

serta memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Hal ini menyebabkan masyarakat ini 

kurang berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat kota atau terisolasi dengan dunia 

luar. Dengan jumlah penduduk demikian, lokasi ohoi ini juga tidak terlalu besar. Kondisi ini 

ditambah lagi dengan tidak adanya fasilitas pendidikan Lanjutan Atas dan Menengah 

dibandingkan dengan ohoi-ohoi lain. Hal ini membawa dampak pada tingkat pendidikan 

masyarakat baik yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah bahkan yang tidak bersekolah 

sama sekali yang berdampak pada terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Di ohoi 

Madwaer juga kurang tersedianya alat transportasi yang memadai dan belum dijangkau oleh 

sistem informasi dan komunikasi yang baik seperti jaringan telepon seluler. Kedua, adat atau 

kebiasaan yang telah mengakar dan sulit untuk mengalami perubahan. Hal ini melahirkan 
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 Wawancara dengan Bpk D. Rumohoira (tetua adat Madwaer) pada hari Selasa, 21 Agustus 2012 dan 

Bpk O. Renfaan (anggota masyarakat yang biasanya mencari dan menikam tabob) pada hari Rabu, 22 Agustus 
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sikap masyarakat yang masih tradisional dalam arti memegang dengan kuat tradisi dari masa 

lampau dan sulit menerima kemajuan dan perubahan karena terikat dengan tradisi tersebut 

serta memiliki kepercayaan dan keyakinan tertentu. Mereka merasa tradisi dan budaya yang 

ada mampu untuk memberikan kenyamanan dan rasa kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan jika tradisi yang ada dihilangkan atau bergeser, maka kondisi ini pun akan 

berubah menjadi kekacauan dan mudah sekali terjadi konflik. Apabila dalam masyarakat 

tersebut muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang menggeser kebiasaan-kebiasaan lama, 

apalagi sampai menggeser adat kebiasaan yang selama ini telah menjadi pedoman serta 

aturan yang dipegang teguh secara turun-temurun, maka kebiasaan-kebiasaan baru tersebut 

akan ditentang, atau bahkan ditolak. Hal ini diperlihatkan dengan penolakan terhadap 

masuknya Worl Wildlife Fund (WWF) dengan kegiatan dan penelitian serta proyek yang 

dilakukan dalam upaya konservasi/perlindungan tabob. Hal ini bertentangan dengan 

pemahaman masyarakat setempat.  

3.6 Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Nufit Haroa (Tuun 

En Fit) Terhadap Tabob  

Dari berbagai pendapat para informan yang sekaligus menggambarkan pemahaman 

mereka terhadap tabob, maka dapat disimpulkan bahwa tabob merupakan hewan yang unik 

dan berbeda dengan yang lain, serta dianggap sakral. Kehadirannya disebabkan karena cerita 

legenda yang ada di masyarakat yang menceritakan asal mula hewan ini dibawa oleh dua 

orang tokoh sebagai imbalan atas kemenangan dalam berperang. Dari sinilah, tabob dibawa 

dan diterima oleh orang tua-tua Nufit Haroa sebagai makanan yang diwariskan (makanan 

pusaka) hingga sekarang dan siberikan panggilan khusus yaitu Ub karena dianggap sama 

dengan moyang, tetapi bukan moyang/leluhur. Karena itu, masyarakat meyakini dan 

memiliki kepercayaan bahwa hewan ini tidak akan bisa punah, ia selalu ada di saat mereka 
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membutuhkan dan memiliki keinginan untuk mengkonsumsi dagingnya. Akan tetapi untuk 

mencari dan membunuh hewan ini, tidaklah semudah mencari ikan biasa; harus mematuhi 

berbagai aturan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dilakukan sejak leluhur, serta 

ritual adat sebagai pemberitahuan, permohonan ijin serta mengajukan permintaan agar 

diberikan tabob. Bentuk ritual lainnya dilakukan ketika ada aturan-aturan yang telah 

dilanggar sehingga mereka kesulitan mencari tabob. Ritual ini bertujuan sebagai permohonan 

maaf atas pelanggaran dan kesalahan yang telah dilakukan agar tabob dapat ditemukan lagi. 

