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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 

IV.1 Sakralnya Pusat Pulau Dalam Pemahaman Orang Abubu 

Dari hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III sebagai 

Pendekatan Lapangan, diketahui bahwa orang Abubu memandang ‘Pusat Pulau’ 

sebagai suatu tempat yang sakral. Sakralnya tempat ini bagi mereka nampak dalam 

pemahaman, sikap dan tindakan mereka terhadapnya. Pandangan ini telah mendasar 

dan berkembang bagi orang Abubu sejak dahulu kala, sehingga selalu dipertahankan 

bahkan diteruskan bagi keturunan-keturunan selanjutnya dari masa dulu hingga 

sekarang.  

Sebagai suatu komunitas yang memiliki sejarah dan budaya, orang Abubu juga 

memiliki tempat dan benda-benda tertentu sebagai warisan leluhur yang selalu dijaga 

dan dilestarikan. Warisan-warisan sejarah dan budaya yang dimiliki tidak hanya 

nampak dalam alat-alat tradisional, bahasa, adat, dan lain-lainnya tetapi juga dikenal 

dalam bentuk tempat/lokasi sejarah yang telah dianggap penting dan menjadi bagian 

dari keberadaan warga setempat. Itulah ‘Pusat Pulau’. Tempat ini bagi orang Abubu 

mempunyai kekhasan tersendiri bahkan bisa dikatakan cukup diidealkan dengan 

asumsi bahwa ada banyak unsur-unsur dan benda-benda di tempat ini yang menjadi 

daya tarik bagi warga untuk selalu pergi ke sana, melakukan berbagai tindakan ritual, 

acara-acara adat, ibadah, atau sekedar hanya datang melihat saja. Eliade dalam 

konsepnya tentang yang sakral mengemukakan bahwa ritual juga memainkan peranan 
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penting dalam mengikat kembali para penganut kepada keaslian kosmos yang sakral. 

Suatu tempat disucikan dengan kegiatan upacara ritual. 

Berdasarkan data lapangan yang ditampilkan pada Bab III, telihat bahwa 

tempat/lokasi yang dinamakan ‘Pusat Pulau’ ini ternyata berada jauh dari pemukiman 

warga dan terletak di tengah hutan. Walaupun keberadaannya yang seperti itu, 

kebanyakan warga mengetahui posisi secara baik. Tempat ini dianggap sakral bagi 

warga sekitar dengan alasan utamanya, karena tempat ini merupakan warisan para 

leluhur yang ditinggalkan bagi generasi selanjutnya. Apapun yang ada di sini, oleh 

warga dianggap suci dan tidak boleh sembarangan disentuh, diambil, apalagi dirusaki 

atau dihilangkan. Selain itu, tempat/lokasi ini memiliki nilai dan makna sejarah yang 

sungguh luar biasa bagi setiap penduduk, tidak hanya orang Abubu tetapi juga seluruh 

komunitas pulau setempat. Keberadaannya bagi warga sangat berpengaruh baik itu 

dalam pembentukan relasi yang harmoni di antara warga, tetapi juga kehidupan 

bersosial dari setiap individu dalam bermasyarakat. Seperti data lapangan yang telah 

dijelaskan dalam bab sebelumnya, ‘Pusat Pulau’ secara fungsional sangat bermanfaat. 

Ada pengaruh positif dari keberadaannya, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang 

memanfaatkannya untuk hal-hal yang menyimpang. Sejak dulu para leluhur (tete nene 

moyang) dan warga sekitarnya sering menjadikan ‘Pusat Pulau’ ini sebagai media 

pertemuan untuk membicarakan banyak hal termasuk juga menyelesaikan persoalan-

persoalan yang terjadi di dalam desa/negeri-negeri setempat.  

Terlepas dari pengaruh keberadaanya, di tempat ini juga banyak terdapat 

unsur-unsur alam atau benda-benda peninggalan leluhur yang oleh warga dianggap 
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sakral. Unsur-unsur seperti tanah, batu, air kolam, pohon yang ada di sini diyakini 

berkhasiat jika dipergunakan oleh warga. Lebih heran lagi, banyak warga yang 

menjelaskan bahwa keberadaan sepenggal kolam kecil lengkap dengan air yang ada di 

tengahnya, yang tidak pernah habis jika diambil atau kering akibat teriknya cuaca 

panas matahari adalah sesuatu yang mustahil dan sungguh luar biasa mengagumkan. 

Selain itu, benda-benda peninggalan leluhur dan pemberian orang-orang tertentu yang 

ada di sekitar tempat/lokasi itu dianggap, pertama, sebagai simbol keberadaan para 

leluhur yang pernah ada juga kedua, simbol kehadiran roh-roh leluhur dan kekuatan-

kekuatan supernatural yang berasal dari dunia lain di luar kekuatan manusia. Dengan 

demikian, tidak mengherankan jika orang Abubu atau warga setempat kemudian 

memandang dan memahami ‘Pusat Pulau’ ini sebagai sesuatu yang sakral.  

