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Abstract 
More than 90 percent of the Senegalese population consists of Muslim believers, and a small minority 
consists of Christians. Despite these demographics, many Senegalese integrate animistic beliefs inherited 
from their ancestors with their religion. In both the metropolitan area of Dakar and village settings, animist 
beliefs and practices are still present despite many influences of Islam and even colonization. 
The purpose of this study is to explore spirit world on the Lebou ethnic group in Yoff Senegal, to examine how 
the spirit cult acts in the life of women exorcists, and take a look of the function of the women exorcists in the 
religious society as Senegalese population are.  
This study used a qualitative research method which are in depth interview with a woman exorcist Lebou. As 
a theoretical frame, this study used the theory of structural functionalism to analyze the functional structure 
of women exorcists with spirits in Senegal.  
By examining that functional structure, it reveals how the spirits provides a complimentary sphere of social 
power to women exorcists. In this way, women exorcists act as an important person who tie the tread 
between the spirit world and the Senegalese population. And it reveals too that there is no problem for those 
women exorcists to keep their animistic beliefs and practices beside worship also God as every good Muslim 
do.     
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Abstrak 
Lebih dari 90 persen penduduk Senegal beragama Muslim, dan minoritas kecil adalah beragama Kristen. Secara 

demografis, meskipun banyak penduduk Senegal menggabungkan kepercayaan animisme yang diwarisi dari 

nenek moyang mereka dengan agama mereka. Baik di daerah metropolitan maupun di pedesaan, kepercayaan 

dan praktek animisme masih ada meskipun telah banyak pengaruh dari Islam bahkan juga penjajahan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dunia makhluk halus pada kelompok etnis Lebou di Yoff 

Senegal, menguji bagaimana makhluk halus tersebut bertindak dalam kehidupan pengusir Lebou, dan 

mengamati fungsi mereka dalam masyarakat religius seperti penduduk Senegal.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam 

dengan seorang pengusir makhluk halus Lebou. Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori 

fungsionalisme struktural untuk menganalisis struktur fungsional pengusir makhluk halus dengan para makhluk 

halus di Senegal.  

Dengan analisis struktur fungsional, hal tersebut mengungkapkan bagaimana makhluk halus memberikan ruang 

lingkup kekuasaan sosial yang saling membutuhkan bagi pengusir makhluk halus. Dengan cara ini, mereka 

bertindak sebagai orang penting yang mengikat jejak antara dunia makhluk halus dengan penduduk Senegal. 

Dan hal itu juga mengungkapkan bahwa mereka para pengusir makhluk halus tidak mengalami kesulitan untuk 

menjaga kepercayaan dan praktek-praktek animisme mereka di samping beribadah kepada Tuhan sebagaimana 

yang dilakukan oleh setiap muslim yang baik. 

 

Kata Kunci: Pengusir perempuan, Dunia Makhluk Halus, Fungsionalisme Struktural 
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Pendahuluan 

epercayaan dan praktek 

animisme masih kuat dalam 

kehidupan masyarakat di 

Senegal. Tidak saja terjadi 

di daerah pinggiran kota, bahkan di 

daerah metropolitan seperti Ibu Kota 

Dakar praktek tersebut masih saja 

terjadi. Praktek animisme 

sesungguhnya bukan hal baru, tetapi 

sudah lama terjadi dan berlaku di 

banyak Negara di Afrika meskipun 

telah banyak dipengaruhi oleh 

masuknya agama Islam ataupun 

kolonialisasi. Kepercayaan dan praktek 

tersebut dapat dilihat di beberapa 

masyarakat di Afrika (Senegal, Niger, 

Benin) sebelum pindah ke Amerika 

Selatan dan Tengah (Haiti, Brazil) 

(Lombard, 1967:419-439). Ada banyak 

praktik animisme yang menjadi 

kepercayaan masyarakat Senegal, salah 

satunya adalah kepercayaan terhadap 

makhluk halus. Menurut Thomas 

(2013:175) kepercayaan terhadap 

makhluk halus tersebut meliputi 

kepercayaan adanya perpindahan 

makhluk halus pada manusia yang 

sudah mati berpindah ke yang masih 

hidup. 

Dalam praktik animisme tersebut 

dikenal pula sebagai kerasukan pasif 

ke ritual yang kemudian dikenal 

dengan berbagai istilah seperti 

kerasukan, pengusiran, dan menempati 

makhluk halus/roh. Istilah tersebut 

juga berbeda-beda di setiap negara, 

misalnya di Brasil (Candomble), Haiti 

(Voodoo), Indonesia (Kejawen), dan 

Senegal (N’dӧep).  

Selain agama monoteistik (Islam dan 

Kristen) di Senegal, agama tradisi yaitu 

animisme sangat mempengaruhi dalam 

kepercayaaan masyarakatnya. Seperti 

dikatakan Djibril Diakhaté seorang 

sosiolog di Universitas Cheikh Anta 

Diop di Dakar bahwa Senegal terdiri 

memang dari 95% Muslim, 5% Kristen 

dan agama lain, tetapi dapat dikatakan 

bahwa 100% adalah animisme. Salah 

satu adalah kepercayaan kepada 

ketuhanan yang Maha Esa dan 

menguasai dunia di mana dapat 

dibantu oleh seorang utusan yaitu 

Nabi-Nabi dan roh leluhur.  