Hal ini benar-benar terjadi dalam pengalaman masyarakat dari generasi ke generasi, sehingga 

mereka mengsakralkan tabob.
155

  

Bagi mereka tabob bukan hewan biasa karena ia dapat memahami perkataan, perintah 

mereka terutama orang yang akan menikamnya, walaupun dalam bahasa daerah. Ia juga 

seakan-akan mengenal orang Nufit Haroa yang selalu mencari dan memanggil. Jika ada 

orang lain selain mereka, ia juga mengetahui dan tidak akan muncul. Selain itu, jika aturan-

aturan dan syarat yang ada tidak dilakukan, ada masalah-masalah dalam ohoi, atau si 

penikam sementara terlibat dalam masalah-masalah tertentu, ia juga seakan-akan mengetahui 

hal ini dan akan bersembunyi maupun menghindar dari mereka. Kehadiran tabob di tengah-

tengah masyarakat mampu menciptakan kebersamaan, persatuan dan perdamaian ketika 

mereka sama-sama terlibat dalam pemotongan, pembagian daging bahkan makan bersama. 

Dari hal-hal seperti inilah, keyakinan mereka terhadap keunikan dan kesakralan tabob 

semakin diperkuat.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ditemukan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pemahaman-pemahaman masyarakat Nufit Haroa terhadap tabob, yaitu faktor 
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sejarah dan budaya (di dalamnya ada tradisi), kepercayaan/religi, solidaritas, dan pengalaman 

yang dijelaskan sebagai berikut:  

3.6.1 Faktor Sejarah dan Budaya 

Setiap masyarakat tentunya memiliki sejarahnya sendiri. Sejarah menggambarkan 

kehidupan masyarakat di masa lampau yang dengannya kita dapat lebih mengetahui peristiwa 

atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, karena peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau dapat 

dijadikan pedoman atau acuan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat tersebut 

di masa kini dan yang akan datang. Dengan semua ini kita tidak hanya sekedar mengingat 

hal-hal yang terjadi di masa lalu tetapi lebih memaknainay dan mengetahui mengapa semua 

itu terjadi. Peristiwa – peristiwa atau kejadian yang dialami oleh suatu masyarakat di masa 

lampau merupakan pengalaman sejarah yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat 

tersebut.  

Sama halnya dengan yang dialami oleh masyarakat Nufi Haroa. Sejarah merupakan 

bagian penting dari kehidupan mereka yang menceritakan asal usul keberadaan mereka 

sekarang, hukum-hukum adat yang sekarang masih dilakukan dalam masyarakat, sistem 

pemerintahan adat, kehidupan sosial budaya, ekonomi, kekerabatan, kepercayaan hidup 

masyarakat, dan sebagainya yang terjadi dan dilakukan oleh para leluhur dan semuanya 

terbentuk di masa lampau. Semua ini menjadi pedoman dan sumber pengetahuan tersendiri 

bagi mereka dalam berperilaku, dan hidup bermasyarakat. Kehadiran tabob merupakan 

bagian dari sejarah dan budaya masyarakat ini yang dibentuk dalam sebuah cerita sejarah 

oleh mereka sering disebut legenda.  

Bagi mereka, semua hal yang terjadi di masa lalu termasuk cerita ini adalah hal-hal yang 

gaib yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan melebihi manusia biasa, 

karena sesuatu yang mereka katakan atau lakukan akan melahirkan hal-hal yang dipandang 
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“ajaib” oleh masyarakat sekarang. Hal ini juga terjadi dan tampak dalam cerita legenda 

tabob. Dalam cerita tersebut, tokoh-tokoh baik manusia maupun hewan memiliki kekuatan 

gaib dan peran yang berbeda jika dibandingkan dengan keadaan sekarang. Dua orang kakak 

beradik yang bernama Tobi dan Tobai serta Raja Papua memiliki kekuatan yang 

menunjukkan mereka bukanlah manusia biasa. Ini ditunjukkan dalam peperangan yang 

mereka lakukan bukan secara fisik tetapi saling menguji kekuatan dengan menciptakan angin, 

hujan, dan badai untuk memusnahkan satu sama lain. Setiap hal yang dilakukan Tobi dan 