Sebagaimana terlihat dalam Bab II sebagai Pendekatan Teoritis, dalam 

pandangan Durkheim, konsep tentang yang suci (sakral) dihubungkan dengan suatu 

dunia yang dipercayai sebagai yang terpisah atau berbeda dari yang tidak suci 

(profan). Ide tentang yang suci menurutnya, harus mencerminkan atau berhubungan 

dengan sesuatu yang riil (tak sekadar ilusi atau imajinasi). Berdasarkan perspektif 

teoritisnya ini, maka bagi Durkheim, ide mengenai yang suci (sakral) muncul dari 

kehidupan kelompok dan sebenarnya mewakili kenyataan dari kelompok itu dalam 

bentuk simbol. Simbol-simbol yang bermakna biasa muncul dari klan-klan yang 

mewakili suatu kelompok masyarakat. Durkheim berdasarkan analisisnya pada suku 

Arunta, penduduk asli Australia, ia membahasakan yang skaral itu dengan istilah 

totem. Dalam totemisme, kelompok manusia itu mengasosiasikan dirinya dengan salah 
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satu binatang atau tumbuhan sebagai totem. Mereka menganggap semua simbol totem 

itu sakral, sehingga tidak boleh disentuh atau dimakan. Totem itu bisa dalam bentuk 

sebagai binatang dan bisa juga tumbuhan dari suatu tempat tertentu, dan mereka 

percaya bahwa benda totem itu mewujudkan prinsip yang suci. Kekuatan totem 

dianggap oleh penganutnya sebagai suatu kekuatan tertinggi dan sumber segala 

kekuatan yang mengatur gerak alam semesta (termasuk tingkah laku anggota klan). 

Kekuatan ini bersifat misterius dan supranatural, namun termanifestasi dalam wujud 

fisik. 

Realita yang ditunjukan oleh orang Abubu dengan pemahaman tentang 

skaralnya ‘Pusat Pulau’ bagi mereka jika kemudian ditelusuri, maka konsep sakral 

yang diungkapkan itu adalah bagian dari pengalaman komunitas setempat dengan 

tempat/lokasi tersebut. Bagaimana individu-individu menjadi sadar dengan adanya 

sejarah, manfaat, pengaruh-pengaruh lain, bahkan kekuatan atau hal-hal yang bersifat 

supernatural dari tempat ini, sebetulnya didasarkan pada satu bentuk interaksi dan 

saling merangsang dari warga dalam hal-hal tertentu. Individu-individu yang datang 

berkumpul di tempat ini, dan ikut dalam kesempatan upacara (ritus) yang dilakukan 

selalu berinteraksi sambil memusatkan perhatian pada satu objek yang sama, mereka 

memunculkan suatu peningkatan emosional secara bertahap yang menjadi kuat dalam 

diri setiap orang, karena kesadaran bahwa yang lain pun sedang ikut dalam 

pengalaman yang sama. Tindakan setiap orang berkontribusi terhadap pengalaman 

bersama itu, sehingga pengalaman kolektif itu diakui secara keseluruhan. Hasil akhir 

dari proses saling merangsang secara kolektif ini, adalah terciptanya suatu situasi 
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emosional, yang lewatnya individu-individu kehilangan individualitasnya dan 

terhanyut dalam suatu jenis keadaan yang secara emosional ‘tinggi’. Oleh sebab itu, 

hal ini diakui warga sebagai yang suci (sakral) karena berbeda dari kesempatan-

kesempatan yang biasa (profan). Perasaan setiap anggota komunitas ini, lantas 

diperkuat oleh interaksi antar sesama yang sering terjadi secara intensif dan terbangun 

di tempat ini.  

 Menurut Durkheim, segala keinginan dan segala sesuatu yang bertujuan untuk 

kepentingan kolektif, semua itu adalah sakral. Itu berarti semua unsur upacara 

dipandang sakral. Upacara atau ritus hanya bisa berjalan apabila memiliki sifat sakral. 

Berdasarkan teori Durkheim, upacara (ritus) itu tidak akan dijalankan lagi apabila 

dipandang sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena bagi Durkehim, 

bukan binatangnya, bukan orangnya, bukan juga bendanya yang sakral, melainkan 

“prinsip” yang ada di dalamnya itulah yang dipandang sakral. Prinsip inilah yang 

sebenarnya fungsional di dalam masyarakat. Jika teori Durkheim ini dipakai untuk 

menganalisis pemahaman orang Abubu tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’, maka 

dikatakan kontekstual. Hal ini terjadi pula dalam kehidupan orang Abubu. ‘Pusat 

Pulau’ bagi mereka sakral karena tempat ini fungsional bagi kepentingan banyak 

orang. Mereka telah menganggapnya sebagai bagian penting bagi warga setempat. 