Secara luas makhluk halus 

dikenal di seluruh Senegal, meskipun 

mereka paling hadir dan menonjol 

dalam masyarakat Lebou. Masyarakat 

Lebou adalah sub-kelompok kecil dari 

etnis Wolof yang secara geografis 

K 
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terletak di Yoff desa kecil di Dakar. 

Masyarakat Lebou adalah matrilineal 

dan berpartisipasi dalam agama Islam 

melalui salah satu Tarîqah yaitu 

Layene, sehingga hampir secara 

eksklusif terdiri dari etnis tersebut. 

Selain itu, masyarakat Lebou adalah 

satu-satunya kelompok etnis yang 

sepenuhnya tenggelam dalam kultus 

makhluk halus atau rab dalam istilah 

mereka, dan mengelola hubungan 

dengan rab melalui spesifik ritual-

ritual. Kepercayaan masyarakat Lebou 

ini merupakan hasil dari perjanjian 

antara nenek moyang mereka dengan 

suatu makhluk pelindung mereka dari 

kekuatan jahat, yang bernama Mame 

Ndjaré dan sebagai imbalan untuk 

perlindungan itu harus disediakan 

tempat tinggal bersama keluarganya di 

pusat desa Yoff dan diberi makanan 

juga selamanya. Sejauh ini ada 

beberapa jenis rab yang masing-

masing berinteraksi dengan manusia 

dan dengan cara yang berbeda-beda. 

Rab Deuk (tuan makhluk halus atau rab 

terbesar yang melindungi sebuah kota 

atau desa), tuur (rab yang melindungi 

sebuah keluarga atau orang tertentu), 

dan rab (rab berkeliaran yang 

khususnya penyebab gangguan). Tiga 

jenis itulah yang ada dalam hirarki 

makhluk halus masyarakat lebou. 

Dalam masyarakat Lebou, 

gangguan mental atau kesurupan tidak 

diklasifikasikan pada manifestasi klinis 

menurut Zempleni. Pandangan 

tradisional Lebou berhubungan erat 

dengan makhluk halus. Kesurupan 

tidak dianggap sebagai fenomena alam 

di masyarakat Lebou. Konsep mereka 

ada di sekitar dua sumbu, yang 

pertama berasal dari aksi roh atau 

makhluh halus yaitu rab, atau tindakan 

manusia yang menyihir. Mengenai aksi 

makhluk halus, awal kerasukan, 

seseorang memiliki sejumlah gangguan 

periodik, agitasi psikomotor kekerasan 

(tarian, nyanyi, berteriak, rab yang 

berbicara melalui orangnya). Orang 

kesurupan ada dalam ketidaksadaran 

diri. Sebagaimana dicatat Sarason 

(1959), Lewis menekankan bahwa 

pemahaman budaya dari jenis 

gangguan-gangguan ini berbeda 

dengan yang dari kelompok-kelompok 

sosial lainnya. Dengan demikian inilah 

bentuk manifestasi dari rab untuk 

pelanggaran perjanjian dari 

masyarakat Lebou.  

Selain itu, fenomena terlihat 

dalam masyarakat Lebou adalah bahwa 
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perempuan Lebou yang paling terlibat 

dalam kultus makhluk halus, dan 

memegang posisi yang paling kuat dan 

tinggi dalam sistem kepercayaan 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengungkapkan upacara umum 

pengusiran makhluk halus dengan 

praktik budaya animisme masyarakat 

Lebou di Senegal, dan juga fungsi yang 

diberikan oleh pengusir perempuan 

Lebou. Dalam naskah ini, menggunakan 

teori fungsionalisme struktural yang 

diperkenalkan oleh Parsons sebagai 

panduan dalam menganalisa fungsi 

yang diberikan pengusir perempuan 

Lebou. Dalam teori fungsionalisme 

struktural Parsons tersebut, terdapat 

empat fungsi untuk semua sistem 

tindakan. Suatu fungsi adalah 

kumpulan hal yang ditujukan pada 

pemenuhan kebutuhan tertentu atau 

kebutuhan sistem.  

Masalah yang dibahas dalam 

tulisan ini, adalah bagaimana praktik 

pengusiran makhluk halus dalam 

masyarakat Lebou di Senegal, dan 

bagaimana fungsi yang diberikan oleh 

para pengusir perempuan Lebou agar 

menjadikan naskah ini sebuah bahan 

perbandingan (kesamaan dan 

perbedaan) antara Indonesia dan 

Senegal tentang dunia makhlus halus, 

dunia gaib, dan spiritualitas untuk 

penelitian berikutnya. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan 

metode kualitatif dengan desain 

deskriptif, yaitu penelitian yang 

memberi gambaran secara cermat 

mengenai individu atau kelompok 

tertentu tentang keadaan dan gejala 

yang terjadi (Koentjaraningrat, 

1993:89). Penelitian ini melihat 

praktik pengusiran makhluk halus dan 

fungsi yang diberikan kepada pengusir 

perempuan dalam masyarakat Lebou di 

Senegal dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. Peneliti memilih 

pengusir makhluk halus dalam 

masyarakat Lebou daerah Yoff di 

Senegal karena hanya mereka yang 

melakukan praktik-praktik itu dan 

hampir semua keluarga etnis tersebut 

mempunyai tempat di mana dapat 

dijaga rab. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan para pengusir 

perempuan di Yoff. Dari hasil 

wawancara tersebut, penulis memilih 2 
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informan yaitu Aminata Faye yang 