Tobai akan menghasilkan pulau-pulau, tempat-tempat, benda-benda dan bentuk-bentuk lain 

yang dikenal sekarang. Selain manusia, pada zaman dulu hewan juga diyakini memiliki 

kekuatan dan bukan sembarang hewan. Tabob dalam cerita legenda menunjukkan bahwa ia 

bisa berbicara. Karena pelanggaran yang dilakukan Tobi, ia membongkar pagar batu tempat 

ia dipelihara dan keluar dari situ sambil berbicara dan berpesan. Pesan inilah yang harus 

diingat dan dilakukan oleh generasi sekarang.
156

 Cerita legenda ini meninggalkan bukti-bukti 

yang masih ada sampai sekarang oleh karena itu dianggap benar-benar terjadi dan bukanlah 

sebuah kebohongan.
157

  

Berdasarkan cerita legenda tersebut, kebiasaan mencari dan menangkap serta 

membagikan daging tabob merupakan hal yang dilakukan oleh leluhur/orang tua-tua di masa 

lampau kini telah menjadi sebuah tradisi di masyarakat ini. Tradisi ini tetap dilakukan sebagai 

sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada leluhur, serta telah membudaya 

(menjadi kebiasaan atau telah mendarah daging) dalam kehidupan mereka. Masyarakat juga 

merasa berkewajiban untuk meneruskan tradisi ini karena jika tidak dilakukan demikian, 
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 Wawancara dengan Bpk V. Lumyar (anggota masyarakat Madwaer) pada hari Kamis, 23 Agustus 
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tradisi ini akan hilang dan dapat memunculkan kemarahan dari moyang/leluhur (orang tua 

dolo-dolo), serta akan mendapat kutuk dan kematian.
158

 

Agar sejarah dan budaya ini tetap terpelihara, cerita legenda tabob  serta tradisi ini 

diceritakan dalam bentuk lisan kepada anak dan cucu dari generasi ke generasi, walaupun 

tidak semuanya berperilaku demikian. Ada juga orang tua yang jarang bahkan kurang 

bercerita kepada generasi selanjutnya sehingga cerita sejarah kurang diketahui bahkan tidak 

diketahui sama sekali. Walaupun demikian, tetap ada upaya yang dilakukan untuk 

meneruskan cerita ini oleh orang-orang tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Namun 

upaya ini tetap menghadapi kendala yaitu timbullah berbagai versi/model cerita sejarah yang 

beredar di masyarakat. Inilah salah satu kegelisahan orang tua-tua terhadap kondisi sekarang.  

3.6.2 Faktor Kepercayaan/Religi 

Religi/kepercayaan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi atau membentuk 

pemahaman masyarakat Nufit Haroa terhadap tabob. Religi atau Kepercayaan dapat berupa 

kepercayaan kepada Tuhan tetapi juga kepada kekuatan adikodrati yang melebihi kekuatan 

manusia. Sebelum mengenal agama Islam, Protestan, Katolik maupun Hindu, masyarakat Kei 

yang didalamnya juga Nufit Haroa memiliki kepercayaan asli yaitu Animisme, Magi, 

Totemisme dan memuja matahari dan bulan yang disebut duad lervuan. Matahari disebut 

sebagai duad baranran (tuan laki-laki), bulan yang sebulan sekali muncul selama beberapa 

hari dan pada awal munculnya (vuan n’vot) akan menyebabkan turun hujan yang 

menyuburkan tanaman disebut sebagai duad vat (tuan perempuan).
159

 Bentuk-bentuk 

kepercayaan ini, sampai saat ini masih ada dan dilakukan oleh masyarakat dan merupakan 

bagian dari kehidupan mereka.  
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 Wawancara dengan Bpk H. Ngamel, Bpk P. Welafubun, dan Bpk C. Welafubun (anggota 

masyarakat Somlain) pada hari Kamis, 13 September 2012. 
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 Ottys Jamlean, “Tuv n’su ne haar n’dat . . ., 22.  
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Masyarakat Nufit percaya akan adanya roh-roh leluhur yang sudah meninggal (tete nene 

moyang) yang merasuki benda-benda di alam semesta. Di dalam kepercayaan seperti ini 

