
BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Tabob merupakan hewan yang disakralkan oleh masyarakat Nufit (dalam hal ini 

yang dimaksud adalah Nufit Haroa yaitu Tuun En Fit yang terdiri dari tujuh ohoi) 

yang berada di wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. 

Tabob menjadi makanan pusaka dan diwajibkan kepada mereka untuk 

mengkonsumsinya melalui berbagai aturan dan syarat yang harus dipatuhi. Sebagai 

hewan yang diberikan oleh leluhur, tabob diberikan nama/panggilan khusus yaitu Ub 

yang dihargai dan dihormati sama dengan leluhur/moyang mereka. Atas dasar inilah, 

masyarakat mengsakralkannya. Sampai saat ini masyarakat masih memiliki 

kepercayaan yang disebut totemisme yang merupakan salah satu bentuk kepercayaan 

asli masyarakat, walaupun mereka telah menganut agama Kristen Protestan dan 

Katolik. Bentuk kepercayaan seperti ini mampu menciptakan kebersamaan dan 

kesatuan serta memperkuat ikatan kekerabatan dan kekeluargaan yang ada di dalam 

masyarakat. Solidaritas sosial masyarakat ini juga bersumber pada legenda tentang 

tabob. Bentuk kearifan lokal ini kemudian terancam oleh berbagai tantangan terutama 

masalah pembangunan dalam hal ini pihak pemerintah dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat/World Wildlife Fund (WWF) yang berargumen bahwa kepercayaan 

tentang tabob mengancam kelestarian hewan tersebut dan karena itu mereka berupaya 

untuk melakukan konservasi terhadapnya. Tantangan juga bisa saja datang dari 



131 

 

pengusaha-pengusaha tetentu yang melihat kekayaan lokal ini sebagai sarana untuk 

mencari keuntungan diri apalagi didukung dengan kondisi masyarakat yang masih 

sangat sederhana serta kekurangan dalam berbagai hal terutama pendidikan.  

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang dari dalam maupun luar 

masyarakat sendiri, budaya serta nilai-nilai yang ada dapat mengalami pergeseran. Hal 

ini disebabkan karena perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 

yang membuat orang mulai mengutamakan kepentingan pribadi dari pada banyak 

orang. Hal ini juga terjadi di beberapa ohoi seperti Ohoiren, Ohoira, Somlain dan Ur. 

Tetapi ada juga yang masih dengan teguh memegang kepercayaan dan budaya serta 

menolak kehadiran pihak lain yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, seperti 

yang terjadi pada masyarakat Madwaer. Mereka masih memanfaatkan nilai-nilai 

budaya sebagai pedoman hidup. Kondisi yang harmonis dalam masyarakat selalu di 

jaga. Mereka cenderung mempertahankan budaya dan nilai-nilai yang ada karena 

dalam pandangan mereka jika semua ini tidak lagi dilakukan dan dipertahankan, akan 

terjadi kekacauan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, mereka 

merasa berkewajiban untuk tetap melakukan dan menjaga tradisi sebagai bentuk 

penghargaan dan penghormatan bahkan rasa takut kepada leluhur.  

Gambaran mengenai tabob sebagai hewan yang disakralkan dalam kehidupan 

masyarakat ini, mirip dengan yang dilihat Durkheim dalam penelitiannya mengenai 

totemisme. Dalam menelaah fungsi agama di tengah masyarakat, ia memusatkan 

perhatian pada agama yang terdapat pada masyarakat sederhana/primitif untuk 

memahami dasar-dasar kehidupan sosial. Oleh karena itu, baginya agama merupakan 
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sesuatu yang bersifat sosial. Agama adalah sistem yang terdiri dari kepercayaan dan 

praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, kepercayaan dan praktek yang 

bersatu menjadi sebuah komunitas moral. Dari sini ia kemudian memberikan 

perbedaan pada kepercayaan dan ritus dengan mengatakan bahwa kepercayaan 

dinyatakan dalam ritual  yang dilakukan. Oleh karena itu kekerabatan suatu klan/suku 

tertentu sangat ditentukan oleh keyakinan terhadap totem (binatang/tumbuhan) dan 

ritual yang mereka lakukan.  Ritus-ritus yang dilakukan memiliki tujuan untuk 

memperkuat solidaritas kelompok, dan dari agama terbentuk solidaritas sosial. Dalam 

penelitian yang dilakukan, solidaritas masyarakat ini telah terbentuk sebelumnya 

melalui budaya-budaya seperti maren, yelim dan bahkan pandangan hidup orang Kei 

yaitu “vuut ain mehe ngivun manut ain mehe tilur” (telur yang berasal dari seekor ikan  

dan seekor burung). Solidaritas masyarakat ini semakin dibentuk, dipelihara dan 

bertambah kuat ketika mereka sama-sama terlibat dalam tradisi mencari, memanggil, 

membagikan dan mengkonsumsi daging tabob secara bersama baik dalam keluarga 

maupun dalam masyarakat.  

Teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Mircea Eliade sangat 

membantu dalam menganalisis pemahaman masyarakat tentang tabob sekaligus 

melihat hal-hal sakral dan profan dalam kehidupan masyarakat ini terutama dalam 

kepercayaan mereka tentang totem. Kedua tokoh ini melihat hal yang sakral dan 

profan dalam agama-agama sederhana seperti totemisme (menurut Durkheim) hingga 

agama-agama kompleks atau modern (menurut Mircea Eliade). Dalam masyarakat 

Nufit Haroa terutama di ohoi Madwaer dan Ohoiren sebagai pusat penelitian ini ada 
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hal yang berbeda. Di Madwaer, masyarakat yang telah menganut agama Kristen 

Protestan ternyata sampai sekarang masih memiliki kepercayaan yaitu totemisme.  

Masyarakat memiliki dua bentuk kepercayaan sekaligus, dan tetap menjalankan 

tugas dan kewajiban mereka dalam kaitan dengan kepercayaan mereka. Hal ini tidak 

dilihat oleh kedua tokoh ini, terutama oleh Durkheim dalam totemismenya. Ketaatan 

terhadap agama yang dianut ditunjukkan dengan ibadah dan penyembahan kepada 

Tuhan Allah, disamping itu ketaatan dan penghormatan juga dilakukan dengan 

penyembahan kepada leluhur/moyang yang sudah meninggal. Mengapa masyarakat 

yang sudah menganut agama Kristen Protestan dan percaya kepada Tuhan Allah masih 

menunjukkan praktek kepercayaan asli yaitu menyembah leluhur? Masyarakat 

menyembah Tuhan Allah sekaligus menyembah leluhur karena bagi mereka leluhur 

dapat memberikan sesuatu yang mereka butuhkan salah satunya adalah tabob. Oleh 

karena adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka eksistensi agama-agama ini 

tetap dipertahankan. Ketika kehilangan segi fungsi atau tidak fungsional lagi maka 

agama bisa saja hilang dari dalam masyarakat. Kedua bentuk perilaku keagamaan ini 

(baik dalam agama modern maupun agama sederhana atau dapat dikatakan agama 

suku) tetap ada di dalam masyarakat dan dilakukan bersamaan, karena keduanya 

memiliki fungsi atau diyakini dapat memuaskan keinginan mereka dan karena itu 

keduanya sama-sama diperlukan. Agama suku/penyembahan kepada leluhur 

merupakan bentuk praktek keagamaan yang sudah ada dari dahulu, berakar dan 

menyatu dengan masyarakat serta menjadi bagian dari kehidupan sekaligus identitas 

mereka yang sulit dihilangkan.  
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Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka beberapa hal yang 

perlu diperhatikan sekaligus perlu ditindaklanjuti yaitu:  

1. Pemerintah Ohoi (Badan Saniri, perangkat ohoi, serta Raja di pusat raschap) 

disarankan untuk memberikan perhatian terhadap budaya yang ada di dalam 

masyarakat yang memiliki/mengandung berbagai nilai yang positif untuk 

meningkatkan kebersamaan, kesatuan, kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat 

baik di dalam ohoi maupun antar ohoi di wilayah Nufit Haroa (Tuun En Fit) 

terutama dalam kaitan dengan tabob. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang diikuti 

di luar ohoi dalam kaitan dengan tabob  dan yang lainnya, harus disosialisasikan 

kepada masyarakat ohoi setempat selain sebagai pengetahuan tambahan, mereka 

juga dapat mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh ohoi.  