menjadi informan kunci penelitian ini, 

sangat aktif dalam praktik pengusiran 

makhluk halus di Senegal dan banyak 

orang yang dirasuki oleh rab meminta 

tolong kepada beliau bahkan di luar 

negeri juga. Informan lain adalah 

Ndeye Coumba Thiaw karena 

pengalaman kehidupannya dengan 

makhluk halus sangat menarik untuk 

dikaji. 

 Dengan demikian, analisis data 

dilakukan upaya menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara 

dan dokumentasi untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap dunia 

makhluk halus dan hubungan-

hubungan yang memuncul sekitar 

kultus rab. Jadi pertama peneliti 

mengamati dokumentasi dan mencatat 

hal-hal yang penting. Data yang 

terkumpul pertama-tama, kemudian 

diklasifikasikan. Dalam analisis data 

digunakan metode deskriptif dan 

analitik. Dalam keseluruhan proses 

analisis data digunakan juga pola 

berpikir reflektif yang prosesnya 

mondar-mandir antara yang empirik 

(data lapangan) dengan yang abstrak 

(Noeng, 2004:96) untuk menghasilkan 

sintesis penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menganalisakan fungsi 

yang diberikan para pengusir 

perempuan Lebou di Senegal.   

 

Hasil dan Pembahasan 

1) Praktik Pengusiran Rab dengan 
Upacara N’dӧep 

 

Upacara N’dӧep adalah ritual 

pengusiran yang berlangsung dalam 

beberapa konteks yang berbeda, dan 

melibatkan serangkaian ritual yang 

berujung pada menari, menyanyi, 

drum, dan kesurupan. Upacara N’dӧep 

yang paling umum terjadi ketika 

seorang parah menderita oleh rab ke 

titik di mana mereka tidak lagi 

berfungsi secara normal dalam 

kehidupan sehari-hari. Upacara N’dӧep 

dilakukan untuk menyenangkan rab 

dan mengusir rab tersebut dari tubuh 

orangnya. N’dӧep adalah upacara semi-

publik keluarga di mana hadir anggota 

keluarga, teman, tetangga yang terlibat 

juga dalam acara tersebut. Ada yang 

dilakukan di rumah orang yang 

dirasukan rab atau di tempat 

N’dӧepkat untuk tahap rahasia dan di 

lapangan umum untuk fase tarian dan 

kesurupannya. Upacara tersebut 

berlangsung tiga sampai tujuh hari, 
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tergantung pada pengorbanan hewan. 

Tiga untuk kambing dan tujuh untuk 

sapi yaitu akan dibawa ke pantai untuk 

memurnikan hewannya dengan air 

laut. Jadi ada beberapa N’dӧepkat yang 

mengambil bagian dalam upacara ini. 

Langkah-langkah upacara ritual 

N’dӧep adalah seet, ngomar, bukotu, 

natt, wacce, rey, dan samp. 

 

a) Seet (Prediksi) 

Seet adalah ketika orang merasa 

gangguan dari rab akan dengan 

keluarganya berkunjung seorang 

N’dӧepkat (pengusir) untuk 

mengetahui asal-usul gangguan 

tersebut. N’dӧepkat masuk kontak 

dengan rab penyebab melalui mimpi 

atau dengan cara menafsirkan kerang 

atau akar mengambang di air dengan 

posisi yang berbeda itu akan 

dinafsirkan N’dӧepkat apa yang ada.  

 

b) Ngomar (Pembukaan) 

Ngomar adalah bagian upacara 

N’dӧep yang selalu dimulai hari 

sebelum hari ritual (Sabtu atau Selasa). 

Kelompok N’dӧepkat, borom rab 

(magang atau siswa mereka) dan griot 

(pendongeng yang mempertahankan 

tradisi sejarah lisan di bagian Afrika 

Barat), mereka bisa mencapai empat 

puluh orang. Ngomar berlangsung di 

ruang tertutup di mana hanya griot, 

N’dӧepkat berpengalaman, dan 

keluarga dekat akan hadir untuk 

melakukan kontak dengan rab 

penyebab kerasukan dan mengundang 

rab deuk hadir ke upacaranya. 

Dengan demikian, orang 

kerasukan berpakaian hanya dengan 

sebuah kain, duduk di atas tikar 

menghadap sebelah timur, kaki lurus, 

tangan di atas lutut, telapak tangan ke 

atas. Kemudian orang yang memegang 

drum besar dalam upacara N’dӧep 

yaitu griot utama akan terdengar tujuh 

pukul yang mewakili permintaan izin 

atau taggu. Dia menyebut Mame Ndjaré 

untuk datang, dan juga rab yang 

merasukkan orangnya. Kedatangan rab 

diwujudkan oleh kesurupan orangnya 

atau xar. 

