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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan tentang dua hal meliputi: (a). 

Kesimpulan, dan (b). Saran sebagai rekomendasi yang merupakan bagian penutup dari 

tesis ini.  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada tesis ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. ‘Pusat Pulau’ merupakan suatu tempat sejarah sebagai warisan dan peninggalan 

leluhur (orang tatua/tete nene moyang) yang penting bagi orang Abubu dan 

seluruh penduduk pulau Nusalaut. Ini adalah tempat bermusyawarah dan 

membangun persekutuan sesama orang bersaudara dari pulau ini. Tempat ini pula 

yang menjadi mitologi warga setempat yang sudah menjadi bagian dari 

keberadaan masyarakat yang di dalamnya terkandung gagasan, sistem nilai, dan 

makna yang merupakan bentuk ikatan kekerabatan warga dalam mengakomodir 

sesamanya untuk menata kehidupan sosial, menciptakan keputusan-keputusan 

kritis untuk membangun negeri dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. 

2. ‘Pusat Pulau’ menjadi sakral dalam pemahaman orang Abubu berlandaskan 

beberapa asumsi, yakni: merupakan warisan leluhur di mana terdapat benda-benda 

peninggalan, tempat berdiamnya roh-roh para leluhur, memiliki nilai dan makna 

sosial yang tinggi, berpengaruh dalam hal mewujudkan integrasi sosial 



2 
 

masyarakat, dan merupakan salah satu simbol pengikat masyarakat dalam 

membangun solidaritas sosial dengan hidup berkekeluargaan antara satu dengan 

yang lainnya sebagai orang bersaudara. Di tempat ini tercermin nilai-nilai antara 

lain: kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama, solidaritas dan persatuan yang 

tetap terjaga. 

3. Sakralnya ‘Pusat Pulau’ didukung oleh tiga faktor sebagai berikut: faktor sejarah 

dan budaya, faktor solidaritas dan faktor relegi/kepercayaan. Ketiga faktor ini 

kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tindakan sosial masyarakat 

dalam kaitannya dengan berbagai aktifitas upacara-upacara adat dan ritual-ritual 

lainnya yang dilakukan di tempat ini. Dalam hal ini ‘Pusat Pulau’ mampu menjadi 

tempat acuan nilai yang mendasari terbentuknya harmoniasi sosial yang dapat 

memperkokoh relasi-relasi antar individu maupun kelompok dalam masyarakat.  

4.  Terdapatnya unsur-unsur dan benda-benda yang ada di tempat ini, yang kemudian 

dianggap memiliki kekuatan supernatural bukanlah untuk ditonjolkan atau 

dimanfaatkan dalam mewujudkan nafsu dan keinginan-keinginan sesaat warga. 

Dengan adanya tempat itu dan segala sesuatu benda di sana adalah sebagai simbol 

keberadaan masyarakat dulu hingga sekarang, yang bertujuan untuk menumbuh-

kembangkan rasa memiliki dan rasa cinta terhadap negeri bahkan pulau, serta 

menjadi simbol untuk menumbuhkan hubungan baik antara manusia dengan 

Tuhan, manusia dengan leluhur maupun manusia dengan sesamanya, dan manusia 

dengan kosmos.  
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B. Saran 

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas dan dengan memperhatikan data yang 

diperoleh selama penelitiaan, maka penulis tiba pada beberapa saran pemikiran 

sebagai rekomendasi, untuk kemudian dikaji dan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:  

1. Pentingnya peran Lembaga Pendidikan dalam negeri setempat sebagai pembentuk 

pengetahuan bagi warga sekolah untuk mengembangkan kurikulum pendidikan 

berbasis konteks lokal warga dengan memperhatikan sejarah dan budaya dari 

tempat-tempat bersejarah sebagai warisan leluhur yang ada di dalam negeri 

setempat. Sehingga lewat kurikulum ini mampu mengaktualisasikan pengetahuan, 

pengenalan dan pemahaman penduduk setempat secara baik terhadap sejarah dan 

budaya sendiri. 

2. Pemerintah Negeri baik Abubu dan enam negeri lainnya harus turut berperan 

dalam tiap komunitas setempat untuk meninjau kembali pemahaman warga 

tentang ‘Pusat Pulau’ dan keberadaannya di dalam pulau tersebut. Di sini 

pemerintah negeri harus mensosialisasikan adanya lokasi ini, memberitahukan 

latar-belakang sejarah dan budaya yang ada di baliknya, serta mengawasi berbagai 

aktifitas dan tindakan-tindakan sosial yang terjadi di sana. Guna menghindari 

bentuk-bentuk tindakan yang menyimpang atau negatif antar warga dari ketujuh 

negeri, sehingga terhindar dari disintegrasi sosial antar desa/negeri di pulau 

Nusalaut. 

3. Lembaga Agama pun harus memainkan peran khusus dalam memaknai keberdaan 

‘Pusat Pulau’ sebagai warisan para leluhur yang memiliki nilai dan makna, yang 
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dapat dipakai sebagai wacana berteologi bagi tiap penduduk. Dalam hal ini, Gereja 

harus membuka diri untuk menggali perspektif dan kebijaksanaan lokal yang 

terkandung disana, yang telah menjadi dasar hidup warga selama ini. Gereja harus 

memberikan ruang bagi adanya dialog antara pertemuan budaya dan injil dalam 

pergumulan konteks kehidupan masyarakat setempat dengan warisan sejarah dan 

budaya yang dimiliki.  

4. Pemerintah Daerah perlu menjaga dan melestarikan lokasi setempat sebagai 

warisan sejarah dan budaya  sebagai salah satu warisan turun-temurun yang telah 

menjadi bagian dari orang Abubu bahkan penduduk pulau lainnya secara 

menyeluruh sebagai tempat yang berfungsi sebagai wadah terciptanya hubungan 

sosial masyarakat maupun dengan lingkungannya, yang memiliki nilai-nilai sosio-

budaya positif yang patut diteladani oleh seluruh warga Pulau. Oleh karena itu, 

situs ini perlu dijaga dan dilestarikan. 


