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BAB V 

PELAKSANAAN SASI DI NEGERI ADMINISTRATIF HATUHENU 

 

Keberadaan sumber daya alam tidak tersebar secara merata di muka 

bumi, karena faktor geografis dan letak astronomis membuat jumlah dan 

kualitas sumber daya alam di tiap wilayah pun berbeda, karena itu terdapat 

wilayah dengan sumberdaya alam yang sangat melimpah, namun ada pula 

yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. 

Sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh 

sebab itu, kontrol manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang sangat 

penting.  

Pengelolaan sumber daya alam di beberapa daerah di Indonesia tidak 

terlepas dari keberadaan masyarakat lokal yang memiliki kekayaan terhadap 

pengetahuan lokal, dan pengetahuan lokal tersebut merupakan pengetahuan 

yang unik, yang ditransfer dari nenek moyangnya, dan dapat dijumpai dari 

berbagai cara masyarakat lokal menjaga alam serta menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Cara menjaga sumber daya alam yang saat ini sudah 

menjadi identitas masyarakat Maluku adalah Sasi.  
Dengan pengetahuan lokalnya, masyarakat Maluku mencoba menjaga 

sumber daya alamnya, baik di darat maupun di laut. Salah satu negeri di 

Maluku yang masih mempertahankan bahkan melestarikan sasi adalah Negeri 

Administratif Hatuhenu. Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan 

membahas sejarah sasi dan dinamika sasi sebagai kearifan lokal masyarakat 

Negeri Administratif Hatuhenu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku 

Tengah, Provinsi Maluku. Selain itu, penulis juga akan membahas peran modal 

sosial yang secara langsung nampak dalam budaya sasi dan modal spiritual 

yang ternyata juga terkuak dalam kearifan lokal sasi. Beberapa hal tersebut 

akan dibahas berdasarkan hasil observasi penulis ketika melakukan penelitian 

di Negeri Administratif Hatuhenu.  
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Sejarah dan Dinamika Sasi di Negeri Administratif Hatuhenu 

 

 Dari Sasi Adat ke Sasi Gereja 

 

Sama seperti negeri lainnya di Maluku yang masih membudayakan sasi 

baik terhadap hasil pertanian maupun perikanan, Negeri Administratif 

Hatuhenu di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah juga masih 

melestarikan budaya ini. Sasi merupakan  identitas masyarakat Maluku, 

khusunya dalam menjaga maupun mengelola sumber daya alam agar tidak 

digunakan secara berlebihan. Sasi sudah ada sejak zaman para leluhur dan 

tidak ditemukan sumber yang pasti kapan budaya tersebut mulai dilakukan. 

Hal ini seperti penjelasan Raja Negeri Administratif Hatuhenu, berikut ini:  

“Pelaksanaan sasi bukanlah hal baru bagi kami, sebab sudah dari dulu kami 

lakukan di Negeri Sepa. Memang tidak dapat diketahui pasti kapan mulai 

diberlakukan, karena tidak ada sumber tertulis. Tapi yang pasti sasi sudah ada 

sejak masa lampau dari para leluhur dan sampai saat ini masih kita lestarikan, 

walaupun sudah bukan sasi adat, melainkan sasi Gereja.” 

Dari penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa di zaman para 

leluhur dulu, memang tidak terdapat sumber berupa tulisan yang dapat 

menjadi sumber informasi tentang sejarah dan latar belakang pelaksanaan sasi. 

Akan tetapi karena pelaksanaan sasi sudah dilakukan dari zaman leluhur dan 

terus diwariskan, maka generasi saat ini pun dapat mengenalnya bahkan juga 

turut melaksanakannya.  

Seperti pada penjelasan sebelumnya tentang sejarah Negeri 

Administratif Hatuhenu, maka sejarah sasi di negeri ini juga cukup menarik. 

Pada Bab IV, penulis telah menjelaskan bahwa Hatuhenu adalah anak dusun 

dari Negeri Sepa, oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan Raja 

Hatuhenu saat ini, Bpk Benny Maalo, beliau menceritakan sejarah sasi adat 

atau sasi negeri yang pernah dilakukan masyarakat Hatuhenu di Negeri Sepa.  