selalu dibedakan antara “roh” dan “badan”. Badan dapat berupa pohon-pohon besar di hutan, 

laut, gua, gunung, tanjung dan lain-lain. Itulah sebabnya sampai sekarang masyarakat sangat 

percaya bahwa tanjung, hutan, laut, pusat ohoi atau woma, tempat-tempat yang memiliki 

hubungan dengan sejarah tabob yaitu Abwavan, Tanjung Arat, dan Telaga El adalah tempat 

berdiamnya roh-roh tersebut. Roh-roh tersebut dipercaya memiliki kekuatan di atas manusia, 

yang dapat memberikan perlindungan, tetapi juga dapat memberikan hukuman apabila 

masyarakat melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu yang mendatangkan kemarahan 

baginya. Roh-roh ini sangat dihormati, dihargai bahkan ditakuti oleh masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan pemberian “persembahan” dalam ritual yang sering dilakukan bahkan 

ketika masyarakat hendak melakukan pencarian tabob. Benda-benda yang dibawa berupa 

sirih pinang, tembakau, kapur, mas, koin serta tembikar dengan tujuan tertentu seperti 

menyenangkan mereka, memohon ijin untuk memasuki wilayah-wilayah yang mereka 

tempati, memberitahukan rencana pencarian, sebagai permohonan maaf atas segala kesalahan 

yang telah dilakukan secara pribadi yang berdampak pada kehidupan kolektif, dan lain-

lain.
160

 Perilaku seperti ini disebabkan karena bagi mereka tabob adalah “hewan sejarah” atau 

“barang sejarah” yang berhubungan langsung dan dianggap sama dengan leluhur. Oleh 

karena itu, untuk mencari tabob haruslah meminta/memohon ijin dari leluhur dan Tobi Tobai 

sebagai “pemilik”.
161

 Ini sekaligus menunjukkan kesakralan tabob dan membedakannya dari 

hewan lain.  
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 Wawancara dengan Ny M.Jamlean/R (isteri Raja Madwaer), Bpk D. Rumohoira (tetua adat), Bpk J. 
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Menurut sumber tertulis yang ditemukan penulis, ternyata Totemisme merupakan salah 

satu bentuk kepercayaan asli dari masyarakat ini.
162

 Masyarakat percaya bahwa ada hubungan 

antara obyek-obyek tertentu seperti ikan, penyu, pohon dengan dunia ilahi. Oleh karena itu 

masyarakat harus menunjukkan rasa hormat kepada obyek-obyek tersebut. Para pemilik 

totem meyakini bahwa obyek-obyek ini mempersatukan dunia ilahi dengan manusia. Jika 

masyarakat merusak hubungan antara hewan totem, dunia ilahi dan manusia ini, maka akan 

berlaku hukum  kavunin yaitu keseimbangan kehidupan seseorang, keluarga atau warga akan 

mengalami goncangan dalam bentuk kesakitan, kesusahan, rasvuur (punah), dan bahkan 

totem itu akan menghilang dengan sendirinya.
163

 Bentuk kepercayaan ini sampai sekarang 

masih ada terutama pada ohoi-ohoi yang termasuk Nufit Haroa (Tuun En Fit). Penyu 

Belimbing atau tabob dipercaya dapat menghubungkan dunia gaib/ilahi dengan dunia 

sekarang.
164

 Masyarakat percaya bahwa jika aturan-aturan serta syarat-syarat yang ada tidak 

dilakukan dengan baik, maka hewan ini akan sulit untuk ditemukan lagi.
165

 Bentuk-bentuk 

kepercayaan asli ini secra langsung mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang tabob 

bahkan kehadirannya sekaligus merupakan kepercayaan asli masyarakat.  

