BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Perkembangan zaman yang terjadi hampir setiap tahun telah membawa
perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Perubahan ini terjadi
tidak hanya dalam satu bidang kehidupan, tetapi hampir melingkupi semua bidang
kehidupan manusia. Kehadiran pelbagai peralatan teknologi yang super canggih
dan adanya media-media komunikasi yang semakin modern turut mempengaruhi
pola pikir dan gaya hidup (life style) manusia. Kehadiran peralatan teknologi yang
super canggih ini pun dapat membawa manusia dalam jurang kejahatan dan
kehancuran. Manusia menjadi lupa segala nilai kebudayaan dan adat istiadat yang
melekat erat dengan hidupnya, meninggalkan segala pola pikir dan pergaulan
yang telah menentukan serta membentuk kepribadiannya sebagai manusia yang
berbudaya. Manusia akan kehilangan jati dirinya dan meniru segala kebudayaan
baru yang diperolehnya.
Kehilangan jati diri dalam kehidupan manusia mengakibatkan pandangan
manusia itu sendiri terhadap kebudayaan dan adat istiadat pun berubah.
Kebudayaan dan adat istiadat tidak lagi dipandang sebagai patokan dan pedoman
dalam berpikir dan berperilaku. Kebudayaan juga tidak lagi dilihat sebagai salah
satu dari sekian banyak unsur yang membentuk jati diri dan identitas manusia
sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral. Sebaliknya, kebudayaan
senantiasa dipandang sebagai belenggu dan penjara bagi manusia dalam
mengeksperikan diri. Manusia merasa beban dan tersiksa apabila segala sesuatu
yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan dan peraturan dalam
kebudayaan dan adat istiadat itu sendiri. Perubahan cara pandang terhadap
kebudayaan inilah yang akan mengakibatkan pudarnya nilai-nilai kebudayaan
yang telah tersedia dan ada dalam kelompok masyarakat tertentu.
Dalam kehidupan kelompok masyarakat suku Tobin di desa Lewomuda,
pergeseran pandangan ini pun tetap dialami oleh masyarakat bahkan hampir
seluruh masyarakat. Warisan kebudayaan yang ditinggalkan oleh para leluhur di
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satu pihak mendapat perhatian yang istimewa dari generasi ke generasi. Warisan
budaya itu senantiasa diperlihara, dijaga dan dilestarikan kepada generasi
selanjutnya. Akan tetapi di lain pihak, segala warisan budaya itu senantiasa juga
mengalami perubahan atau pergeseran seiring dengan berkembangnya zaman.
Pemahaman masyarakat mengenai kebudayaan pun semakin memudar dan bahkan
hilang sesekali waktu. Salah satu warisan kebudayaan yang senantiasa dipelihara
yaitu larangan dalam mengongsumsi binatang-binatang tertentu yang menjadi
haram bagi kelompok suku tertentu. Setiap suku mempunyai binatang tertentu
yang menjadi pantangan bagi segenap anggota kelompok suku tertentu (babi,
ayam, belut, gurita). Larangan ini mengarah kepada pemahaman masyarakat
Lewomuda mengenai kenajisan.
Kenajisan dalam perspektif masyarakat suku Tobin di desa Lewomuda
adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
individu terhadap segala peraturan adat istiadat yang ada dalam suku tertentu.
Kenajisan dilihat berdasarkan apa yang dimakan oleh seseorang atau yang
kelihatan secara eksternal. Mereka yang melanggar peraturan ini, misalnya
mengonsumsi daging dari binatang yang menjadi larangan bagi dirinya, akan
dianggap najis atau kotor dan berdosa. Sebagai makhluk yang berbudaya,
masyarakat Lewomuda umumnya dan masyarakat suku Tobin khususnya harus
menghayati dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan dalam adat istiadat
itu sendiri demi memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan
bersama dengan yang lain. Sebaliknya, dengan melanggarnya, mereka akan
mengalami kegatalan pada kulit, munculnya bercak-bercak merah dan kelainan
pada alat kelamin.
Pemahaman masyarakat adat di desa Lewomuda mengenai kenajisan
bertentangan dengan pandangan Yesus dalam perikop Mat. 15:1-20. Matius
merupakan salah dari keempat injil yang sering digunakan dalam berbagai
kegiatan Gereja dan katekese, meskipun masih diperdebatkan mengenai siapakah
penulisnya. Pelbagai literatur menempatkan Matius yang adalah seorang rasul dan
Lewi, kepala pemungut cukai sebagai penulis injil ini. Sekalipun masih diliputi
misteri, penginjil Matius mampu membawa para pembaca injilnya untuk
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mengenal Allah dan seluruh rencana serta karya-Nya dalam menyelamatkan umat
manusia. Injil Matius tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi
juga bukan Yahudi. Matius menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang
membebaskan umat manusia dari segala penderitaan dan ketidakadilan serta
menyelamatkan