Dalam perspektif penulis, pemahaman orang Abubu tentang sakralnya ‘Pusat 

Pulau’ dapat dikategorikan sebagai sebuah fakta sosial yang hadir sebagai suatu 

kenyataan hidup komunitas ini. Dalam arti, pemahaman ini berasal dari para leluhur 

(orang tatua tete nene moyang) yang menggambarkan tentang kenyataan dari pola 
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hidup mereka di masa dulu, atau realitas yang sudah ada sejak lama. Uraian-uraian 

pada bab sebelumnya telah memperlihatkan hal ini; realitas keberadaan ‘Pusat Pulau’ 

yang pada masa dulu sering dipakai dan dijadikan sebagai tempat musyawarah para 

leluhur kemudian dimaknai kembali oleh orang Abubu sebagai komunitas yang telah 

ada di masa selanjutnya, yang memandang tempat ini sebagai yang sakral. ‘Pusat 

Pulau’ dengan keberadaannya kemudian berfungsi sebagai pemaknaan kembali 

identitas sekaligus merupakan simbol pengikat komunitas di Abubu secara khusus dan 

di pulau Nusalaut secara umum dalam membangun interaksi dan solidaritas sosial 

dengan hidup berkekeluargaan antara satu dengan yang lainnya sebagai orang 

bersaudara.  

Bagi orang Abubu, leluhur merupakan sumber kebaikan tertinggi, yang 

daripadanya mengalir kebajikan-kebajikan atau seperangkat keputusan atau aturan 

yang membingkai tatanan kehidupan bersama penduduk dalam suatu totalitas yang 

harmonis dan utuh. Segala ketetapan yang diberikan dan ditinggakan oleh leluhur 

merupakan suatu kebijaksanaan, sebuah keutamaan untuk mengadakan peraturan 

dalam berbagai tindakan yang menyangkut kebajikan bersama. Dalam hal ini, ‘Pusat 

Pulau’ dengan segala keberadaanya mempunyai kekuatan dan pengaruh yang sangat 

mengikat karena ia berasal atau bersumber dari para leluhur, oleh karena itu ia sakral 

dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan sangsi. 

Penduduk Abubu adalah komunitas yang hidup dalam suatu wilayah yang 

kental akan sejarah dan budaya atau mereka hidup berdasarkan pada tatanan nilai 

budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tatanan nilai budaya itu mengambil 
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bentuk dalam adat, tradisi atau kebiasaan juga berkaitan dengan religi yang mereka 

percaya sebagai warisan leluhur yang telah mendasar dan mengukuhkan persatuan 

semua penduduk. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih berkuasa 

atas dirinya, dan suatu kekuatan itu bersifat sakral. Pengakuan terhadap kuasa Tuhan 

hadir dalam setiap pandangan mereka, akan tetapi kekuatan lain selain itu ialah 

kekuatan yang berasal dari roh para leluhur sebagai bagian dari kehidupan yang 

pernah ada sebelum mereka ada sebagaimana yang dikenal lewat adanya ‘Pusat 

Pulau’. Bagi mereka, segala unsur yang ada di tempat ini baik itu berupa tanah, air, 

batu, ataupun berupa benda-benda yang ditinggalkan para leluhur memiliki kekuatan-

kekuatan supernatural dan diyakini menjadi media kehadiran roh-roh leluhur. Selain 

itu juga, pemaknaan terhadap benda-benda yang ada di tempat ini dan sekitarnya 

(seperti: kain berang, cincin, anting, giwang, uang logam, tajela dan kain berang 

merah) hanyalah simbol yang dipakai sebagai sarana dimana lewatnya roh para leluhur 

(orang tatua) tinggal berdiam. Dalam penjelasannya tentang yang sakral, Eliade 

memberi contoh tentang orang yang menyembah pohon atau batu karena hierofani 

(hierofani merupakan manifestasi dari yang suci dalam dunia sekuler) merupakan 

perwujudan dari yang sakral. Ia bukan pohon atau batu belaka, tetapi sudah menunjuk 

kepada sesuatu yang sakral atau yang mahalain. Dengan hadirnya yang sakral, setiap 

benda telah menjadi sesuatu yang lain, walaupun benda itu tetap nampak seperti 

bentuknya dan tetap berada di tengah-tengah alam. Sedangkan, dalam pandangan 

dunia profan sebuah batu atau pohon dianggap sakral tidak lebih dari batu biasa dan 

tidak istimewa. Tetapi bagi mereka yang melihat kehadiran yang sakral di dalamnya, 
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maka dengan seketika batu atau pohon itu akan berubah menjadi suatu kenyataan yang 

supranatural. Yang sakral bisa disamakan dengan kekuatan atau sesuatu yang 

supernatural. Karena yang sakral itu adalah yang ilahi, abadi, dan tidak pernah mati. 

Yang sakral merupakan suatu relaitas yang bukan dari dunia sehingga sama sekali 

berbeda jika dibandingkan dengan yang profan.  

Seandainya jika ada di antara warga ada yang mempercayainya dan 

menggunakannya untuk hal-hal tertentu, maka itu hanya akan berlaku untuknya. 

Benda-benda itu dianggap sebagai media kehadiran roh-roh para leluhur yang diyakini 

dapat menjaganya dari hal-hal buruk di manapun orang itu berada. Akan tetapi konsep 

ini hanya ada pada beberapa orang saja, dan untuk warga lain tidak demikian. Dalam 

diri masing-masing individu, kekuatan-kekuatan itu mempunyai suatu “kategori” 

tertentu yang menjadi prinsip ketika akan hadir dalam wujud kekuatan. Prinsip ini 

diumpamakan sama seperti suatu tenaga yang menyusup ke dalam diri masing-masing 

inidividu, yang pada waktunya (secara otomatis) akan berpengaruh. Di luar manusia 

kekuatan ini memainkan peranan sebagai prinsip utama, menjadi jaminan bagi 

ketenangan hidup secara universal, seperti yang dijelaskan di atas. Dalam diri manusia 

ia menimbulkan karakter moral. Dan hal ini yang mampu medorong mereka 

selanjutnya untuk mengadakan ritual-ritual tertentu, yang kemudian dianggap hanya 

sebagai peniruan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur di masa dulu. 