“Ketika Hatuhenu masih bergabung dengan Negeri Sepa, maka sasi yang 

diberlakukan di sana adalah sasi petuanan. Sasi petuanan10 merupakan bagian 

dari sasi adat atau sasi negeri, sehingga yang bertanggung jawab terhadap 

proses tutup sampai buka sasi adalah pihak pemerintah negeri.  Biasanya jenis 

tanaman yang di sasi hanyalah tanaman kelapa, tidak ada yang lain.” 

                                                           
10

 Petuanan/ulayat adalah hak milik. Jadi Sasi Petuanan yang berlangsung saat itu di Negeri Sepa 

termasuk jenis sasi pribadi milik masyarakat Dusun Hatuhenu, yang dilakukan di lahan pribadi 

masyarakat Hatuhenu.  
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Salah satu informan yang mengetahui sejarah sasi adat yang dilakukan 

masyarakat Hatuhenu ketika masih menetap di daerah yang lama adalah Bpk. 

Benny Maollo, yang saat ini menjabat sebagai Raja Negeri Administartif 

Hatuhenu. Dari penjelasannya, ternyata pihak pemerintah negeri yang 

bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses buka dan tutup sasi. Selain itu, 

jenis tanaman yang di sasi hanya tanaman kelapa, dan tidak berlaku pada jenis 

tanaman lainnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Benny Maollo juga, penulis 

mendapatkan penjelasan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sasi adat 

yang saat itu masih berlangsung di Negeri Sepa. Berikut adalah penuturan 

beliau11:  
“Pelaksanaan sasi adat tidak terlalu sulit. Misalnya jika ada masyarakat 

Hatuhenu yang akan melakukan sasi terhadap tanaman kelapa, maka 

masyarakat harus mengutarakan niatnya kepada kepala dusun dan kepala 

dusun akan melanjutkannya kepada staf pemerintah negeri lainnya. Setelah 

itu, raja akan mengumpulkan semua staf pemerintahan negeri dan 

menyampaikan kepada mereka di baileo12 bahwa akan dilakukan upacara adat 

tutup sasi di Dusun Hatuhenu. Selanjutnya, raja menugaskan marinyo untuk 

menyampaikan titah atau pesan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat 

juga mengetahui bahwa akan dilakukan sasi petuanan di Dusun Hatuhenu. 

Setelah itu, staf saniri negeri kemudian pergi ke tempat yang akan dilakukan 

sasi dan kemudian marinyo sebagai pendeta adat akan berdoa dan memasang 

patok13 yang menjadi tanda bahwa pohon kelapa di tempat tersebut sedang di 

sasi. Kemudian giliran kewang14 yang akan menjaga tanaman-tanaman 

tersebut. Biasanya jangka waktu dari tutup sasi sampai buka sasi terhadap 

tanaman kelapa adalah empat bulan. Jika sudah genap empat bulan, maka 

pemerintah adat kembali membuka sasi.” 

Sasi adat yang dulu pernah dilakukan masyarakat Hatuhenu di tempat 

tinggal yang lama masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah 

negeri atau lembaga adat. Hal ini dapat dilihat dari adanya jabatan marinyo 

sebagai orang yang menyampaikan titah atau pesan raja kepada masyarakat, 

dan juga bertugas sebagai pendeta adat yang akan mendoakan tanaman yang 

akan di sasi, dan juga jabatan kewang selaku polisi hutan, yang bertugas untuk 

                                                           
11 Hasil wawancara dengan Bpk. Benny Maollo, tanggal 05 Mei 2016  
12 Baileo adalah sebutan untuk rumah adat masyarakat Maluku. Biasanya di setiap desa atau negeri 

adat, terdapat baileo yang menjadi tempat dilangsungkannya rapat saniri negeri bahkan acara-acara 

desa lainnya.  
13 Patok adalah sebutan kepada sebuah tanda berupa papan kecil yang diletakan pada tanaman yang 

di sasi, agar orang lain dapat melihat dan mengetahui bahwa ada tanaman yang di sasi.  
14 Kewang adalah sebutan untuk polisi hutan, yang bertugas menjaga hasil-hasil hutan atau tanaman 