 

c) Bukotu (Berbalik) 

Bukotu adalah bagian public yang 

diperlukan bantuan (keluarga, teman, 

tetangga). Mereka membentuk 

lingkaran besar di mana hewan 

pengorbanan dan kerasukan berbaring 

di tikar yang sama, di sisi kanannya. 
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Supaya orang kerasukan dan hewan 

pengorbanan akan menjadi satu. 

Mereka ditutupi dengan tujuh meter 

kain putih dan dua belas kain tenun 

warna-warni. Sementara itu, semua 

anggota keluarga datang menari dan 

bernyanyi di sekitar orang dan 

hewannya, dan untuk menunjukkan 

penerimaan mereka. Hal ini adalah 

suatu pemakaman simbolis. Inti dari 

simbolis ini adalah untuk memastikan 

bahwa rab yang turun dari tubuh 

orangnya, ditransfer ke hewannya.  

Bukotu berarti adalah kematian 

dan kelahiran kembali simbolis yang 

orang kerasukan ketika dia bangun 

akan melewati status perempuan 

sederhana dengan yang diprakarsai. 

Sekarang pakta didirikan dan akan 

ditutup oleh altar di xamb (tempat 

tinggal makhluk halus). Ketika orang 

kerasukan melompat keluar dari kain 

yang menutupi dia dan hewan 

pengorbanan, dia mengungkapkan 

kelahiran kembali dan 

pembebasannya. Demikian, dia 

berkomitmen untuk menempatkan dan 

menjaga selamanya rab tersebut. 

Kemudian para N’dӧepkat membawa 

orang kerasukan tersebut, yang 

ditutup dengan kain putih, di sebuah 

ruangan di rumah untuk melindungi 

dia dari orang lain, dan membuat 

penunjukan rab. Rab akan 

mengungkap memberikan namanya, 

bakk (lagu untuk rab) dan alasan 

kerasukannya. Kemudian para 

N’dӧepkat akan pergi ke xamb untuk 

mengorbankan hewan dan semua ini 

dalam privasi keluarga. 

 

d) Natt (Pengukuran) 

Orang kerasukan akan 

didudukkan dan tangan, kepala, leher, 

bahu dan lengannya, dada dan 

punggungnya dan kemudian paha dan 

kakinya yang diukur dengan 

menggunakan benang putih, akar dan 

millet yang akan dimasak nakk atau 

pangsit. Kemudian akan dikonsumsi 

oleh seluruh keluarga. Rab 

meninggalkan bagian yang diukur 

secara simbolis diserap oleh semua 

orang yang telah mencicipi nakk 

tersebut. 

 

e) Waccé (Turun) 

Setelah pengukuran bagian 

tubuh, N’dӧepkat menaruh niru atau 

layyu yang penuh dangan alat-alat 

pengukuran tersebut (benang putih, 

millet, akar) pada kepala orang 
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kerasukan, masih tertutup dengan 

cawat putih, nirunya diputar tiga kali 

sebelum melewati garis vertikal tubuh 

sampai di tembikar yang ada di 

kakinya. Tembikar ini adalah wadah 

utama altar.  

Waccé is symbolizing the vertical 
displacement of rab in the body of the 
possessed person. Zempleni 
(1966:366) 

 

f) Rey (Penyembelihan hewan) 

Rey berlangsung tanpa kehadiran 

publik. Hal ini dilakukan di xamb dan 

N’dӧepkat memilih seorang laki-laki 

yang akan menyembelih hewan 

pengorbanan. Ndeye Coumba 

mengatakan bahwa harus dilakukan 

oleh laki-laki karena mereka adalah 

seorang Muslim, dan agama mereka 

tidak perbolehkan perempuan 

menyembelih hewan. Oleh karena 

itulah, jika hewannya adalah ayam 

diberikan 150frs (Rp 3.000), untuk 

kambing 500frs (Rp 10.000), dan sapi 

1000frs (Rp 20.000).  Penyembelih 

harus meletakkan uang di sebelah 

hewan pengorbanan sebelum 

disembelih. Jadi uang itu harus 

berlumuran darah agar melindungi 

dirinya. 

Setelah menyembelih hewannya, 

darah ditampung dalam kuali dan 

pencampuran akar yang dibawah oleh 

N’dӧepkat. Orang kesurupan dapat 

minum darahnya dengan 

“bersemangat”, sisa dioleskan ke 

seluruh tubuhnya, dan pada komponen 

xamb nya (alu dan gentong). Ndeye 

Coumba mengatakan bahwa setelah 

beberapa saat, darahnya tidak lagi 

kelihatan di kulit orang kerasukan 

karena sebenarnya rab merasa haus 

maka menjilati tubuhnya. Kemudian 

daging hewan dikorbankan dibagi 

menjadi tiga bagian, bagian pertama 

akan dikonsumsi oleh semua orang 

yang hadir,yang kedua untuk altar rab 

dan bagian terakhir akan di bawah 

sebagai sajian ke laut untuk 

dipersembahkan pada Mame Ndjaré. 

 

g) Samp (Pembangunan altar 
domestik)  
 

Bagian N’dӧep ini adalah yang 

paling penting karena merupakan 

prasasti simbolis dan konkret dari 

aliansi dengan rab tersebut. 

