
ABSTRAK

Penelitian  epidemiologi  pada masyarakat  suku  di  dunia menunjukkan
kejadian penyakit malaria pada masyarakat suku (tribal) sangat tinggi,  namun fakta
sebaliknya  terjadi  pada  masyarakat  adat  Suku Nuaulu  di  Pulau  Seram Kabupaten
Maluku  Tengah.  Berburu  dan  berkebun  di  hutan  merupakan  kebiasan  sekaligus
pekerjaan sebagian besar masyarakatnya. Survey awal terhadap 84 subjek penelitian
yang dibedakan menjadi kelompok berburu dan tidak berburu, hanya 3 orang yang
menderita  malaria.  Hasil  pemeriksaan  kadar  TNF α  dan  IL-10,  didapatkan  rerata
kadar  kedua  sitokin   lebih  rendah  pada  kelompok  berburu  dibanding  dengan
kelompok  yang  tidak  berburu.  Penderita  malaria  adalah  kelompok  yang  tidak
berburu.

Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi  untuk
mengungkapkan  tradisi  berburu,  local  knowledge dan  keseimbangan  imunitas.
Pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  FGD dan  observasi  partisipan.
Wawancara  mendalam dilakukan  terhadap  30 informan  penelitian  dan  empat  kali
FGD. Analisis  data menggunakan analisis  etnografi,  selanjutnya dituangkan dalam
laporan etnografi.  

Hasil  penelitian:  berburu  merupakan  kebiasaan  yang  dilakukan  untuk
memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  dan  kebutuhan  pelaksanaan  ritual  adat.
Perilaku selama berburu adalah overnighting di hutan, mencari dan mengejar hewan
buruan di lokasi dengan berjalan, mendaki, berlari dan memanjat, konsumsi makanan
tinggi  protein  dan kaya vitamin  dengan kualitas  dan kuantitas  yang lebih  banyak
dibanding  saat  di  pemukiman,  sering  terpapar  nyamuk  secara  periodik  karena
aktivitas berburu dilakukan dua atau tiga kali  seminggu serta sering menggunakan
ramuan herbal berdasarkan kearifan lokal.

Tradisi  berburu  tidak  menyebabkan  masyarakat  Suku  Nuaulu  menderita
malaria,  bahkan berdampak positif  terhadap kesehatan  karena  dapat  mengaktifkan
dan  meregulasi  pola  imunitas  pelaku  kegiatan  berburu.  Selama  berburu  terdapat
aktivitas konsumsi makanan yang lebih sering, variatif  dan kaya zat gizi,  aktivitas
latihan  secara teratur  yang dapat  meregulasi  sistem imun,  penggunaan herbal  dan
kearifan lokal serta terpapar secara periodik dengan vektor penyakit seperti mendapat
imunisasi.
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