yang di sasi. 
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menjaga dan mengontrol tanaman-tanaman yang di sasi agar tidak ada yang 

berani mencuri. Sementara itu, jangka waktu buka sasi untuk tanaman kelapa 

adalah empat bulan. Dalam pelaksanaan sasi adat ini juga, diberlakukan pula 

aturan-aturan atau norma, sehingga jika kedapatan ada yang mencuri, akan 

dikenakan sanski, bisa membayar denda atau sanksi sosial lainnya tergantung 

dari pemerintah negeri.15  

Namun pasca konflik 1999 yang terjadi di Maluku dan akhirnya 

mengharuskan masyarakat Hatuhenu untuk pindah di tempat relokasi yang 

baru, maka sasi adat yang sudah bertahun-tahun diberlakukan di Dusun 

Hatuhenu, akhirnya diganti dengan sasi Gereja. Awalnya mula diberlakukan 

sasi Gereja ini ketika masyarakat atau jemaat berembuk dengan pemerintah 

negeri dan pihak Gereja, sebab masyarakat merasa lebih aman jika sasi diambil 

alih oleh pihak Gereja. Hal ini di ungkapkan oleh Bpk. Benny Maollo yang saat 

ini menjabat sebagai Raja Hatuhenu, seperti yang dikutip berikut ini16.  

“Ketika kami semua pindah di lokasi yang baru ini, masyarakat langsung 

berembuk dengan pihak gereja maupun pemerintah negeri agar sasi ini tetap 

dilakukan. Tapi tanggung jawab dalam upacara tutup maupun buka sasi 

diserahkan kepada pihak gereja. Hal ini karena belajar dari pengalaman 

sebelumnya di tempat lama, walaupun sudah dilakukan sasi adat tetapi ada 

saja yang mencuri. Selain itu, mayoritas semua masyarakat di Negeri 

Hatuhenu ini beragama Kristen Protestan, jadi alangkah baiknya sasi yang 

dilakukan adalah sasi gereja. Masyarakat lebih percaya kalau Tuhan yang 

dapat menjaga tanamannya saat ini, sehingga kalau ada yang mencuri nanti 

Tuhan saja yang melihatnya. Jadi kami selaku pemerintah negeri juga setuju 

dengan usulan tersebut.” 

Masyarakat yang merupakan anggota jemaat GPM Hatuhenu memang 

menginginkan agar sasi adat berubah menjadi sasi Gereja, karena masayarakat 

lebih merasa aman jika tanaman-tanamannya di sasi oleh pihak Gereja, dan 

alasan mayoritas masyarakat yang beragama Kristen Protestan. Ini 

menggambarkan bahwa ada inisiatif tersendiri dari masyarakat saat itu, yang 

dengan keyakinannya masyarakat masih percaya dengan keberadaan Tuhan 

yang memiliki kuasa untuk melindungi tanaman-tanaman yang di sasi supaya 

terhindar dari pencurian.  

 

 

 

                                                           
15 Hasil Wawancara dengan Bpk. Benny Maollo, tanggal 05 Mei 2016 
16 Hasil Wawancara dengan Bpk. Benny Maollo, tanggal 05 Mei 2016 
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Hal ini juga senada dengan penuturan Ketua Majelis Jemaat GPM 

Hatuhenu, Pdt. Ny. E. Wattimury , S.Th.  

 “Sejak jemaat Hatuhenu pindah ke daerah yang baru ini, kegiatan tutup dan 

buka sasi memang lebih dipercayakan ke pihak gereja. Jemaat berpikir jika 

dilakukan sasi gereja, maka tanaman milik mereka itu akan langsung didoakan 

oleh pendeta sebagai Hamba Tuhan, dan jika ada yang mencuri langsung akan 

berurusan dengan Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan sasi adat yang 

hanya memberikan sanksi sosial dan masih berbau mistis dalam ritual tutup 

dan buka sasi, yang dilakukan oleh marinyo.” 