Hal serupa pula yang dilakukan mereka terhadap benda-benda yang ada di lokasi 

‘Pusat Pulau’ ini, ketika mereka mengambil salah satu di antaranya, mereka meyakini 

akan ada dorongan “kekuatan” lain yang berasal dari roh-roh leluhur yang ada dalam 
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benda yang diambil itu. Orang itu merasa ada pengaruh dari kekuatan tersebut karena 

ikatan darah sebagai anak generasi asli dari negeri, sehingga jika diperlukan para 

leluhur akan hadir membantu. Kewajiban ini kemudian dipegang teguh dalam 

pemahaman mereka. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi alasan-alasan 

warga mensakralkan ‘Pusat Pulau’. 

Menurut teori Eliade yang sakral itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

Tuhan, para dewa/dewi, roh-roh halus dan roh-roh orang mati. Yang sakral adalah 

wilayah supernatural, hal-hal yang luar biasa dan mengesankan. Sedangkan, yang 

profan adalah yang berkaitan dengan hubungan sosial, yaitu hubungan antara individu 

dengan individu, antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan 

masyarakat. Yang profan merupakan arena urusan manusia. Bagi Eliade perjumpaan 

dengan yang sakral ialah ketika orang-orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang 

bersifat di luar duniawi, bersifat transenden dan suci. Ketika ia berbicara tentang yang 

sakral, maka perhatian utamanya adalah dengan yang supernatural. Sebagaimana yang 

dijelaskan di atas, hal yang sama juga terjadi dalam komunitas Abubu terhadap ‘Pusat 

Pulau’. Pengakuan akan adanya kekuatan-kekuatan supernatural dan pengaruh dari 

roh-roh leluhur dalam hidup penduduk itulah yang menjadikan tempat ini sakral dalam 

pemahaman mereka. 

Dari pemahaman orang Abubu tentang ‘Pusat Pulau’ ini maupun kaitannya 

dengan sejarah dapat diketahui bahwa realitas kebersamaan baik antara sesama orang 

Abubu dengan negeri-negeri lainnya yang ada di pulau Nusalaut, dimulai ketika 

terjadi perjumpaan antara Kapitan-Kapitan (sesepuh negeri) dari negeri-negeri 
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setempat yang bertemu langsung di tempat ini. Bagi penulis, saat itu kemungkinan 

mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam 

menentukan dan memutuskan suatu tindakan sebagai kebijakan yang mesti diambil 

dalam rangka mengembangkan masyarakat dan menyikapi berbagai persoalan yang 

dihadapi di dalam negeri. Pemahaman ini harus dipahami sebagai upaya 

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial  mereka. Di sini suatu tatanan kehidupan 

yang bermoral dan bersosial dimulai. Hal ini mejelaskan tentang pandangan terhadap 

dunia mereka, bagaimana segala sesuatu itu telah ada dan dibentuk sejak awal oleh 

para leluhur dapat menimbulkan keselarasan dan keseimbangan dalam pola hidup 

berkekeluargaan juga keutuhan yang membingkai eksistensi mereka sebagai suatu 

totalitas komunitas sosial. Nilai dan makna sosial yang terbangun di tempat ini jugalah 

yang membuat warga mamandangnya sakral. Disakralkan bagi mereka dalam arti 

tempat ini menjadi pemula berkembangnya kesolidaritas sosial yang mulai ada. 

Kebersamaan dan kekeluargaan dibentuk. Tempat bermusyawarah. Tempat 

membangun keharmonisan sebagaimana yang pernah dipakai oleh para leluhur dimasa 

dulu. Warga menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan semua yang ada di 

tempat ini adalah sesuatu yang sakral dan pemahaman tersebut berlaku hingga kini. 

Biasanya warga yang hidup diluar tanah leluhur, yang dalam konteks orang 

Abubu ini (misalnya orang-orang yang ada di Negera Belanda), mereka juga telah 

mewarisi nilai-nilai yang dibangun di tanah adat Abubu. Dengan proses pembentukan 

yang terjadi selama mereka atau orang tua mereka pernah ada di tanah Abubu ini 

membuat mereka memiliki ikatan yang sangat kuat secara batin. Dengan begitu secara 
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tidak langsung dimanapun mereka pergi, nilai-nilai atau kekuatan yang ada dari 

Nusalaut (Abubu) sebagai tanah adat selalu melekat kuat dalam kehidupan  mereka. 

Dalam kesempatan yang mereka punya, mereka selalu memanfaatkannya untuk 

pulang ke negeri ataupun ingin pergi ke ‘Pusat Pulau’. 

