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BABV 
KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan data, terungkap adanya bentuk-bentuk atau aspek-

aspek yang dapat dijadikan identitas etnik ocu dengan mernperlihatkan sifa1Jciri 

sebagai kriteria yang tegas yang dapat dianggap sebagai model asli etnik Ocu, scperti 

aspek: bistoris dan mitologis, aspek bahasa, aspek kesenian, aspek ekologi giografis, 

aspek kekerapatan adat, serta aspek tutur sapaan dan sis tern kekerabatan. ____.. 

f"' Namun dalam perjalanannya identitas etnik Ocu. senantiasa melakukan 

proses pembauran dengan kelompok lain, yang hakckamya akan memunculkan 

aspek-aspek pembatas dengan ctnik lain bcrupakan batas-batas sosial, ataupun 

termasuk batas wilayah. Adapun batas·batas etnik Ocu yang dimaksud sebagai 

berikut : '$),) 
I. Melakukan kontak langsuli.g dengan etnik lain dengan menggunakan komunikasi 

bahasa asli Ocu dengan suku kata, dialek serta makna scndiri yang tidak 

' ... /" , /' 

dimenge1ti oleh einik Jai~ . Terdapatnya kesulitan oleh etnik lain untuk memahami 

bahasa Ocu tersebut berarti merupakan pembatas antera etnik Ocu dengan etnik 

lainnya. 
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2. Organisasi Kemasyarakatan. 

Ivfunculnya berbagai mganisasi kemasyarakatan masyarakat Ocu, bukan saja 

sebagai wadah tempat berhimpunnya orang-orang Ocu terutama didaerah 

perantauan, akan tr.::tapi vang uinilai !ebih pokok adalah sebagai wadah untuk 

mendapatkan rasa aman hila selalu ber!:mbungan dengao kelompok orang Ocu. 

Tentu sebaliknya merasa tidak am2.n bila berlir:dung dala.m organisasi 

kemasyarakatan masyarakat etnik lain. Adapun bentuk organisasi kemasyarakatan 

tersebut antara laiu : .-~. Clo 

(t .. 
~-

Organisasi kemasyarakatan berbentLlk ikatan kekeluargaan Kampar. 

Organisasi kekeluargaan bemuansa kesenian. 

Oraganisasi kekeluargan bemuasa keolahragaan. 

3. Adanya oraganisasi keermsyarakatan yang dibentuk diberbagai da<:rah, bahkan 

diderah-daerah tertentu lebih dominan st:perti di Kepualauan Nattma, dapat menjadi 

batll sandungan bagi keinginan orang Melayu untuk memisahk:an diri dan membentuk 

Propinsi Kepri. Pem~lakan tersebut memberikan pt;rnahaman bahwa tetap subur dan 

kentalnya primordialisme kesukuan scbagai etnik Ocu dengan melakukan pcnolakan-

penolakan terhadltp pembentukan Propinsi tcrsebut, sekaligus seb<1gai bt:ntuk 

pcmbatas etnik Ocu dengan etnik lam. 
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4. Perkawinan. 

Masyarakat Ocu merupakan etnik dinilai terbuka dalam melakukan perkawinan 

antar etnik, walaupun akan sangat selektif untuk hal-hal tertentu seperti 

( perbedaan agama. Perkawinan antar etnik yang dilakukan masyarakat Ocu 

sekaligus sebagai pembeda dengan etnik lain akan terlihat bi!a prosesi perkawinan 

tersebut dilangsungkan dirumah masyarakat Ocu, dengan tegas dan santun 

sehelum kegiatan demi kegiatan dilangsungkan, pihak tuan rumah (masyarakat 

Ocu) terlebih dahulu menyampaikan bahwa perhelatan atau prosesi perkawinan 

ini dilakukan secara adat kebiasaan etnik Ocu Adanya fenomcna seperti yang 

diterangak diatas, memberikan pemahaman kepada kita terdapat batas-batas 

pembeda anmtara etnik Ocu dengan etnik lain dalam aspek perkawinan antar 

etnik. 

E)(! tn "' ~ 
c :. "' 

5. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan 

.... ~~ (fe,'" <".p..,~ 

identitas dan batas etnik -., 

Ocu antara lain : 

Melakukan kegiatan pindall kedaerat. lain (mcrantau) dengan misi hudaya, 

dengan membentuk organisasi kekeluargaan tcmpat berhimpun masyarakat 

Ocu dalam tiap tingkatan. Misi budaya yang dimaksud adalah tetap 

menggunakan atribut daerahnya dalam melakukan hubungan baik sesama 

orang Ocu bahkan dapat ditularkan kepada etnik lain, yasng pada akhimya 
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budaya Ocu yang dibawa keluar daerah lain tetap terjaga seperti didaerah 

aslinya ditiap aspeknya. 

Melakukan Misi Budaya dengan menguasai suatu wilayah tertentu, yang 

akhirnya masyarakat setcmpat harus mampu memahami adat kebiasaan orang 

Ocu daJam berhubungan antar anggota masyarakat. Misa1nya dominannya 

orang Ocu dipulau Natuna, yang mcr~judikan bahasa Ocu sebagai bahasa 

p(:ngantar masyarakatnya, bahkan etnik lain harus mampu berbahasa Ocu. 

lkut s~rta dalam berbagai peristiv1a budaya, denga11 menampi ikan bentuk scrta 

ragam budaya asJi orang Ocu agar dapat .:Jikenal olch masyarakat umum, yang 

tidak ter!epas dari pera.nan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar 

sebagai motivator atau fa$ilitator. ~N~ 
~p. G~ 
~ 'P 

.,. T f w :;. 't ~" ' .... 

6. Etnik Ocu dihadapkan kcpeda beberapa problema dalam mempertahankan 

identitas dan batas-batasrtya, antara lain : / 

Problema pengaitan identitas etnik Ocu ke identitas wilayah politik Kampar. 

) 
Hal ini dipandang sebaga1 pronblema yang sangat mendasar dalam tlpaya 

mempertahankan identitas dan batas-batas ~tnik Ocu, karena identitas etnik 

Ocu selalu diwakili dan dikaitkan dengan identitas wilayah politik, sehingga 

identitas etnik Ocu scmakin tidak dikenal oleh masyamk;.;t lain, yang 

gilirannya akan mengaburkan bat~s-batas ~.tnik Ocu, dan munculnya 
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pemahaman yang menggabungkan ctBik Ocu kepada kelompok etnik lain 

secara sembarangan. 

Minimnya penelitian etnografi yang ·terkait dengan minimnya minat orang 

Ocu (kaum intelegtual Ocu, generasi muda Ocn) nntuk mengetahui seluk 

beluk budaya sendiri melalui berbagai bentuk pcnyelidikan atau penclitian, 

sehingga masih banyaknya asJX~k-a~pek etnik Ocu yang oclum dikaji , yang 

pada gilirannya tidak dikenal o!eh masyarakat lain. 

Kebijakan pemerintah daerah Kubupaten Kampar, yang dinilai helum 

metakukan hal yang maksimal untuk mencarikan jalam keluar, memajukan 

ctnik Ocu, baik dari penyediaan dana tlntuk r~nelitian, konsevasi , maupun 

dalam segi-segi aturan pemndang,an yang dikeluarkan. 


