
BAB IV 

SAKRAL DAN PROFAN DALAM PEMAHAMAN  

MASYARAKAT NUFIT HAROA (TUUN EN FIT) TENTANG TABOB  

 

4.1 Pemisahan Antara Sakral dan Profan Dalam Kehidupan Masyarakat Nufit 

Haroa (Tuun En Fit) 

Menurut Durkheim baik agama sederhana maupun agama kompleks membagi 

dunia ke dalam dua golongan yaitu sakral dan profan yang berasal dari manusia 

sendiri dan cara berpikir mereka tentang dunia. Segala yang merepresentasikan hasil 

bentukan dan kebiasaan dari masyarakat digolongkan menjadi hal-hal sakral, seperti 

kepercayaan, mitos, dogma, aktivitas sosial, masyarakat, budaya, hal-hal yang bersifat 

irasional, legenda dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat individu seperti aktivitas 

pribadi dan hal-hal yang bersifat rasional tergolong dalam hal profan. Eliade juga 

mengemukakan pandangannya tentang sakral dan profan seperti pada bagian bab II. Ia 

mempelajari banyak sekali contoh dari berbagai agama mulai dari masyarakat primitif 

sampai modern, untuk memperlihatkan yang sakral dan profan. Yang profan 

menurutnya adalah kehidupan sehari-hari sedangkan yang sakral adalah wilayah 

supernatural yang dekat dengan kekuatan, tempat berdiamnya roh leluhur; pengalaman 

religius yang irasional yaitu pengalaman numinus; yang sakral adalah Tuhan, Yang 

Abadi dan Ilahi, dewa-dewa, leluhur, arwah-arwah, objek yang disucikan, ritual dan 

mitos.  
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Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian bab III, tentang tabob dan masyarakat 

Nufit Haroa (Tuun En Fit), tampak bahwa dalam masyarakat ini terdapat pemisahan 

sakral dan profan. Individu-individu setiap harinya melakukan aktivitas untuk 

kepentingan pribadi, dengan bekerja keras di kebun, di hutan, serta di laut. Inilah yang 

disebut Durkheim dan Eliade sebagai “dunia profan”. Kehidupan yang lain yang 

dijalani oleh mereka adalah ketika memasuki bulan-bulan September-Oktober yaitu 

musim kehadiran tabob yang datang dari berbagai tempatnya bertelur yaitu Papua 

bahkan dari Amerika Latin. Di saat kehadirannya, masyarakat ini terlibat dan aktif 

secara bersama dengan dorongan yang kuat untuk melakukan pencarian dan 

pemanggilan tabob. Sebagai tradisi yang ada di dalam masyarakat, hewan ini juga 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika mereka kesulitan mencari ikan 

untuk dimakan. Individu-individu melebur menjadi satu dan bersama-sama terlibat 

dalam tradisi tersebut. Inilah yang Durkheim sebut dengan “yang sakral”. Segala hal 

yang menyangkut masyarakat Nufit Haroa adalah hal-hal sakral sedangkan yang 

menyangkut individu dan kepentingannya adalah hal profan.  

Dalam tradisi ini, ada berbagai upaya yang ditunjukkan untuk memisahkan yang 

sakral dari profan, yaitu dalam bentuk syarat dan aturan sebagai wujud 

larangan/taboo. Dalam kehidupan masyarakat ini, mereka selalu mengalami hal-hal 

yang dirasakan tidak masuk akal/gaib/aneh yang berhubungan dengan leluhur yang 

dihormati dan dipercaya masih ada dan selalu mengawasi mereka termasuk 

pengalaman bersama tabob. Inilah hal-hal yang sakral seperti yang dikatakan Eliade.  
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4.2 Tabob: Totem Masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit)  

Masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit) mengenal tabob sebagai bagian dari 

kehidupan mereka, melalui cerita-cerita sejarah atau Legenda. Hal ini memperlihatkan 

bahwa faktor sejarah dan budaya merupakan salah faktor yang mempengaruhi 

pemahaman mereka terhadap tabob. Dalam pandangan Durkheim, cerita seperti 

legenda maupun mitos serta kepercayaan masyarakat adalah representasi yang 

mengekspresikan hakikat hal-hal yang sakral. Bagi masyarakat, legenda diyakini 

sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi karena meninggalkan bukti-bukti yang dapat 

dilihat. Cerita yang masyarakat sebut legenda ini sebenarnya adalah mitos, jika dilihat 

dalam pandangan Eliade tentang mitos. Bagi Eliade (seperti telah djelaskan dalam 

bagian bab II) mitos menceritakan bagaimana segala sesuatu dijadikan. Mitos 

dipandang sebagai peristiwa primordial yang mengambil tempat pada periode waktu 

mula-mula; kisah sejarah atau cerita menyangkut hal-hal yang dilakukan para dewa 

atau makhluk setengah dewa. Peristiwa yang diceritakan dalam mitos benar-benar 

terjadi karena mitos hanya berbicara tentang realitas yang terjadi atau hal yang pada 

kenyataannya terjadi dan keadaan sekarang merupakan bukti kebenaran mitos-mitos 

itu. Mereka yang berperan dalam mitos bukanlah manusia biasa (dewa atau pahlawan) 

dan karena itu perilaku mereka adalah sesuatu yang penuh misteri. Mitos dapat 

membentuk suatu pengetahuan yang mengandung kekuatan religius magis, misalnya 

jika seseorang mengetahui asal usul obyek (binatang/tumbuhan tertentu) berarti ia 

memperoleh kekuatan magis terhadap obyek-obyek tersebut sehingga dapat 
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menguasai, memperbanyak dan memprodksinya menurut kehendaknya. Pengetahuan 

seperti ini dialami dengan melakukan ritus sebagai pembenaran.  

Cerita mitos tentang tabob merupakan cerita yang terjadi pada zaman dahulu atau 

waktu mula-mula dalam pandangan Eliade. Dalam cerita mitos asal mula tabob, Tobi 

dan Tobai bukanlah manusia biasa, karena  mereka memiliki kekuatan yang berbeda 

dari manusia biasa. Mereka bisa menciptakan angin dan ombak bahkan setiap bentuk 

tindakan yang mereka lakukan dapat menciptakan atau menghasilkan sesuatu seperti 

pulau, ikan, dan lain-lain yang dilihat dan dikenal sekarang. Mitos asal mula tabob 

dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi karena 

meninggalkan bukti-bukti yang dapat dilihat. Mitos ini dapat dikategorikan sebagai 

mitos asal usul seperti yang dikelompokkan oleh Eliade. Mitos asal usul yaitu mitos 

yang mengisahkan tentang  asal mula segala sesuatu misalnya manusia, binatang, 

tempat-tempat sakral, dan sebagainya. Mitos asal usul tabob mengisahkan tentang asal 

mula tabob, beberapa jenis ikan di ohoi Ohoidertutu, Somlain, Ohoira dan Ohoiren, 

tempat-tempat sakral seperti Tanjung Arat, Telaga El, Abwavan, serta benda-benda 

seperti Ngutun Rit dan Tenan Bes. Dari mitos inilah masyarakat mencari dan 

memanggil tabob untuk dibunuh serta dimakan secara bersama-sama. Hal ini menjadi 

sebuah tradisi yang terus dilakukan dari generasi ke generasi bahkan sampai sekarang.  

Dalam  The Elementary Forms of Religious Life, Durkheim menunjukkan bahwa 

hubungan antara manusia dan hewan seperti ini, digambarkan dalam kehidupan suku-

suku di Australia dengan Totemisme. Totem adalah hewan/tumbuhan yang dianggap 

sakral dan menjadi simbol klan/marga. Hewan yang dijadikan masyarakat sebagai 
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totem marga/klan dalam kehidupan suku-suku di Australia, dianggap merupakan hal 

yang lahir paling awal karena adanya hal-hal mitis yang terdapat dalam cerita legenda 

hidup ataupun dalam bentuk mitos yang menghadirkan para leluhur sebagai bagian 

dari marga dan sekaligus menjadi totem normal dalam bentuk hewan/tumbuhan. Bagi 

Durkheim, totem bukan saja sebuah nama yang digunakan klan/marga, tetapi juga 

sebuah simbol yang nyata dalam hewan/tumbuhan.  