Ketika terjadi pengingkaran terhadap janji pulang dan pergi tempat ini, maka 

baik mereka ataupun masyarakat percaya bahwa akan ada konsekuensinya. Hal inilah 

yang membuat sehingga ada orang Abubu yang hidup di tanah luar, takut mengatakan 

untuk pulang ke negeri, walaupun tidak ada waktu yang pasti mengenai kapan sangsi 

itu akan diterima. Warga sering mengklasifikasikan dampak dari sangsi itu, misalnya 

mereka yakin akan mendapat musibah, mengalami sakit dan penderitaan bahkan 

kematian. Oleh sebab itu, dikalangan masyarakat asli negeri sendiri dalam prakteknya 

tidak pernah berani berbicara atau berjanji untuk pulang ke negeri apalagi untuk pergi 

ke ‘Pusat Pulau.’ 

Penulis menyimak bahwa dalam kehidupan bersama warga di Abubu telah 

mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial itu menjadi nampak ketika komunitas 

ini mulai menyadari bahwa mereka tidak hidup hanya sendiri tetapi juga dengan orang 

lain. Kepekaan terhadap lingkungan mulai muncul saat tiap orang mulai menyadari 

bahwa dirinya adalah bagian dari penduduk. Kemudian, jika ada persoalan yang 

muncul di antara warga, maka secara tidak langsung juga telah menjadi bagian dari 

masalah mereka yang harus diselesaikan. Berbagai upaya akan dilakukan secara 

bersama demi terselesainya persoalan tersebut. Durkheim mengatakan bahwa 

perubahan sosial telah menghilangkan batas-batas tradisional yang memberi arti dan 
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kemantapan bagi kehidupan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini, 

merupakan suatu proses bagi masyarakat untuk berubah, entah lebih baik atau lebih 

buruk. Kenyataan yang sama dihadapi juga warga setempat saat berada di ‘Pusat 

Pulau’. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan sebagai orang bersaudara dirasakan 

tercipta di tempat ini. Entah kenapa setiap kali mereka datang ke tempat ini seakan-

akan hati dan pikiran menjadi tenang. Suatu pemaknaan realitas diri sebagai generasi 

seterusnya (anak cucu-cece) yang ada sekarang, tidak terlepas dari keberadaan dan 

pengaruh orang tatua/para leluhur yang hidup di masa lalu dan membentuk berbagai 

pola hidup yang dirasakan sampai sekarang. 

Bagi penulis, penemuan pemahaman tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’ bagi 

orang Abubu berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada daerah-

daerah tertentu konsep terhadap yang suci atau yang sakral ternyata masih tetap 

dimiliki. Ada banyak objek-objek tradisional yang oleh komunitas itu masih dijadikan 

sebagai simbol-simbol kepercayaan kepada yang dianggap mereka suci (sakral). Sama 

halnya dengan temuan penulis pada orang Abubu yang terlihat masih mensakralkan 

suatu tempat yang memiliki nilai dan makna sosial yang cukup tinggi bagi mereka. 

Dengan demikian, berarti penelitian ini mendukung ‘teori sakral’ sebagaimana yang 

pernah diungkapkan oleh Durkheim dan Eliade. Jika ide tentang yang suci menurut 

Durkheim harus mencerminkan atau berhubungan dengan sesuatu yang riil (tak 

sekadar ilusi atau imajinasi) dan ide mengenai yang suci muncul dari kehidupan 

kelompok yang  sebenarnya mewakili kenyataan kelompok itu dalam bentuk simbol. 

Berbeda dengan Dukheim, bagi Eliade ketika berbicara tentang yang sakral maka 
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perhatian utamanya adalah dengan yang supernatural. Menurutnya, dalam perjumpaan 

dengan yang sakral, orang-orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat di 

luar duniawi (Otherworldly); mereka merasa bahwa mereka bersentuhan dengan 

sebuah realitas yang tidak seperti realitas lain yang pernah mereka kenal, suatu 

eksistensi yang sangat berbeda, bersifat transenden dan suci. Namun, bedanya di sini 

yaitu sakral dalam pemahaman orang Abubu menunjuk kepada tempat peninggalan 

leluhur yang memiliki nilai dan makna sosial karena bermanfaat. Tempat 

musyawarah, yang mampu melanggengkan hubungan kebersamaan, kerukunan, 

toleransi, kerjasama, solidaritas dan persatuan di antara warga.  

 

IV.2 Pusat Pulau Sebagai Tempat Musyawarah 

Musyawarah dalam konsep orang Abubu adalah salah satu cara yang biasanya 

dipakai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul baik itu pribadi, 

keluarga, maupun dalam kelompok. Dalam lingkup kecil, musyawarah yang dilakukan 

bisa terjadi secara pribadi di keluarga, namun juga di dalam komunitas secara umum. 