Only the altar and the body of the 
person will attest, after the ceremony, 
the reality of the personal and 
familial pact with rab. (Zempleni, 
1966:381) 
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Salah satu N’dӧepkat akan 

berongga lubang-lubang di mana akan 

menempatkan objek-objek yang 

dihubungkan dengan benang putih, 

dan dalamnya menaruh sedikit darah 

dan beberapa potongan daging hewan 

yang dikorbankan sebelumnya. 

Kemudian, N’dӧepkat akan meletakkan 

di atas setiap lubang sebuah gentong 

yang diisi dengan air dan akar, dan 

juga kuali terlubang di tengahnya dan 

terbalik yang berada rab, dan menaruh 

juga alu dan dua batu dari laut. Lantai 

altar ditutupi dengan air dan soow 

(dadih) yang disusun pada berbagai 

elemen tersebut, pengecualian gentong 

yang mengandung air dan akar. 

Rab is now domestic, fixed, 
recognized and fulfilled as well as by 
his house, as much meat, milk, blood, 
nakk (millet dumpling) and Garap 
(roots) ... He came down, he left the 
human body, has no more reason to 
eat through the possessed. (Zempleni, 
1966:393)    

 

h) Penutupan upacara N’dӧep 

Tahap terakhir dari upacara 

adalah tarian umum dengan 

masyarakat yang lain. Hal itu 

mewujudkan pengembalian orang 

kerasukan ke masyarakat. Tahap 

tersebut diadakan dua sampai tiga kali 

sehari: pagi, kemudian sekitar jam 5 

sore sampai jam 7 malam dan setelah 

sholat maghrib, dari jam 8 sampai larut 

malam. Demikian bisa dilakukan di 

halaman rumah orang yang 

diprakarsai baru dan kadang-kadang di 

tempat umum kampungnya. Para 

penonton menciptakan sebuah 

lingkaran besar yang sebagian duduk 

dan yang lain berdiri untuk menonton 

dan berpartisipasi karena akan 

memberikan uang kepada Njité yaitu 

N’dӧepkat utama. Njité (dibedakan 

berdasarkan jumlah manik-manik dan 

jimat-jimat, dia mengenakan) 

mengarahkan griot dan nyanyian Bakk 

(lagu untuk rab) karena dia yang 

berkomunikasi dengan rab tersebut, 

dan juga mengawasi setiap gerakan 

dari orang yang diprakarsai. Dan 

sebagian penonton yang menonton 

dari atap rumah-rumah mereka.  

Para N’dӧepkat dan borom rab 

memasuk pertama dalam lingkaran 

untuk tarian pembukaan. Sebuah altar 

kecil yang terbuat dari berbagai jenis 

Bédiéne (tanduk) berdiri di tengah-

tengah lingkaran di depan para griot. 

Mereka menari di sekitar altar, 

bernyanyi dan bertepuk tangan, agar 

mendorong penonton untuk 



Fatou Bintou Diatta, “Praktik Pengusiran Makhluk Halus pada Orang Kesurupan  
dalam Masyarakat Lebou di Senegal” hal. 1-17. 

 

 

 BioKultur, Vol.V/No.1/Januari-Juni 2016, hal. 10 

melakukan hal yang sama. Mereka 

melakukan putaran pertama, dan 

tempat mereka di peringkat 

menentukan derajat inisiasi mereka: 

dari njité sampai borom rab (para 

siswa-siswa). Mereka bergoyang 

sambil bergerak dengan sangat lambat, 

kaki maju dengan langkah-langkah 

kecil, dan badan bergoyang sedikit dari 

kiri ke kanan. Kemudian putaran kedua 

akan dilakukan oleh njité dan orang 

yang diprakarsainya. Tarian mereka 

lebih kompleks; cawat dinaikkan 

sedikit dan mereka maju dengan 

melemparkan satu kaki demi satu ke 

depan. Setelah itu semua N’dӧepkat 

masih menari lagi selama empat 

putaran di mana pada akhir setiap 

putaran, mereka berhenti di depan 

para griot dan menari lebih cepat: 

tangan pegang tepi cawat, kaki naik 

dan kemudian menapak tanah dengan 

ringan. Untuk putaran ketujuh dan 

terakhir, mereka membentuk dua baris 

satu di depan satu sama lain, 

meninggalkan espasi yang cukup luas 

untuk njité dan orang yang diprakarsai. 

Tarian terakhir itu adalah yang paling 

penting karena rab orang yang 

diprakarsainya akan menari pada saat 

itu dan kemudian akan danou rab 

(jatuh kesurupan karena pengaruh 

makhluk halusnya). Ketika orang yang 

diprakarsai jatuh, bukan lagi dia yang 

menari tetapi rab, dia hanya sebagai 

tunggangannya pada saat tersebut. 

Tubuhnya jatuh ke tanah lagi dan lagi 

dengan masing-masing tarian, seolah-

olah dia tidak punya tulang. Sebagai 

musik terus, tubuhnya menjadi kaku, 

dan kemudian mulai merebut. Sabar 

(drum) ditumbuk keras, penonton 

bertepuk tangan, bernyanyi, dan 

berteriak-teriak, sambil menonton 

bergerakkan tubuhnya. Setelah 

beberapa saat, orang yang diprakarsai 

dibawah oleh N’dӧepkat, dan duduk di 

tepi ruang sakral yaitu xamb untuk 

baginya kembali secara bertahap 

padanya.  