Masyarakat Nufit dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Nufit Haroa yaitu Tuun 

En Fit (terdiri dari tujuh ohoi) adalah sebuah komunitas adat yang berada di wilayah 

Kecamatan Kei Kecil Barat. Asal mula terbentuknya komunitas ini tidak diketahui 

karena tidak ada sumber-sumber yang lengkap tentang hal ini. Ketujuh ohoi yang 

termasuk Tuun En Fit berada dalam dua pusat raschap dengan dipimpin oleh dua 

Raja, yaitu Mangrib di Madwaer dan Mantilur di Somlain. Namun Nufit sendiri 

memiliki seorang Raja yang bergelar Un El dan hukum adat Kot Vit, tetapi tidak ada 

informasi dan data yang lengkap tentang hal ini. Hubungan kekerabatan ketujuh ohoi 

ini diperkuat dan didasari oleh adanya kepercayaan dan keyakinan terhadap tabob 

yang memiliki hubungan sejarah dengan mereka dan dianggap menyatukan mereka. 

Mereka bahkan mengakui bahwa kehadirannya sudah dari dahulu bahkan sebelum 

mereka lahir. Dalam kepercayaan masyarakat asli, totemisme menjadi bagian dari 

praktek-praktek oleh leluhur. Baik oleh kelompok-kelompok tertentu seperti Nufit 

Haroa (Tuun En Fit) maupun yang ada pada ohoi-ohoi lain bahkan marga/fam 

tertentu. Namun di beberapa tempat tampaknya kepercayaan seperti ini sudah hilang, 

yang masih ada hanya yang terdapat pada masyarakat ini. Tabob di dalam masyarakat 
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dianggap sebagai hewan sakral dan harus dimakan sebagai sebuah makanan pusaka 

namun tidak dimakan setiap hari, tetapi hanya pada saat dan waktu tertentu yaitu 

sepanjang bulan September hingga Desember. Waktu yang ditentukan ini merupakan 

musim kehadiran tabob di wilayah perairan Nufit yaitu tempat berkembangnya ubur-

ubur sebagai makanannya. Masyarakat memakan hewan ini karena dalam mitos ia 

bukanlah inkarnasi dari leluhur mereka tetapi sebuah pemberian oleh karena itu harus 

dimakan. Selain sebagai makanan pusaka yang diharuskan untuk dimakan, hewan ini 

tidak diperkenankan untuk dijual serta tidak diperlakukan dengan sembarangan. 

Menurut Durkheim dalam penemuannya, hewan yang dijadikan sebagai totem 

memiliki kesakralan jika ada larangan untuk memakannya kecuali pada upacara 

tertentu dan sebaliknya ia bersifat profan jika dimakan. Dalam tradisi masyarakat ini 

ditemukan hal yang berbeda dari penemuan Durkheim, yaitu hewan yang dianggap 

sakral harus dimakan sebagai makanan yang diberikan dan diwariskan leluhur sebagai 

kewajiban untuk meneruskan tradisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tabob adalah totem masyarakat ini yang bersifat sakral dan dimakan.  

Gambaran masyarakat Nufit Haroa yang memakan hewan yang dianggap sakral 

sama dengan suku Karingbool di Queensland Utara yang dijelaskan oleh Durkheim. 

Dalam suku ini, setiap anggotanya memiliki hak istimewa untuk membunuh binatang 

totemnya atau jika totem itu sebuah pohon, mereka punya hak untuk menebangnya 

sebagai pemilik binatang atau tumbuhan totem, meskipun apa yang dimiliki ini sangat 

minim jenisnya. Hak untuk membunuh dan memakan tabob merupakan hak istimewa 

yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain di Maluku Tenggara. Karena itu, mereka 
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berperan sebagai pemilik tabob tetapi bukan untuk tujuan dan kepentingan pribadi, 

melainkan untuk kepentingan umum. Bagi masyarakat, tabob dianggap memiliki 

kesakralan dan merupakan milik umum atau masyarakat secara bersama. Tabob dalam 

gambaran seperti ini dapat dikatakan sebagai totem, karena menurut Durkheim totem 

memiliki label kolektif, sehingga hewan totem dan anggota-anggota marga serta 

lambang totemik dianggap sakral. Sesuatu yang disepakati bersama dalam masyarakat 

dia kategorikan sebagai hal-hal sakral termasuk masyarakat sebagai sumber kesakralan 

itu. Dengan demikian tabob dan masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit)  dapat 

dikatakan sebagai hal-hal yang sakral.  