Jika persoalan itu menyangkut keberadaan hidup orang banyak biasanya akan 

ditindaklanjuti oleh pemerintah negeri di Baileo. Akan tetapi jika persoalan tersebut 

telah berkaitan dengan budaya, janji dan sumpah adat lainnya yang menyangkut pulau 

Nusalaut ini terkadang tempat yang dipakai untuk musyawarah atau bersosialisasi 

untuk mengambil keputusan ialah di ‘Pusat Pulau’. Warga setempat melakukan yang 

demikian sebagai bentuk pengulangan dari tindakan yang pernah dilakukan pula oleh 

orang tatua/tete nenek moyang (para leluhur) di masa dulu. Dalam konteks sekarang, 
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hal ini pula penah terjadi beberapa kali di sana. Pertama, ketika akan dilakukannya 

sasi pulau (kira-kira pada 10-15 tahun yang lalu). Kedua, saat dilakukannya kegiatan 

ibadah kring masyarakat tujuh negeri yang ada di Pulau Nusalaut, pada bulan Oktober 

2011. 

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, bagi orang Abubu, ‘Pusat Pulau’ 

mesti dilihat sebagai warisan para leluhur (entah itu dari negeri Abubu dan enam 

negeri lainnya) yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebab bagi mereka tempat itu bukan 

ada karena mereka, melainkan sejak dulu telah dibuat oleh para leluhur sebagai tempat 

untuk mengatur kehidupan masyarakat sepulau yang harus dipertahankan. Tempat itu 

ada untuk menjadi tanda bagi generasi selanjutnya bahwa para leluhur membangun 

dan meninggalkan budaya yakni budaya musyawarah, sebab para leluhur tidak 

menginginkan terjadi pertengkaran dan pertikaian baik di dalam satu negeri maupun 

semua negeri-negeri yang ada di pulau ini, yang mampu membuat sehingga 

masyarakat pulau dapat terhindar dari kehancuran. Menurut Durkheim, masyarakat 

merupakan suatu kenyataan objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang 

merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu 

penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan 

antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-

cirinya sendiri. 

Orang Abubu adalah komunitas tradisional yang taat terhadap tradisi yang 

telah diwariskan secara turun-temurun dan merupakan warga yang begitu 

menghormati warisan leluhur itu. Pengaruh pemahaman yang masuk dari luar karena 
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pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih modern tak mampu 

mengubah atau menghilangkan pemahaman mereka tentang sakralnya ‘Pusat Pulau’. 

Pada kenyataan bahwa perkembangan modernisasi lainnya komunitas setempat akan 

menunjukan penerimaan dan adaptasi, tetapi jika perkembangan itu berkaitan 

perubahan konsep yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman mereka 

terhadapnya sama sekali kurang dipedulikan. 

Komunitas ini memiliki ciri-ciri khusus yang menampilkan karakteristik 

tersendiri. Keterpisahannya dari negeri-negeri lain lebih menegaskan bahwa dalam 

beberapa hal mereka berbeda. Dalam hal-hal tertentu yang menyangkut rahasia budaya 

sebagai aset negeri khususnya tentang ‘Pusat Pulau,’ mereka kurang terlalu terbuka 

terhadap orang dari luar (pendatang) atau yang bukan asli anak negeri dari pulau ini. 

Ketertutupan mereka terhadap pendatang yang ingin mencari tahu soal tempat ini 

menjadi bagian dari rasa penghargaan dan penjagaan terhadapnya sebagai tempat atau 

warisan budaya para leluhur. Hal ini disebabkan karena ada tradisi-tradisi tertentu 

yang hanya boleh diketahui oleh masyarakat negeri dan terlarang untuk masyarakat 

luar, meskipun di dalam tradisi tersebut terdapat norma-norma yang menjadi dasar 

keteraturan kehidupan sosial mereka dan norma-norma ini yang kemudiaan menyatu 

dengan kehidupan mereka sehari-hari.  

Konteks negeri Abubu dan pulau Nusalaut adalah sebagai negeri adat, tanah 

leluhur, tempat datuk-datuk dan nenek moyang (orang tatua), sehingga apabila sudah 

berjanji ingin pulang dan pergi ke ‘Pusat Pulau’ maka hal itu harus dilakukan. Hal ini 

dikarenakan keberadaan Abubu dan ‘Pusat Pulau’ di tanah negeri sebagai tanah 



16 
 

pusaka bagi orang Abubu. Dalam prespektif penulis, warga setempatlah yang 

membuat negeri Abubu ini bahkan ‘Pusat Pulau’ menjadi sakral adalah karena 

masyarakat sendirilah yang menurunkan dan membuat aturan-aturan yang diharapkan 

dapat menjamin masa depan warga dari negeri ini maupun penduduk pulau Nusalaut 

secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Beaurdeu bahwa 

masyarakat terbentuk dari habitus individu. Maksudnya adalah bahwa terciptanya 

masyarakat berangkat dari kebiasaan atau kehidupan setiap individu. Kehidupan 

individu memberikan bentuk dan corak kelompok itu, yang kemudian akan disepakati 

untuk menjadi nilai acuan bersama.  

Fakta sejarah yang terjadi pada zaman dahulu inilah yang mempengaruhi 

pemahaman warga dan pemahaman tersebut masih dipegang dan diyakini sampai saat 

ini. Pemahaman akan sakralnya ‘Pusat Pulau’ ini diperkuat dengan kejadian-kejadian 

nyata dari berbagai macam pengalaman yang pernah dialami oleh orang Abubu. 

Pengalaman manusia merupakan rentetan waktu yang memberikan makna tersendiri 

dalam diri setiap orang.  