2. Pemerintah Daerah disarankan agar lebih memahami masyarakat dan kebutuhan 

mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pertentangan terutama dalam 

kaitan dengan tabob. Sebab berdasarkan penelitian dan pengamatan yang 

dilakukan, tampaknya ada pertentangan dan perselisihan antara masyarakat 

dengan pemerintah Daerah dalam kaitan dengan tabob. Ada sebagian orang yang 

merasa tidak puas dengan tindakan pemerintah yang bekerja sama dengan World 

Wildlife Fund (WWF) dalam melakukan upaya konservasi terhadap tabob. Hal ini 

disebabkan karena pemahaman masyarakat yang menunjukkan kepercayaan dan 

keyakinan adat yang kuat bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang 

diwujudkan dalam penelitian serta kegiatan-kegiatan lembaga ini yang 

mengakibatkan mereka ditolak oleh masyarakat. Saran yang lain adalah 
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pemerintah hendaknya memperhatikan aspek pendidikan di ohoi-ohoi yang 

letaknya jauh dari pusat kota seperti di wilayah Nufit Haroa (Tuun En Fit), sebab 

pendidikan menjadi hal utama dalam kemajuan masyarakat. Masyarakat merasa 

memiliki pengetahuan yang minim sehingga pihak luar dapat saja menggunakan 

kelemahan ini untuk mengambil alih kekayaan budaya dan alam yang dimiliki, 

seperti kekecewaan masyarakat terutama Madwaer terhadap pemberitaan di 

internet tentang tabob yang menceritakan sejarah yang menurut mereka keliru, 

serta mengatakan bahwa salah satu tradisi mereka adalah melakukan perburuan 

tabob. Padahal mereka tidak melakukan perburuan tetapi pencarian. Selain itu, 

pentingnya melihat tradisi seperti ini sebagai sebuah kearifan lokal yang dapat 

dijadikan sebagai modal membangun hubungan persaudaraan dan kekeluargaan 

dalam masyarakat Nufit Haroa.  

3. Lembaga Pendidikan di wilayah Nufit Haroa disarankan untuk memuat budaya 

dalam kaitan dengan tabob ke dalam mata pelajaran muatan lokal yang 

mengajarkan tentang tarian tabob, lagu-lagu maupun cerita sejarah. Dengan 

demikian, tradisi dan budaya yang ada tetap dilestarikan dan diketahui oleh 

generasi yang akan datang.  

4. Pemerintah adat (tokoh-tokoh adat, atau orang tua-tua di ohoi) di sarankan untuk 

melakukan pertemuan demi membahas dan menyejajarkan sejarah yang saat ini 

memiliki banyak versi/model. Tentunya ini dapat dilakukan berdasarkan 

kesadaran dan kecintaan terhadap tradisi dan budaya yang kaya akan nilai-

nilainya. Banyaknya versi cerita sejarah tabob menyebabkan saling menuduh 
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antara satu dengan yang lain dan meyakinkan diri bahwa versinya yang benar dan 

versi orang lain yang salah. Karena itu hendaknya mereka yang lebih mengetahui 

serta memiliki bentuk tertulis dari cerita ini dapat berbagi pengetahuan tersebut 

kepada anak cucu.  

5. Masyarakat hendaknya melestarikan dan memelihara tradisi seperti ini dalam 

upaya untuk membangun hubungan keakraban dan persaudaraan serta 

menciptakan kondisi yang aman dan damai seperti nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Akan tetapi tidak dapat dihindari adanya penyimpangan terhadap 

tradisi dan budaya ini serta pergeseran nilai-nilai yang ada yang disebabkan 

karena pengaruh dari luar terutama perkembangan dan pengaruh ilmu teknologi 

serta faktor dari dalam terutama pertentangan atau konflik yang terjadi dalam 

masyarakat dalam kaitan dengan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

WWF untuk program konservasi tabob. Terhadap perubahan yang terjadi ini, 

sebagian anggota masyarakat terutama di kalangan orang tua memiliki kerinduan 

utntuk mengembalikan nilai-nilai yang hilang itu. Oleh karena dapat disarankan 

kepada masyarakat Nufit Haroa yaitu Tuun En Fit (tujuh ohoi) maupun Lair En 

Tel (tiga ohoi) untuk memanfaatkan siran yang ada di Ohoiren sebagai tempat 

pertemuan dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan Nufit, dimanfaatkan 

juga untuk membahas dan menyatukan segala kegundahan dan kegelisahan 

terhadap hal ini sebagai wujud kesiapan dalam menghadapi berbagai perubahan 

yang akan terjadi. Sebab tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. 
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Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah, cepat atau lambat, besar atau kecil 

perubahan terhadap masyarakat dan kebudayaan pasti akan terjadi.  

 