Selama upacara terakhir ini 

berlangsung, banyak orang kesurupan, 

baik N’dӧepkat dan para penonton. 

Karena ketika rab mereka telah 

dipanggil dalam lingkaran, rab 

memaksa tubuh mereka menar. 

Kerasukan itu hanya berlangsung 

selama Bakk, atau serangkaian lagu rab 

yang dinyanyikan. 
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Gambar 1. 
 Proses Status Anggota Komunitas awal 
dirasuki sampai diusir rab dari     
tubuhnya (sumber buku Omar Ndoye 
2010, hal.130) 
 

2) Fungsi sakral N’dӧepkat  

N’dӧepkat adalah repositori 

pengetahuan yang memungkinkan 

untuk terlibat dengan dunia makhluk 

halus dan yang memungkinkan juga 

mereka untuk mengarahkan upacara 

N’dӧep. N’dӧepkat adalah perantara 

dunia makhluk halus yaitu 

makrokosmos dengan alam semesta 

manusia yang mikrokosmos. Menurut 

Mircea (1965:38) hal itu adalah 

semacam Axis mundi, tiang kosmik 

menghubungkan dua alam semesta 

paralel. Tapi bukanlah seorang 

N’dӧepkat siapapun yang 

menginginkannya. Hal ini adalah 

pemilihan oleh rab yang memilih orang 

yang disukai dan layak untuk 

menerima pengetahuan rab sendiri. 

Untuk mengakses status ini terlebih 

dahulu harus dipilih oleh rab, dan 

pemilihan itu ditandai dengan penyakit 

dan melewati serangkaian kesurupan 

inisiasi dan mengikuti pelatihan yang 

cukup lama dengan N’dӧepkat yang 

lain dan ajaran rab terhadap cara 

menyembuhan orang sampai menjadi 

seseorang N’dӧepkat. 

Inisiasi aku mulai pada usia 7 tahun, 
Tuur Mame Ngor merasuki aku. 
Dengan N’dӧepkat yang ada di Yoff 
aku belajar profesi tersebut dan lebih 
banyak dengan Tuur Mame Ngor. 
Aku sendiri pergi ke hutan sejak usia 
7 tahun sampai dewasa ini, beliau 
kasih tahu aku banyak jenis akar 
yang bisa menyembuh beberapa 
penyakit, atau masalah yang 
akibatnya adalah rab. Beliau 
menjelaskan kepada aku cara 
menggunakan akar-akar tersebut. 
Tuur Mame Ngor medatangi aku dan 
bicara sama aku jika aku perlukan 
atau beliau ingin sesuatu. Aku 
melakukan sebisa aku untuk 
memenuhi keinginannya karena 
beliau lebih kuat daripada aku. 
Sementara ketika, makhluk halus 
mau kasih tahu sesuatu cara mereka 
adalah melakukan kamu sakit untuk 
mengawasi tentang hal buruk atau 
kebahagiaan yang akan terjadi 
dalam keluarga, bahkan di desa dan 
di negeri. Ketika ada seorang yang 
sakit  di keluarga atau siapapun, 
mereka akan kasih tahu aku, dan 
juga makhluk halus manakah aku 
harus menyanyikan pujian. (Aminata 
Faye 2015) 
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3) Analisis Fungsional N’dӧepkat 
dengan Teori Fungsionalisme 
Struktural Parsons 
 

Berdasarkan inti teori 

fungsionalisme struktural, dapat 

melihat bahwa dalam kehidupan 

sehari-hari teori ini merupakan sebuah 

sistem besar yang selalu bergerak dan 

memproduksi individu-individu dalam 

system tersebut. Seperti pernyataan 

Parsons bahwa individu adalah bentuk 

dari sebuah system yang ada. Pada 

teori inilah muncul sebuah pernyataan 

bahwa jika sesuatu tidak lagi 

mempunyai fungsi signifikan pada 

masyarakat hal itu akan hilang, 

sementara segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh masyarakat akan 

tetap eksis. Oleh karena itu maka 

fungsi sistem kultus rab dalam 

kehidupan sosial masyarakat Lebou 

dengan keberadaan N’dӧepkat secara 

fungsional sebagai pemimpin kultus 

tersebut, sebagai juga penghubung dan 

penyembuh masih tetap dibutuhkan.  

 N’dӧepkat sebagai bagian struktur 

social dalam kehidupan masyarakat 

Lebou sejak neneh moyang mereka 

sampai dewasa ini, tetap fungsional 

sebagai terutama penghubung santara 

manusia dengan makhluk halus dan 

penyembuh orang yang telah 

kerasukan supaya mereka bisa kembali 

normal dalam masyarakat. Struktur 

kultus rab memiliki gaya 

kepemimpinan yang sangat 

“maternalistik”, hal ini ditunjukkan 

oleh peran N’dӧepkat yang hampir 

semua adalah perempuan dan posisi-

posisi dominasi mereka dalam kultus 

rab. Unsur itu menunjuk peran 

N’dӧepkat sangat dominan karena 

dalam masyarakat tersebut para 

perempuan menjadi tokoh sentral yang 

memegang dan menjagah nilai-nilai 

dan tradisi kebudayaan masyarakat 

Lebou. Melalui sistem kultus rab secara 

tidak langsung, para N’dӧepkat 

mendapat kekuasaan dan dapat 

meningkatkan status sosial mereka.   