Selain menghormati roh-roh leluhur/moyang yang telah meninggal yang mendiami tempat-

tempat atau obyek-obyek tertentu, masyarakat juga telah mengenal bentuk-bentuk agama 

seperti Protestan, Katolik, Islam, dan Hindu walaupun bentuk-bentuk kepercayaan asli tetap 

menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya tempat-

tempat ibadah seperti Gereja di masing-masing ohoi dan Pura serta Langgar/Mushola yang 

hanya berada di ohoi Tanimbar Kei. Di Madwaer, semua warganya beragama Protestan dan 
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sekaligus merupakan bagian dari Gereja Protestan Maluku, sedangkan di Ohoiren, sebagian 

besar masyarakat beragama Katolik dan sebagian lagi beragama Protestan. Terhadap agama-

agama ini, masyarakat menunjukkan kesetiaan mereka yang meyakini adanya sebuah kuasa 

yang melebihi mereka yaitu Tuhan yang ditunjukkan lewat ibadah-ibadah yang dilakukan. 

Kedua bentuk kepercayaan ini selalu dijalankan secra bersama oleh mereka sebagai bentuk 

penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada leluhur/moyang/orang tua. Terhadap 

hal ini, seorang informan mengatakan bahwa “ritual dan doa yang ditujukan atau dilakukan 

kepada leluhur  juga diperlukan karena Tuhan Allah yang menciptakan mereka. Mereka ada 

lebih dahulu dari kita sekarang. Jadi doa adat itu perlu, sembah kepada Allah tetapi hormat 

kepada orang tua/leluhur”.
166

 Hal ini semakin diperjelas ketika pertemuan yang diadakan 

oleh masyarakat Madwaer untuk membicarakan mengenai rencana pencarian tabob, ada 

bagian-bagian “persembahan” yang diberikan kepada leluhur, tetapi ada juga bagian 

“nazar/persembahan” yang dibawa ke Gereja sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan 

dengan tujuan agar perjalanan pencarian diberkati dan diserta oleh-Nya.  

3.6.3 Faktor Solidaritas 

Berdasarkan berbagai cerita dan pendapat para informan yang sekaligus menggambarkan 

pemahaman mereka terhadap tabob, maka faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah 

solidaritas. Hal ini tergambarkan ketika masyarakat berkumpul di tepi pantai mengelilingi 

siran atau tempat pemotongan tabob. Mereka semua mengikuti dan menyaksikan hewan ini 

diberi makan oleh tokoh adat, pemotongan, dan bahkan pembagian daging. Semuanya ada 

dalam perasaan gembira dan senang menyambut tabob dan menantikan bagian daging yang 

akan dibagikan. Setiap orang menerima bagiannya tanpa ada persungutan karena semua 

mendapat bagian sama. Tidak ada seorang pun yang diutamakan dan diistimewakan karena 

status maupun jabatan, semua sama dan tidak dibeda-bedakan antara Raja, masyarakat, 
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tokoh-tokoh pemimpin, semuanya sama dalam masyarakat.
167

 Disini, tabob mampu 

mempersatukan masyarakat yang ditunjukkan dengan kebersamaan yang dibangun yang 

semakin memperkuat kekeluargaan dan kekerabatan mereka. Hal ini dapat terlihat dari 

pendapat seorang informan yaitu  “Saat sudah temukan tabob, kita bisa lupa masalah yang 

terjadi. Biarpun ada perselisihan antara satu dengan yang lain tetapi kalau hewan ini hadir, 

seakan-akan menghilangkan semua ini dan menjadikan masyarakat ada dalam kebersamaan. 

Tabob mempersatukan masyarakat”.
168

 Daging hewan tersebut mempersatukan dan mengikat 

masyarakat dalam satu desa/ohoi maupun antar ohoi di wilayah Nufit Haroa.
169

 Jika ada 

konflik atau perselisihan maupun salah paham antara satu dengan yang lain, tetapi pada saat 

hadirnya tabob, semua ini seakan-akan menghilang dan ia membuat semua orang sama-sama 

terlibat dalam kegiatan memotong, membagi dan makan bersama. Jika ada anggota yang 

tidak hadir walaupun pernah dianggap sebagai musuh, tetap memiliki bagian daging.
170

 Hal 

ini diakui oleh seorang informan dengan mengatakan “Dulu, biar orang berkelahi tetapi 

munculnya tabob orang tidak berpikir masalah itu lagi bahkan berdamai sendiri”.
171

  

Bagi masyarakat, hewan ini memiliki nilai mempersatukan tanpa membeda-bedakan asal 

usul
172

serta membawa kekerabatan, sebab tanpa dia tidak ada Nufit Haroa (Tuun En Fit).
173

