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BAB VII 

PENUTUP 

 

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan ini. Dalam 

bagian ini, terdapat kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil pembahasan 

yang sudah diuraikan.  

 

Kesimpulan 

Sasi sebagai kearifan lokal masyarakat atau jemaat di Negeri 

Administratif Hatuhenu merupakan sebuah pengetahuan lokal yang sudah 

bertahun-tahun dilakukan masyarakat, dan sejalan dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pelaksanaan sasi di 

Hatuhenu saat ini bukan lagi sasi adat, yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah negeri, melainkan sudah beralih menjadi sasi Gereja yang 

dikelola oleh Gereja. Pergeseran paradigma sasi adat ke sasi Gereja ini 

didasarkan pada kepercayaan masyarakat atau jemaat bahwa ketika tanaman-

tanaman jemaat itu disasi dan didoakan pihak Gereja, maka Tuhan yang akan 

berkuasa bagi tanaman-tanaman mereka (imanen), sehingga ketika ada yang 

mencuri, maka Tuhan Yang Maha Besar dari kejauhan (transenden) akan 

melihat dan berwenang memberikan sanksi. Hal ini berbeda dengan sasi 

adat, yang hanya memberikan sanksi sosial atau sanksi hukum kepada orang 

yang ketahuan mencuri, sesuai hukum adat yang telah diberlakukan.  

Selain itu, dalam sasi Gereja ini juga terdapat anjuran-anjuran, 

namun tidak besifat baku yang mengatur tata cara pelaksanaan sasi (norma), 

kepercayaan, bahkan relasi yang baik, yang terbangun antara jemaat dan 

Gereja, walaupun hal tersebut tidak disadari. Ketiga hal tersebut merupakan 

unsur modal sosial yang sangat berperan dalam pelaksanaan sasi. Selain itu, 

bukan saja modal sosial yang terlihat dalam relasi jemaat dan Gereja, 

melainkan juga terdapat modal spiritual yang di dalamnya nampak sifat-sifat 

manusia sebagai makhluk pemaaf, makhluk yang memahami keberadaan 

hidupnya walaupun harus diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, dan 

makhluk beragama yang selalu mempraktekan ajaran-ajaran agama, seperti 

mengucap syukur kepada Tuhan ketika segala usahanya diberkati Tuhan, 

yang adalah Sang Pencipta. Hal inilah yang membuat adanya sebuah 

kekuatan untuk tetap bertahan hidup di tengah konteks yang sulit. 
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 Saran 

Dalam penulisan ini, penulis mengharapkan agar pelaksanaan sasi 

Gereja yang sangat bermanfaat, kiranya dilakukan oleh semua masyarakat 

atau jemaat. Penulis merasa penjelasan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu 

memang benar, sebab sebagian besar jemaat adalah petani, karena itu sasi 

sebagai upaya pelestarian terhadap sumber daya alam, perlu dilakukan 

jemaat. Namun Gereja juga harus mempunyai sebuah konsep pemberdayaan 

yang jelas dan tertanggung jawab sehingga tidak membembani jemaat, 

misalnya dalam membayar papan sasi, supaya tidak terkesan bahwa ada 

komersialiasi rohani dalam pelaksanaan sasi yang dibuat Gereja.  

Melalui penulisan ini juga, penulis berharap agar Gereja Protestan 

Maluku (GMP) membuat sebuah liturgis khusus yang menjadi sebuah 

pedoman atau tata cara dalam pelaksanaan sasi Gereja, sebab pelaksanaan sasi 

Gereja ini bukan saja dilakukan oleh jemaat GPM Hatuhenu, melainkan 

terdapat pula jemaat-jemaat dalam lingkup GPM yang masih melaksanakan 

praktek sasi. Selain itu, penulis juga berharap Gereja dan Pemerintah Negeri 

Administratif Hatuhenu tetap bekerjasama dalam membantu masyarakat atau 

jemaat agar kehidupan mereka dapat lebih baik, dan agar kerja sama yang 

dilakukan oleh Gereja dan Pemerintah Negeri dalam memperjuangkan lahan 

bertani yang selama ini merupakan lahan Negeri Haruru, juga mendapat 

tanggapan yang baik dari pemerintah kabupaten Maluku Tengah, sehingga 

lahan tersebut bukan saja menjadi lahan pakai yang bersifat sementara, 

melainkan menjadi hak tetap bagi masyarakat atau jemaat dalam bertani.  

 