 

IV.3 Refleksi Terhadap Pusat Pulau 

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh 

mulia. Identitas yang dimilikinya ini, membuatnya berbeda dari setiap makhluk 

ciptaan lainnya. Ketika terbentuk menjadi suatu kelompok komunitas yang hidup 

secara bersama dalam suatu lingkungan, maka akan terbentuk juga dasar-dasar 

pemahaman tertentu terkait dengan sikap dan pola hidup yang disesuaikan dengan 
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konteks bermasyarakat di mana mereka ada. Dalam kebersamaan itu, muncul berbagai 

macam tradisi/kebiasaan, aturan-aturan, norma, adat atau perintah-perintah sebagai 

kesepakatan bersama terkait dengan pengembangan warga kearah hidup yang lebih 

baik. Jika dianggap sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat, hal ini terjadi dari 

masa ke masa dan akan berlangsung seterusnya.  

Dalam kehidupan orang Maluku dan orang Abubu secara khusus,  hal yang 

sama seperti yang diungkapkan di atas ada dalam komunitas ini. Hubungan 

kekeluargaan dan persaudaraan yang terbentuk dilihat sebagai kesepakatan bersama 

warga atas dasar-dasar sosial yang mesti dipegang. Ketika telah terbentuk sebagai 

tradisi atau kebiasaan dan terikat oleh norma atau aturan-aturan yang berlaku dan yang 

diakui kedudukannya dalam komunitas tersebut, maka akan terus dijaga dan 

dilestarikan. Hubungan yang terbentuk dan dilindungi oleh pengakuan dalam tradisi 

atau kebiasaan warga setempat telah menjadi bagian dari orang Abubu yang nampak 

dalam pelestarian peninggalan para leluhur seperti pada ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan 

leluhur yang lewatnya integrasi dan solidaritas sosial dalam kehidupan bersama di 

antara warga dapat tetap terjaga.  

Hubungan kekerabatan dalam kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama, 

solidaritas dan persatuan di tempat ini telah dibentuk oleh para leluhur (orang tatua 

tete nene moyang) dalam ikatan yang begitu kuat. Ikatan hubungan ini hanya terjadi 

diantara orang Abubu atau dengan penduduk dari enam negeri lainnya di pulau 

Nusalaut. Hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kuat ini mampu 

terjaga dengan adanya pelestarian akan ‘Pusat Pulau’ sebagai warisan sejarah dan 



18 
 

budaya yang memiliki nilai dan makna sosial. Sebagai salah satu warisan budaya yang 

dinilai penting bagi warga setempat, yang mampu mengikat kebersamaan dalam 

pergaulan hidup, membuat mereka selalu melestarikan dan menjaganya dari 

pengahancuran dan kepunahan serta selalu diwariskan kepada generasi seterusnya 

untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Pola pertahanan dan 

pelestarian dari tempat ini, nampak dalam pandangan atau pemahaman orang Abubu 

yang melihatnya sebagai tempat sakral. Hal ini menjadikan tempat ini dan 

keberadaannya sebagai sesuatu yang khas bagi semua penduduk pulau, yang membuat 

mereka berbeda dari orang Maluku lainnya.  

 ‘Pusat Pulau’ pada dasarnya difungsikan sebagai tempat persekutuan, dan juga 

sebagai tempat bermusyawarah para leluhur dari tujuh negeri dalam mengambil 

keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan kehidupan warga. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa sebesar apapun perbedaan-perbedaan dari seluruh komunitas 

dari tujuh negeri di pulau ini yang disebabkan karena berbagai latar belakang yang 

berbeda (warna kulit, suku, ras, status sosial, pendidikan, bahkan agama sekalipun) 

tidak lalu mejadi faktor pembeda dan pemisah dalam tiap komunitas. Tempat ini ada 

sebagai media yang dapat menjadi wadah pemersatu warga untuk selalu membangun 

solidaritas sosial dalam keakraban dan persekutuan bersama. Bukan sebagai tempat 

yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nafsu dan keinginan-keinginan sesaat tiap 

orang atau menggunakan unsur-unsur atau benda-benda yang diyakini memiliki 

kekuatan-kekuatan untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, ‘Pusat Pulau’ 

sebagai tempat bersejarah warisan leluhur itu semestinya dipahami dalam sebagai 
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yang sakral oleh karena, tempat itu merupakan fungsional dalam pembentukan 

kebersamaan warga dalam menciptakan harmonisasi kehidupan semua mereka. Tidak 

hanya bagi orang Abubu tetapi juga penduduk setempat. 

 Pemahaman ini kemudian terus dipertahankan dan diteruskan kepada anak 

cucu generasi selanjutnya. Pergi ke tempat ini untuk melihat, melakukan berbagai 

ritual upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya, kemudian menjadi suatu kebiasaan bagi 

komunitas setempat yang mengandung nilai dan maka yang memberikan kekuatan 

kepada tiap warga untuk lebih memahami dan mengungkapkan kepercayaan kepada 

leluhur yang tercermin dalam perasaan cinta, menghargai dan menghormati para 

leluhur. Sikap-sikap ini kemudian membentuk sikap dan pemahaman komunitas ini 

dalam kehidupan sosial untuk lebih saling menghargai dan menghormati antar sesama 

manusia.  