 

Seorang informan mengakui bahwa jika saja tabob adalah seorang manusia, ia memiliki 

pelayanan yang sangat baik untuk menghimpun masyarakat/umat.
174

 Masyarakat ini 

mengakui bahwa mereka adalah satu keluarga, dan sesama saudara yang memiliki hak yang 

sama untuk makan dan  berkewajiban untuk menjaga. Ini menunjukkan suatu ikatan 
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Wawancara dengan Bpk G. Rahayaan (guru agama katolik pada SD Naskat Ohoiren) pada hari 

Minggu, 9 September 2012.  
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Wawancara dengan Bpk A. Lumyar (tuan tanah Madwaer, orang yang biasanya dipercayakan untuk 

mencari dan menikam tabob) pada hari Rabu, 15 Agustus 2012.   
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Wawancara dengan Bpk P. Ohoimurin (Badan Saniri Ohoi, Kepala Urusan Umum di Madwaer) pada 

hari Minggu, 19 Agustus 2012.   
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Wawancara dengan Bpk D. Rumohoira (tetua adat Madwaer) pada hari Selasa, 21 Agustus 2012.   
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 Wawancara dengan Bpk B. Janwarin (kapitan di Ohoiren) pada hari Sabtu, 8 September 2012.  
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Wawancara dengan Bpk F. Rahayaan (tuan tanah di Ohoiren) pad ahari Rabu, 5 September 2012.   
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Wawancara dengan Bpk S. Rahayaan (tokoh adat di Ohoiren) pada hari Minggu, 9 September 2012.  
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 Wawancara dengan  Bpk N. Sedubun (kepala marga Sedubun-Yumai di Ohoira) pada hari Selasa, 4 

September 2012.  
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kekeluargaan.
175

 Solidaritas masyarakat ini juga terbentuk bersama dengan semboyan “vuut 

ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur” yang artinya kami adalah telur-telur ikan yang 

berasal dari seekor ikan, atau telur-telur ayam yang berasal dari seekor induk ayam. 

Ungkapan ini memiliki makna bahwa seluruh penduduk Kepulauan Kei yang di dalamnya 

masyarakat Nufit, merupakan suatu keluarga besar yang adalah anak dari seorang ayah dan 

ibu. Semboyan ini dijiwai oleh masyarakat untuk selalu bersatu, tolong menolong dan gotong 

royong dalam menghadapi kedulitan dan tantangan. Semboyan ini pun diwujudkan dalam 

pembagian daging tabob secara adil.
176

 Dengan demikian dikatakan bahwa tabob sangat 

berarti dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ini. Ia memiliki kekuatan tersendiri 

yang mampu untuk mengikat masyarakat. Mereka sendiri merasa disatukan oleh hewan ini. 

Oleh karena itu, mereka merasakan dan memahami bahwa tabob bukanlah hewan biasa, ia 

adalah hewan sejarah yang memiliki kesakralan serta kekuatan.  

3.6.4 Faktor Pengalaman  

Pemahaman masyarakat sangat dipengaruhi juga oleh pengalaman mereka. Kepercayaan 

dan keyakinan mereka terhadap tabob semakin kuat karena semua hal yang dikatakan dan 

telah di atur ketika dilanggar ia tidak akan ditemukan, sebaliknya jika mereka menjalankan 

segala aturan dengan baik, ia akan ditemukan dengan mudah. Hal ini benar-benar terjadi dan 

menjadi sebuah kenyataan dalam pengalaman mereka seperti dikatakan oleh seorang 

informan bahwa segala hal yang dituturkan oleh orang tua adalah sebuah kebenaran. Kalau 

ada kesalahan yang dilakukan dalam ohoi akan mengakibatkan kesulitan untuk mencari, 

walaupun ia sudah kelihatan dan bahkan akan melarikan diri ketika ditikam. Tetapi kalau 

tidak ada aturan yang dilanggar, mudah sekali untuk mencari bahkan menikamnya, seakan-
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 Wawancara dengan Bpk H. Ngamel, Bpk P. Welafubun, dan Bpk C. Welafubun (anggota 

masyarakat Somlain) pada hari Kamis, 13 September 2012.  
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Wawancara dengan Bpk S. Rahayaan (tokoh adat di Ohoiren) dan Bpk Z. Rahakbau (tokoh 

masyarakat Ur).  
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akan ia menyerahkan diri untuk ditikam”.
177