manusia,

khususnya

bagi

mereka

yang

mengalami

ketergoncangan iman. Dalam situasi seperti ini, penginjil Matius memberikan
penguatan bahwa Allah yang mereka imani adalah Imanuel: Allah beserta kita.
Mereka diharapkan dapat bertahan dan setia kepada Allah dalam situasi apapun,
sebab Dia akan datang dan membawa mereka kepada kebahagiaan dan
keselamatan.
Yesus dalam perikop Mat. 15:1-20 memberikan pemahaman yang benar
mengenai kenajisan yang dianut oleh orang Yahudi dan bahkan sebagian besar
masyarakat di zaman sekarang. Yesus lebih menekankan kemurnian hati daripada
kemurnian secara lahiriah belaka. Pemahaman mengenai kenajisan yang
sesungguhnya terungkap dalam perkataan Yesus “bukan segala sesuatu yang
masuk ke dalam mulut, yang menajiskannya, melainkan segala sesuatu yang
keluar dari mulut seseorang, itulah yang menajiskannya” (Mat. 15:11). Dari
perkataan Yesus ini terlihat bahwa Yesus sebenarnya menghalalkan segala
makanan yang dimakan oleh setiap orang walaupun dengan tangan yang tidak
dibasuh sekalipun. Dalam memberikan penegasan terhadap kenajisan, Yesus
menekankan betapa pentingnya hati dan peranannya dalam kehidupan setiap
orang.
Hati merupakan pusat atau sentral dalam diri manusia yang membentuk
dan menentukan identitas manusia. Hati dapat membawa manusia kepada
kesucian dan kenajisan sekaligus. Yesus juga menegaskan bahwa segala ritual
atau upacara tidak akan mempunyai makna apabila tidak didukung oleh
kemurnian hati. Ibadat kepada Allah dan hati segenap manusia hendaknya tertuju
kepada Allah, sebagai sumber kehidupan dan keselamatan sejati. Perintah Allah
dan segala ketetapan-Nya harus diutamakan dan dilaksanakan daripada
penghayatan akan segala perintah manusia. Hanya dengan beriman kepada Allah
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dan melaksanakan ketetapan-Nya, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan
keselamatan sejati.
Dalam menyelamatkan manusia di zaman sekarang ini, peran dan
tanggung jawab dari para pelayan pastoral sangat penting dalam membangun
sebuah kehidupan bersama antar umat beriman. Para pelayan pastoral tidak hanya
terdiri dari kaum tertahbis, tetapi meliputi seluruh umat manusia yang telah
menerima sakramen pembaptisan dan menjadi anggota Kristus. Para pelayan
pastoral dipanggil secara khusus oleh Allah untuk mewartakan Khabar Gembira
kepada sesama yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para pelayan
pastoral hendaknya memiliki hati yang murni dan beriman kepada Allah sehingga
dapat memberikan kesaksian iman mereka seturut kehendak Allah sendiri.
Berhadapan dengan pelbagai bentuk kebudayaan yang ada, para pelayan pastoral
diharapkan mampu beradaptasi dan mengenal kebudayaan yang ada dalam
kelompok masyarakat tertentu. Pengenalan terhadap sebuah kebudayaan menuntut
adanya keterbukaan dari para pelayan pastoral dan membangun dialog dengan
pelbagai elemen yang ada dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar para
pelayan pastoral dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran
Yesus yang termaktub dalam Kitab Suci dengan nilai-nilai kebudayaan yang
dihayati oleh masyarakat.
Pelayan pastoral yang sejati ialah mereka yang mampu membawa manusia
kepada pemahaman baru terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut dengan
bersumber pada perintah dan ajaran Allah. Dengan memberikan pemahaman
rohani kepada umat manusia dan membuat perbandingan antara kedua pandangan
itu (pandangan Yesus dan masyarakat tradisional) diharapkan agar umat
menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan
dan keselamatan. Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku,
bukan sebagai tolok ukur dalam mencapai keselamatan. Dengan demikian,
masyarakat dan para pengikut Kristus hendaknya menempatkan Allah sebagai
yang utama dan pertama dalam hidup. Hal ini akan membuat mereka terhindar
dari segala kesesatan dalam berpikir dan berperilaku. Para pelayan pastoral
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diharapkan dapat menuntun umat dalam mencapai keselamatan lewat pewartaan
kesaksian imannya.
5.2. Usul Saran
Usaha dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap penghayatan
nilai kebudayaan dengan bersumber pada ajaran Yesus merupakan sebuah usaha
yang perlu mendapat perhatian penting dari semua pihak. Usaha ini tidak hanya
menjadi tanggung jawab para pelayan pastoral, tetapi juga menjadi tanggung
jawab para tokoh adat dan tokoh masyarkat.
5.2.1. Bagi Para Pelayan Pastoral
Para pelayan pastoral merupakan pribadi yang dipanggil Tuhan sebagai
penyambung lidah-Nya kepada segenap umat manusia. Sebagai penyambung
lidah Allah, para pelayan pastoral diharapkan mewartakan kebenaran injil sesuai
dengan kehendak-Nya sendiri. Sabda yang disampaikan harus merupakan
perkataan Yesus sendiri. Agar pewartaan yang disampaikan benar-benar