Menurut Durkheim, totemisme berada pada masyarakat yang sederhana dan 

primitif yang belum mengenal agama-agama seperti Protestan, Katolik, Islam maupun 

Hindu. Berbeda dengan masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit) yang dari zaman 

leluhur dengan kepercayaan asli/agama suku, hingga di zaman modern dengan 

menganut agama Kristen Protestan dan Katolik, kepercayaan terhadap totem masih 

tetap dipertahankan. Di sini ditemukan bahwa totemisme bukan saja ada dalam 

kehidupan masyarakat primitif, tetapi masih ada dan menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat di zaman modern yang telah beragama Kristen (Protestan dan Katolik) 

seperti masyarakat ini. Sebagai penganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) 

mereka tetap menunjukkan kesetiaan dengan cara beribadah pada waktu-waktu yang 

telah ditentukan dalam sebuah persekutuan, membawa hal-hal khusus untuk di doakan 

oleh Pendeta terutama pada kebaktian di hari Minggu, misalnya buka atau tutup sasi 

terhadap kebun kelapa, sopi, dan lain-lain. Di sisi lain, mereka juga menunjukkan 
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sikap menghormati dan menyembah leluhur dengan cara melakukan tradisi yang telah 

diwariskan, menunjukkan praktek kepercayaan asli mereka yang meyakini kehadiran 

roh-roh leluhur/moyang di tempat-tempat tertentu, serta ritual-ritual yang ditujukan 

kepada leluhur dengan cara membawa persembahan seperti sirih pinang, koin, kapur, 

dan tembakau. Mereka meyakini bahwa leluhur dapat memberikan dan menyanggupi 

permintaan mereka termasuk memberikan tabob. Di Madwaer, sebelum melakukan 

pencarian, ada persembahan dalam bentuk uang yang dibawa ke gereja untuk di 

doakan oleh seorang majelis jemaat dengan tujuan agar Tuhan Allah memberkati dan 

menyertai perjalanan pencarian tabob dan dapat memberikan hasil. Inilah kekhasan 

dari penemuan penulis yang tidak digambarkan dalam pandangan Durkheim tentang 

totemisme.  

Mengapa tabob disebut sebagai totem? Hal pertama yang dapat dijadikan alasan 

adalah karena salah satu kepercayaan asli masyarakat Kei termasuk Nufit Haroa (Tuun 

En Fit) adalah Totemisme yang masih ada sampai sekarang. Pertanyaan ini menjadi 

jelas ketika masyarakat sendiri mengakui bahwa hewan ini bukanlah milik pribadi dan 

untuk kepentingan pribadi. Ia adalah hak milik umum/masyarakat secara bersama. 

Masyarakat memegang peranan penting dan diutamakan daripada individu. Ini adalah 

faktor kedua. Tabob dikatakan sebagai totem masyarakat ini bukan dalam arti mereka 

memujanya atau pun melakukan ritus-ritus yang menjadikannya sebagai korban 

persembahan, seperti yang ditemukan Durkheim. Akan tetapi, mereka melihat dan 

merasakan suatu kekuatan yang ”anonim” dan ”impersonal” yang termanifestasi 

dalam wujud fisik, namun tidak dapat disamakan dengannya. Kekuatan ini yang oleh 
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Durkheim dan Eliade, disebut sebagai ”mana”. Kekuatan totem yang disebut mana 

menurut Durkheim dianggap oleh penganutnya sebagai suatu kekuatan tertinggi dan 

sumber segala kekuatan yang mengatur gerak alam semesta termasuk perilaku 

anggota-anggota klan. Kekuatan ini bersifat misterius dan supranatural. Sedangkan 