Sebagaimana telah diuraikan 

bahwa teori Fungsionalisme Struktural 

beranggapan bahwa masyarakat itu 

merupakan sistem yang secara 

fungsional terintegrasi ke dalam 

bentuk keseimbangan. Menurut 

Parsons dinyatakan bahwa yang 

menjadi persyaratan fungsional dalam 

sistem di masyarakat dapat dianalisis, 

baik yang menyangkut struktur 

maupun tindakan sosial, adalah berupa 

perwujudan nilai dan penyesuaian 
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dengan lingkungan yang menuntut 

suatu konsekuensi adanya persyaratan 

fungsional. Sehingga dapat melihat 

dengan konsep AGIL fungsi N’dӧepkat 

dalam masyarakat Lebou: 

 Adaptasi (Adaptation) 

 Dengan masuknya Islam dalam 

lingkungan masyarakat Lebou, para 

N’dӧepkat dapat menjalankan sebuah 

sinkretisme, mengadaptasi perilaku 

mereka terhadap hal baru tersebut yang 

memasuki kehidupan mereka. Dari titik 

tersebut maka dapat terlihat bahwa para 

N’dӧepkat mengubah pola interaksi 

lingkungan mereka sehingga 

menjalankan dua “agama” tanpa 

mengubah atau mengaruhi posisi atau 

perilaku mereka sebagai N’dӧepkat.   

Parsons dalam AGIL mengatakan 

jika proses adaptasi bukan saja berkutat 

pada penyesuaian individu terhadap 

lingkungan tapi juga sebaliknya, 

bagaimana menyesuaikan kondisi 

lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan 

individu, dan hal itu terlihat dalam cara 

N’dӧepkat menggunakan atau interaksi 

dengan para makhluk halus untuk 

mempenuhi kebutuhan masyarakat 

Lebou. Maka dengan jelas N’dӧepkat 

dapat keuntungan menduduki posisi-

posisi penting sebagai pemimpin dan 

penghubung manusia dengan makhluk 

halus dalam masyarakat Lebou. 

 Pencapaian (Goal-Attainment) 

Sementara sistem matrilineal yang 

dibangun sekitar kultus rab jelas 

memiliki tujuan untuk mengasih 

perempuan ruang sosial untuk 

mengekspresi diri, mendominasi dan 

menghegemoni masyarakat Lebou 

melalui kultus tersebut. Secara tidak 

langsung itu adalah sebuah hegemoni 

pertama dari makhluk halus terhadap 

N’dӧepkat jelas, kemudian N’dӧepkat 

terhadap masyarakat yang lain dengan 

kekuasaan yang dimiliki mereka. Para 

N’dӧepkat akan mendominasi dalam 

sistem kultus rab yang membuat mereka 

dapat identitas tinggi, dan terhormat 

dalam masyarakat Lebou tersebut. Agar 

mencapai tujuan tersebut, N’dӧepkat 

meletakan kongregasi mereka dengan 

cara keunikan dalam posisi-posisi penting 

yang dimiliki para N’dӧepkat saat 

menjalani upacara ritual N’dӧep atau lagi 

Tuuru.   

 Integrasi (Integration) 

Penguatan sistem kultus rab ini 

terlihat dengan cara penguatan 

kongregasi N’dӧepkat. Penguatan 
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tersebut antara mereka membuat 

semua berjalan lancar pada saat acara 

dan memenuhi fungsi masing-masing 

mereka.  Justru walapun integrasi telah 

ada antara para N’dӧepkat dan yang 

lain dari kongregasinya tetap ada 

konflik antara N’dӧepkat khususnya 

yang senior dan yang baru. Karena bagi 

yang senior salah satu alasan mereka 

mempunyai konflik dengan N’dӧepkat 

muda adalah bahwa yang itu lebih 

fokus ke sisi ekonominya dari pada 

sakralnya dan juga cara yang muda lagi 

disebar di media misalnya televisi 

rasahia-rahasia terhadap kultus rab.  

Kenyataan kurang berjalan 

dengan lancar integrasi tersebut dalam 

sistem kultus rab masyarakat Lebou 

dewasa ini dan bagi siapapun yang 

mengikuti N’dӧepkat pasti akan 

mendapat keuntungan dalam bentuk 

posisi sosial naik atau pengetahuan 

keilmuan dunia gaib. Tetapi untuk 

keseimbangan sistem mereka secara 

tidak langsung dipaksa untuk bekerja 

sama demi kebutuhan masyarakat 

Lebou. Kebutuhan itulah yang menjadi 

sebuah alat pemersatu para N’dӧepkat 

Lebou.  