 Seorang informan berbagi pengalamannya yang 

dirasakan agak aneh tetapi merupakan sebuah kenyataan, ia mengatakan bahwa “pernah 

tabob susah dicari kemudian katong berkumpul dan lakukan evaluasi mungkin ada kesalahan 

yang dilakukan dalam ohoi,  orang yang ikut mencari atau kesalahan dalam pemotongan dan 

pembagian. Lalu, katong buat persembahann dengan membawa sirih pinang ke Abwavan, 

Arat, yang adalah tempat tabob, sebagai pengakuan atas kesalahan dan minta maaf. Lalu 

besoknya katong cari tabob lagi dengan membawa daun dab tiga lembar untuk game/panggil 

dia. Ternyata katong berhasil dapat 3 ekor waktu itu dengan panjang bisa capai 2 meter”.
178

  

Penulis juga menemui hal yang sama ketika berada di Madwaer. Saat itu beberapa orang 

warga Madwaer melakukan pencarian tabob sebanyak dua kali namun tidak berhasil. Hal ini 

menjadi sebuah keresahan dan kekhawatiran bagi orang tua, tokoh adat dan staf ohoi yang 

diwujudkan dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan 

tersebut, ternyata ditemukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan dan syarat yang 

telah ditetapkan yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh orang yang melakukan pencarian. 

Oleh karena itu, mereka kembali menyusun rencana pencarian dan menentukan serta 

memberikan kepercayaan kepada beberapa warga lain dari Madwaer dan dua orang dari 

Ohoira untuk kembali melakukan pencarian. Tetapi sebelum menjalankan rencana ini, 

terlebih dahulu dilakukan ritual adat oleh tuan tanah dan tetua adat sebagai pemulihan atas 

kesalahan dengan membawa sirih pinang, kapur, tembakau dan koin ke Abwavan dan Arat 

(tempat tabob), Woma (pusat ohoi) serta persembahan/nazar dibawa ke gereja untuk 

didoakan. Setelah ritual ini dilakukan, mereka pun berangkat menggunakan dua perahu yaitu 

dari Madwaer dan Ohoira. Ternyata mereka pun menemukan seekor tabob dan dibawa ke 

Madwaer. Dua orang warga Ohoira yang berhasil menemukan tabob, diberikan bagian-bagian 
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Wawancara dengan Bpk K. Rahayaan (tetua di Ohoiren) pada hari Jumat, 7 September 2012.  
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Wawancara dengan Bpk A. Lumyar (tuan tanah sekaligus orang yang bisanya mencari dan menikam 

tabob) pada hari Rabu, 15 Agustus 2012. 
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yang terlarang/pamali (lelan mulin) sebagai hak mereka yang merupakan syarat/aturan atau 

ketentuan yang berlaku. Hal-hal seperti inilah yang semakin memperkuat keyakinan dan 

kepercayaan mereka terhadap tabob.  

Dari gambaran dan penjelasan dalam bagian Bab III ini, secara ringkas dapat dikatakan 

bahwa dalam pemahaman masyarakat, tabob adalah hewan sejarah yang dianggap sebagai 

makanan pusaka dan diwajibkan untuk dimakan setiap musimnya sebagai bentuk dari 

pelestarian tradisi serta rasa hormat dan patuh pada leluhur, ia juga dianggap sama dengan 

leluhur/moyang sehingga dipanggil sebagai Ub. Ia bukan milik pribadi, tetapi hak milik 

bersama oleh sebab itu salah satu ketentuan adalah daging tersebut dibagi kepada semua 

anggota masyarakat tanpa kecuali dan tidak ada yang diistimewakan, kecuali aturan-aturan 

khusus mengenai bagian pamali kepada rombongan yang melakukan pencarian serta larangan 

makan bagi wanita hamil. Semua ini memperlihatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap tabob sekaligus mengsakralkannya.  

 

 