menurut Eliade “yang sakral” disamakan dengan “mana”. Ia mengatakan bahwa ini 

bukanlah sebuah bentuk pemujaan terhadap batu, pohon ataupun objek lain termasuk 

tabob dengan begitu saja, tetapi ada hirofani atau sesuatu yang melebihi batu atau 

pohon tersebut yaitu suatu dimensi yang sama sekali lain yaitu “yang sakral”. Tabob 

selain sebagai makanan pusaka dan dianggap sebagai leluhur/Ub, ia juga merupakan 

tom tad sejarah sekaligus bukti dari sejarah itu. Ia yang membedakan mereka dari 

masyarakat lain yang juga memiliki totem misalnya pohon sakral di ohoi Ngabub. 

Tetapi sampai sekarang tidak diketahui apakah kepercayaan terhadap totem di tempat 

ini masih ada ataukah sudah hilang karena pengaruh agama-agama “baru”.  

Tabob dikatakan sebagai totem karena masyarakat merasa dipersatukan olehnya. 

Tabob mengikat mereka menjadi satu dan dengan kehadiran hewan ini individu yang 

terlibat dalam tradisi pencarian, pemotongan dan pembagian daging melebur menjadi 

satu yang namanya masyarakat yang memiliki hubungan khusus dengan tabob. 

Kesatuan masyarakat juga terwujud saat menjalankan aturan dan syarat yang 

ditentukan sebab jika individu melanggar aturan tersebut, akan berdampak bagi 

masyarakat. Oleh sebab itu kesadaran masyarakat secara bersama dalam menjalankan 

aturan dan syarat yang ada merupakan hal yang utama sekaligus menunjukkan 

keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas moral yang memiliki kesadaran 
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kolektif. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan diantara mereka semakin diperkuat 

dengan kehadiran hewan tersebut. Semua ini menunjukkan adanya solidaritas 

kelompok/masyarakat yang kuat yang lahir dari kesadaran mereka dalam kaitan 

dengan totem. Inilah pengalaman kolektif yang dirasakan dalam hubungan dengan 

tabob. Dengan solidaritas yang tercipta ini mereka semakin memahami dan meyakini 

bahwa tabob adalah hewan yang sakral yang mampu mengikat masyarakat menjadi 

satu.  

Bagi Durkheim, sifat yang sakral dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan tata cara dan 

larangan-larangan yang memperlihatkan pemisahan dari yang profan, serta melahirkan 

sikap hormat, kagum, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, bagi Durkheim, 

masyarakat adalah sumber dari kesakralan itu. Pendapat Durkheim tersebut sangat 

mendukung penemuan penulis. Untuk melindungi yang sakral ini dari hal-hal yang 

bersifat biasa/profan, masyarakat Nufit Haroa (Tuun En Fit) memiliki aturan-aturan 

dan syarat yang mengikat perilaku masyarakat, yaitu berwujud “larangan/taboo”. Hal-

hal ini dilakukan sebagai kewajiban menghormati yang sakral tetapi juga dengan 

alasan para leluhur selalu melakukan dan memenuhi aturan dan syarat-syarat ini 

sehingga mereka juga wajib mengikutinya. Mereka merasa bertanggungjawab secara 

moral untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

masyarakat. Inilah yang dikatakan Durkheim bahwa totem merupakan sumber moral 

suatu klan. Dengan aturan-aturan dan syarat-syarat ini perilaku masyarakat diatur, 

sehingga mereka merasa terikat satu sama lain, merasa dipersatukan oleh tabob 
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bahkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara 

mereka. Inilah kesadaran kolektif (collective consciousness) itu.  