merupakan Sabda Allah sendiri, maka pelayan pastoral hendaknya memiliki
dialog personal yang intim dengan Tuhan.
Para pelayan pastoral yang hidup dan berkarya dalam masyarakat yang
sangat erat akan kebudayaan, khususnya dalam masyarakat suku Tobin dan umat
di paroki St. Maria Diangkat Ke Surga- Bama pada umumnya diharapkan agar
dapat mencintai kebudayaan yang dihayati oleh masyarakat. Dengan mencintai
kebudayaan setempat, para pelayan pastoral dapat mempelajari nilai-nilai yang
termaktub dalam kebudayaan itu sendiri baik peraturan maupun larangan. Para
pelayan pastoral hendaknya dapat beradaptasi dengan kebudayaan yang ada agar
tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dengan mereka. Selain itu, para
pelayan pastoral juga diharapkan agar setelah mempelajari segala nilai yang
terkandung dalam kebudayaan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang
ajaran Kristus dengan adat istiadat agar orang tidak takut pada adat istiadat
setempat.
Dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah umat, para pelayan pastoral
hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dengan
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menggunakan bahasa dan kata-kata yang sederhana, para pelayan pastoral telah
membantu masyarakat untuk mengerti dan memahami segala rencana Allah dalam
menyelamatkan manusia. Dengan demikian masyarakat menyadari bahwa
penghayatan terhadap kebudayaan mereka bukan satu-satunya jalan menuju
kebahagiaan dan keselamatan, melainkan dengan beriman kepada Allah dan
mengikuti segala ketetapan-Nya.
5.2.2. Bagi Para Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat merupakan salah satu elemen dalam masyarakat yang
mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menciptakan
keharmonisan dalam hidup bersama. Tokoh masyarakat tidak hanya melibatkan
diri dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang kerohanian. Tokoh
masyarakat diharapkan mampu memberikan sosialisasi baik yang bernuansa
kebudayaan maupun religius kepada masyarakat agar mereka dapat memiliki
pemahaman yang baik tentang tradisi yang selama ini mereka hayati.
Tokoh masyarakat hendaknya dapat melahirkan individu yang berspiritual
tinggi. Mereka juga hendaknya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan
pelayan pastoral yang ada baik dalam lingkungan stasi maupun paroki. Kerjasama
ini menuntut adanya kerendahan hati dan kerterbukaan dalam diri segenap tokoh
masyarakat.
5.2.3. Bagi Para Tokoh Adat
Tokoh adat merupakan kelompok yang terdiri dari orangtua dan dipandang
layak serta mempunyai kapasitas dalam menuturkan bahasa adat. Tokoh adat
merupakan wakil dari setiap suku yang memegang peranan penting dalam urusan
adat. Setiap orang dalam kelompok adat ini mempunyai tugas dan peranan
masing-masing sesuai dengan suku yang melekat dengan dirinya. Mereka
memiliki stuktur yang jelas. Ketiadaan salah satu anggota dalam kelompok adat
akan mempengaruhi seluruh proses ritual yang akan dilaksanakan. Sebagai tokoh
adat, mereka diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada semua orang
khususnya generasi muda tentang semua peraturan yang harus dihayati dan
dilaksanakan. Mereka hendaknya menjadi contoh atau panutan bagi orang lain.
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Tokoh-tokoh adat diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada
masyarakat dalam melaksanakan kedua perintah penting (perintah Allah dan
manusia yang termaktub dalam adat istiadat) yang menjadikan seseorang sebagai
makhluk yang berbudaya dan beragama. Tokoh adat juga diharapkan agar dapat
melihat kembali nilai-nilai kebudayaan yang dihayati bersama dan berusaha
mengadakan pembaharuan terhadap nilai-nilai tertentu. Para tokoh adat
diharapkan dapat membangun kerjasama dengan lembaga agama dalam
menciptakan warga masyarakat yang berbudaya dan sekaligus beragama.
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LAMPIRAN
PERTENYAAN WAWANCARA
Dalam memahami pandangan masyarakat Lewomuda mengenai kenajisan, maka
penulis dalam karya tulis ini menggunakan salah satu metode, yakni penelitian
lapangan. Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan
melakukan wawancara langsung dengan informan kunci yang dianggap
mempunyai kapasitas dalam memerikan jawaban. Metode ini mengharuskan
penulis untuk mencari tahu kebenaran yang dihayati oleh masyarakat lewomuda
mengenai kenajisan. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang penulis
ajukan antara lain :
1. Apakah pemahaman anda (Bapal/Ibu) tentang kenajisan yang ada dalam
suku anda?
2. Apakah alasan adanya larangan iti bagi suku anda? Binatang apa saja yang
menjadi pantangan bagi suku anda? Jelaskan! (bisa juga disampaikan
ceritanya)
3. Apakah dampak positif dan negatif larangan tersebut bagi suku anda?
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