 ‘Pusat Pulau’ dalam pemahaman orang Abubu sebagai suatu tempat yang 

sakral, karena ada keyakinan bahwa di sana tempat leluhur pernah berkarya dan 

menetap. Kepercayaan terhadap roh leluhur ini merupakan prinsip unik yang tertanam 

dalam setiap individu. Pandangan ini akan ada, karena klan atau komunitas tertentu 

termasuk individu memikirkannya. Roh leluhur hanyalah entitas yang dibentuk dalam 

jiwa individu. Sebab itu, Roh leluhur atau Tuhan tertinggi sesungguhnya merupakan 

aspek prinsip bersama warga yang khas. Durkheim ketika merumuskan gagasannya 

mengenai agama, ia mengatakan bahwa agama merupakan serangkaian keyakinan dan 

praktek yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang terlarang, keyakinan 

dan praktek yang menyatukan suatu komunitas moral. Demikian halnya dengan 
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pelestarian ‘Pusat Pulau’ dengan nilai-nilai sakralnya bagi orang Abubu, karena 

melaluinya warga dapat dikumpulkan pada satu tempat, disentuh kembali dengan 

ritual-ritual yang dilakukan, menyatukan dari kepentingan-kepentingan individu dan 

sebagai wadah membangun kembali hubungan antara sesama warga.  

 Antara dunia sakral dan profan tidak dapat dilepaspisahkan dalam kelompok 

komunitas yang beragam. Sakral (secred) merupakan hal-hal yang terlarang dan 

ditujukan kepada sesuatu yang tunggal, di mana mereka memberi kesetiaan dan 

tunduk kepadanya. Dalam kehidupan orang Abubu, ada hal-hal tertentu yang selalu 

mengaitkan yang sakral dan profan, salah satu contoh, misalnya jika ada warga yang 

pergi ke ‘Pusat Pulau’ dan sebelum masuk ke lokasi/tempat itu, maka yang pertama 

kali harus dilakukan adalah memanjatkan doa dan meminta ijin kepada roh-roh yang 

ada di sana baik dengan berbicara sendiri atau dipimpin oleh Juru Kunci Jalan atau 

Tua-Tua Adat dengan percaya bahwa kata-kata mereka dapat didengar oleh  roh-roh 

leluhur yang tidak kelihatan itu. Hal ini seringkali dilakukan untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan, misalnya: konsekuensi jika tidak meminta ijin terlebih 

dahulu maka warga bisa hilang jalan, mengalami kesurupan (kemasukan roh halus), 

dan lain-lain. Oleh karena itu, keterkaitan antara sakral dan profan selalu terjadi baik 

dalam komunitas beragama maupun komunitas tradisional. 

 Pandangan dan pemahaman komunitas ini terhadap ‘Pusat Pulau’ merupakan 

unsur warisan kebudayaan yang cukup penting bagi orang Abubu bahkan masyarakat 

sekitar yang diwujud-nyatakan lewat keberadaan unsur-unsur dan benda-benda yang 

ada di tempat itu, yang memiliki nilai-nilai, aturan-aturan serta norma-norma yang 
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berlaku dan mengatur masyarakat adalah bertujuan untuk mencari hubungan baik 

antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan leluhur maupun manusia dengan 

sesamanya. Nilai-nilai itu juga turut mewarnai dan memberi ciri yang unik bagi tiap 

orang dalam pola-pola interaksi antar sesamanya, sehingga komunitas ini mampu 

memelihara dan memupuk pola-pola interaksi yang baik dan harmonis. Sehingga 

‘Pusat Pulau’ kemudian menjadi media bagi orang Abubu untuk memaknai arti 

kebersamaan dalam kehidupan sosial maupun religiusitas dalam prespektif saling 

melengkapi dalam berbagai perbedaan. Berbagai unsur dan benda yang ada di tempat 

ini menjadi wadah bagi warga untuk mengakomodir berbagai kekuatan dan kekuasaan 

sehingga tercipta suatu keseimbangan antara mereka dengan kepercayaannya. Artinya 

bahwa, unsur-unsur ini dan relegi bertemu bukan untuk dipertentangkan akan tetapi 

bertemu untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.  

 Nilai-nilai ini diatas, menurut penulis, dapat menjadi nilai sosial dan modal 

kultural bagi pengembangan integrasi dan solidaritas sosial tidak hanya bagi orang 

Abubu tetapi juga untuk warga tujuh negeri. Lebih lanjut dapat menjadi contoh 

warisan sejarah dan budaya, sosial dan religi sebagai cermin pembangun persekutuan 

bagi masyarakat Maluku secara umum yang kontekstual, relevan dan berakar dalam 

budaya sendiri. Sehingga ada banyak hal positif yang dapat dipelajari dari keberadaan 

‘Pusat Pulau’ dan pelestariannya yang tetap dijaga, yaitu supaya dapat menjadi salah 

satu wadah yang turut berperan dan ikut mempersatukan berbagai perbedaan dari 

penduduk pulau Nusalaut. 