Menurut Durkheim, kesadaran kolektif (collective consciousness) dapat tercipta 

dan terpelihara melalui ritus-ritus yang dilakukan. Di dalam ritus ini, kepercayaan 

masyarakat dinyatakan. Dalam pandangannya tentang ritus, lebih terarah kepada ritual 

penyembahan yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang didasari oleh sebuah 

kepercayaan bersama. Di dalam ritus tersebut individu-individu melebur menjadi satu 

dan mengalami keadaan mental yang luar biasa, dengan semangat yang meluap-

meluap dan seolah-olah mereka menyatu secara mental dan berhubungan satu dengan 

yang lain bahkan kehilangan kesadaran. Disinilah kesatuan masyarakat terbentuk 

karena individu tergabung dalam pemujaan totem secara bersama. Ritus yang 

dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas kelompok ketika kesadaran 

individu lenyap dan semua orang merasa diri sebagai satu kolektifitas. Berbeda 

dengan yang digambarkan oleh Durkheim tentang ritus ini, dalam masyarakat Nufit 

Haroa tidaklah demikian. Untuk dapat berhubungan dengan tabob sebagai hewan 

sakral, manusia/individu sebagai yang profan harus melakukan ritus. Ritus tidak 

dilakukan oleh semua anggota masyarakat secara bersama-sama, tetapi dilakukan 

sebelum melakukan pencarian dan pemanggilan tabob, tetapi juga dilakukan apabila 

ada anggota masyarakat yang melanggar aturan dan syarat yang telah ditetapkan di 

dalam masyarakat dalam kaitan dengan tabob dan dapat dikatakan sebagai ritus 

pemulihan kesalahan. Ritus ini dilakukan oleh individu tersebut atau juga oleh tetua 

adat atau tuan tanah, yang dilakukan pada tempat-tempat khusus yang dianggap sakral 
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oleh masyarakat. Walaupun dilakukan oleh individu tertentu, ritus ini bertujuan untuk 

kepentingan bersama dalam hubungan dengan tabob yaitu agar bersama-sama dapat 

mengkonsumsi daging tersebut dan semakin menyatukan hubungan kekerabatan 

mereka. Ritus juga dilakukan oleh rombongan warga yang berangkat mencari tabob, 

yaitu dalam bentuk memberikan persembahan dan membaca doa adat ketika berada di 

atas perahu/bodi. Ritus ini dilakukan dengan tujuan untuk berhubungan dengan 

leluhur/ moyang serta memohon agar pada saat itu diberikan tabob. Bentuk 

pelaksanaan ritus ini yang berbeda dengan Durkheim.  

Menurut Durkheim, ritus atau pemujaan yang dilakukan dapat bersifat negatif dan 

positif yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemisahan antara yang sakral dan 

profan. Ritus-ritus ini menghalangi terjadinya percampuran dan kontak yang tidak 

diijinkan dan mencegah masing-masing wilayah saling memasuki satu sama lain. Oleh 

karena itu, ritus-ritus ini hanya menentukan pantangan dan larangan. Sama halnya 

dengan masyarakat ini, untuk menghindari adanya kontak, Tabob sebagai yang sakral 

dilarang untuk dicari atau dilihat oleh orang-orang di luar Nufit Haroa karena akan 

mendatangkan bahaya bagi mereka dan membuat hewan ini melarikan diri. Ada juga 

larangan berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang bersifat meremehkan tabob 

seperti “itu barang gampang-gampang saja tinggal pi cari lalu tangkap”.
1
 Kata-kata 

dalam kalimat seperti ini sangat dilarang karena akan mengakibatkan hewan tersebut 

sulit untuk dicari dan ditemukan. Larangan lain yaitu warga yang melakukan 

pencarian tidak boleh menggunakan cincin, kalung leher, gelang, topi, ikat pinggang, 

                                                 
1
Wawancara dengan Ny M. Jamlean/R (isteri Raja Madwaer) pada hari Selasa, 7 Agustus 

2012.   
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kaca mata, dan isterinya tidk boleh dalam keadaan hamil. Wanita hamil sangat 

dilarang memakan bagian-bagian pamali dan melangkahi tempat pemotongannya. 

Bagian-bagian itu mulai dari kepala, dagu hingga hati yang dikhususkan untuk orang-

orang yang mencari serta menikam tabob. Cara pemotongan dan pembagian pun diatur 

dan punya larangan-larangan tersendiri, yaitu ada warga yang tidak mendapatkan 

bagian akan berdampak juga bagi masyarakat dan berpengaruh bagi pencarian 

selanjutnya.  