 

 Pemeliharaan Pola (Laten-Pattern 
Maintenance) 
 

Untuk mempertahankan posisi-

posisi kekuasaan mereka dalam sistem 

tersebut, para N’dӧepkat terus 

menerus memenuhi kebutuhan 

masyarakat Lebou yang membuatnya 

sadar terhadap itu dan memberikan 

sebuah dukungan, persetujuan pada 

N’dӧepkat. Jadi bentuk lain dari cara 

untuk mempertahankan sistem kultus 

rab tersebut adalah dengan 

memperbanyak upacara N’dӧep dan 

Tuuru dan memperlibatkan semua 

anggota masyarakat gabung bersatu 

untuk menjaga terus kultus rab 

generasi ke generasi ke depan. 

Hasilnya jelas terlihat, meskipun 

agama Islam masuk dalam masyarakat 

ini dengan Tarîqah patriarkal 

Layenniya, tetap sistem kultus rab 

tidak diberhentikan dari posisi dan 

kekuasan diberikan ke perempuan. Hal 

ini menunjukan bahwa besarnya 

dukungan makhluk halus kepada 

perempuan menjadi suatu kekuatan 

bagi N’dӧepkat yang merasa 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

sambil mempertahankan sistem kultus 

rab yang telah diwariskan dari dulu.   
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 Dengan demikian, konsep ini 

membuat terlihat bagaimana dan 

seberapa kekuasaan N’dӧepkat dalam 

mengendalikan kultus rab sebagai 

pemimpin dan juga fungi atau relasi 

yang. Bentuk seperti ini dalam kajian 

Parsons menunjukan bahwa dalam 

setiap sistem, atau segala sesuatu hal 

yang berhubungan dengan sistem 

tersebut memiliki konsep AGIL.   

 

Simpulan  

Penelitian ini mengangkat dua 

permasalahan pokok yaitu tentang 

pelaksanaan pengusiran makhluk 

halus atau upacara N’dӧep, dan fungsi 

pengusir dalam tengah-tengah 

masyarakat agama. Dari pembahasan 

yang dilakukan dalam bab sebelumnya 

mengenai dua permasalahan 

dimaksud, dapat ditarik kesimpulan-

kesimpulan yang berikut bahwa 

praktik pengusiran makhluk halus 

dalam masyarakat Lebou dilaksanakan 

dalam tiga atau tujuh hari tergantung 

permintaan rab yang merasuki 

orangnya. Hirarki makhluk halus 

dalam masyarakat Lebou terbentuk 

dalam tiga jenis pokok makhluk halus 

yaitu rab deuk, tuur, dan rab 

berkeliaran dan dapat melihat fungsi 

dari makhluk halus khususnya rab 

deuk dan tuur adalah menjaga dan 

melindungi masyarakat dari rab 

berkeliaran yang penyebab gangguan 

terhadap masyarakat. Jadi masyarakat 

yang dirasuki rab berkeliaran harus 

disembuhkan itulah fungsi N’dӧepkat 

yang akan menjadi sangat penting 

untuk menjaga keseimbangan dalam 

sistem masyarakatnya sendiri. Sebagai 

penghubung dan penyembuh, 

N’dӧepkat bekerja dengan rab deuk 

dan tuur untuk menyelesaikan masalah 

yang telah terjadi dalam masyarakat.  

Sementara jika melihat struktur 

masyarakat dan makhluk halus yang 

jelas para makhluk halus berada paling 

atas yaitu rab deuk, tuur, rab 

berkeliaran, n’dӧepkat, dan baru 

masyarakat. Oleh karena itulah, 

masyarakat yang sakit kemarilah pada 

makhluk halus untuk penyembuhan 

lewat N’dӧepkat. Rab deuk dan Tuur 

yang akan menunjuk pada N’dӧepkat, 

rab berkeliaran manakah yang 

merasuki orangnya dan cara apakah 

dilaksanakan penyembuhannya. Dalam 

struktur fungsional, masyarakat 

diibarkan sebagai tubuh yang jika sakit 

harus disembuhkan sama dengan 



Fatou Bintou Diatta, “Praktik Pengusiran Makhluk Halus pada Orang Kesurupan  
dalam Masyarakat Lebou di Senegal” hal. 1-17. 

 

 

 BioKultur, Vol.V/No.1/Januari-Juni 2016, hal. 16 

orang-orang dalam masyarakat yang 

jika dirasuki oleh rab harus 

disembuhkan. Proses penyembuhan 

tersebut adalah struktur di manakah 

pengusir manakah pengusir sebagai 

fungsi penyembuh, dan penghubung 

antara dua dimensi tersebut yaitu 

dunia makhluk halus dengan dunia 

alam manusia. Fungsi N’dӧepkat 

seperti “jarung dan bening” dan jelas 

penting untuk keseimbangan dalam 

sistem masyarakat, sistem kultus rab 

maupun sistem kultus rab dan 

masyarakat. Kultus rab menetapkan 

pentingnya perempuan dan nilai-nilai 

keadilan dan keseimbangan. Saat itulah 

perempuan merasa “ditingkatkan”, 

diberikan kekuasan dan posisi 

tertinggi dalam masyarakat Lebou 

dengan kultus rab tersebut khususnya 

para N’dӧepkat perempuan.    
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