 

4.1 Tabob: Manifestasi Dari “Yang Sakral” 

Selain sebagai makanan pusaka yang harus di makan setiap musim sebagai sebuah 

tradisi dan kewajiban meneruskan warisan leluhur, tabob juga dianggap sama dengan 

leluhur dan dipanggil atau disapa dengan Ub (menurut masyarakat setempat Ub 

memiliki arti moyang/leluhur) yang dicari dan dipanggil melalui proses adat. Tabob 

merupakan manifestasi dari “yang sakral”. Dikatakan demikian karena jika ia adalah 

hewan biasa tidak mungkin bisa memahami bahasa, perkataan dan perintah yang 

disampaikan masyarakat kepadanya. Mereka mengenal “yang sakral” melalui diri 

tabob sekaligus ikut mengsakralkannya. Eliade sendiri mengatakan bahwa untuk dapat 

mengetahui “yang sakral” itu, ia harus menampakkan dirinya agar dikenal.  

Masyarakat memahami dan melihat tabob sebagai hewan yang sakral karena 

adanya hirofany atau penampakkan diri dari “yang sakral” itu. Oleh karena itu mereka 

menganggap dan memperlakukan hewan ini serta memiliki rasa hormat kepadanya 

karena dianggap sama dengan moyang/leluhur yang didalamnya terkandung kekuatan-



128 

 

kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasa. Orang-orang di luar masyarakat ini 

bisa saja melihat tabob sebagai penyu biasa yang hampir punah yang tidak memiliki 

kekuatan apa pun, tetapi masyarakat ini melihatnya bukan sebagai hewan biasa dan 

berbeda dengan yang lain karena ada hubungannya dengan leluhur/moyang/orang tua-

tua yang telah meninggal.  Selain itu, dari sisi profan, tabob dilihat sebagai seekor 

penyu belimbing biasa, namun dari sisi sakral, hewan ini mengungkapkan hal-hal 

sakral. Oleh karena itu ada aturan dan syarat sebagai bentuk larangan-larangan untuk 

menjadikan yang profan itu sebagai yang sakral. Masyarakat melihat tabob sebagai 

yang sakral karena hewan ini memiliki hubugan dengan leluhur/moyang mereka. Jika 

dilihat dengan menggunakan pandangan Eliade, maka dapat dikatakan bahwa “yang 

sakral” memanifestasikan diri di dalam tabob atau dengan kata lain hewnan tersebut 

adalah perwujudan dari yang sakral. Inilah yang menjadi penyebab masyarakat 

memperlakukan hewan tersebut dengan penuh hormat dan didasarkan atas aturan dan 

syarat yang berlaku.  

Selain obyek seperti hewan yang dianggap sakral, mereka juga percaya bahwa 

tempat-tempat tertentu seperti Telaga El, Abwavan, Arat, Tanjung-tanjung, 

Woma/pusat ohoi, dan lain-lain memiliki kesakralan atau merupakan tempat 

terlarang/pamali. Menurut Eliade, ini merupakan salah satu wujud sakralitas, yang 

disebut dengan sakralitas ruang/space. Mereka melihat tempat-tempat itu berbeda dari 

yang lain karena adanya hirofani, atau yang sakral memanifestasikan diri di tempat itu. 

Mereka percaya bahwa di tempat-tempat itu ada roh dari leluhur/moyang/orang yang 

sudah meninggal, sehingga tidak boleh dikunjungi oleh orang lain.  
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Dalam kaitan dengan tabob, Tuhan juga dianggap sebagai “yang sakral”. Hal ini 

menjadi nyata ketika dalam pertemuan adat yang dilakukan sebelum melakukan 

pencarian tabob¸ ada bentuk-bentuk persembahan yang diberikan di tempat-tempat 

yang dianggap sakral/pamali yang ditujukan kepada leluhur/moyang beserta doa adat 

yang disampaikan, ada juga bentuk persembahan  dalam bentuk uang yang dibawa ke 

gereja serta doa yang disampaikan kepada “Tuhan”. Kedua bentuk perilaku ini 

memiliki tujuan yang sama yaitu agar pencarian yang dilakukan saat itu berhasil atau 

agar permintaan mereka untuk mendapatkan tabob dapat dikabulkan oleh “yang 

sakral” (leluhur/moyang dan Tuhan).  

 

 

 