Ritual sasi yang dulunya dipercayakan pada pemerintah negeri, 

ternyata harus mengalami pergeseran paradigma, sebab masyarakat atau 

jemaat GPM Hatuhenu sudah mulai berpikir bahwa Gereja merupakan sebuah 

wadah yang paling tepat untuk menangani setiap upacara sasi. Gereja yang di 

dalamnya menaungi umat Kristen di Hatuhenu dipimpin oleh seorang 

pendeta, yang dianggap sebagai Hamba Tuhan yang selama ini telah di percaya 

oleh masyarakat atau jemaat. Sementara jabatan marinyo yang merupakan 

salah satu struktur dalam pemerintahan adat sudah tidak lagi diyakini dapat 

mendoakan tanaman-tanaman yang disasi, dan ritual sasi adat dirasakan masih 

terbatas pada pemujaan terhadap para leluhur. Dari penjelasan ini pula, penulis 

melihat bahwa lembaga keagamaan, yang di dalamnya Gereja juga turut 

bernaung telah mendapat kepercayaan dari masyarakat yang merupakan 

jemaat GPM Hatuhenu, dan jemaat percaya keberadaan Tuhan yang 

“Transenden”17,  yang mampu menjaga tanaman-tanaman jemaat yang 

sementara di sasi, sehingga jika ada yang mencuri, maka Tuhan yang akan 

menghukum. Tentu saja bagi jemaat hukuman dari Tuhan berbeda dengan 

sanksi sosial yang biasanya berlaku dalam sasi adat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  Cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam 

semesta. Misalnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan 

mustahil dipahami manusia. 
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 Tata Cara Pelaksanaan Sasi Gereja 

 

Menurut Ibu. E. Wattimury, S.Th selaku Ketua Majelis Jemaat GPM 

Hatuhenu, jika ada jemaat yang ingin tanamannya disasi, maka dua hari 

sebelumnya, jemaat harus menghubungi majelis jemaat. Setelah itu, pada saat 

ibadah minggu, pendeta akan mengumumkan kapada jemaat. Menurutnya, 

dalam liturgis18  Ibadah Minggu Gereja Protestan Maluku (GPM) yang selama 

ini menjadi pedoman dalam beribadah, belum ada tata cara dalam hal ritual 

buka dan tutup sasi. Oleh karena itu, ketika berkhotbah pendeta biasanya juga 

mengajak jemaat untuk saling menghargai dan tidak menyakiti jemaat lain, 

dengan cara tidak mengambil tanaman anggota jemaat lain yang sementara 

disasi, sekaligus juga memberitahukan jangka waktu buka sasi yang 

sebelumnya telah disampaikan jemaat yang bersangkutan. 

Kemudian pada saat doa syafaat19, tanaman-tanaman yang akan di sasi 

didoakan, dan jemaat yang bersangkutan biasanya memberikan nazar sebagai 

bentuk syukur kepada Tuhan. Nazar20 yang diberikan jemaat pada saat buka 

dan tutup sasi kepada Gereja merupakan simbol bentuk komitmen dalam 

pergumulan mereka dengan Tuhan, diberikan secara ikhlas dan tidak 

dipaksakan.21  

Setelah selesai berdoa, jemaat dianjurkan untuk membayar papan sasi, 

yang akan menjadi tanda atau patok, dengan harga Rp. 5.000,- kepada pihak 

gereja, yang kemudian akan ditancapkan oleh mejelis jemaat bagi tanaman-

tanaman yang sudah didoakan untuk disasi.22 Ketika jangka waktu untuk buka 

sasi, pendeta bersama beberapa orang majelis jemaat, serta jemaat yang punya 

hak milik terhadap tanaman yang disasi akan meninjau lokasi tempat tanaman 

disasi, dan kemudian berdoa. Setelah itu, papan sasi dicabut, dan tanaman yang 

disasi sudah dapat dikonsumsi atau dijual oleh jemaat yang bersangkutan.  

 

                                                           
18 Panduan ibadah atau sering disebut juga tata ibadah, yang di dalamnya terdapat urut-urutan 

dalam ibadah yang dilakukan. 
19 Doa syafaat adalah doa yang ditujukan untuk mendoakan orang banyak, negara, pejabat, gereja, 

serta ungkapan syukur atas terlaksananya ibadah yang dilakukan, dan sebagainya. Biasanya dalam 

doa syafaat di Gereja, pendeta juga akan membawa pokok-pokok pergumulan yang sedang digumuli 

jemaat, misalnya saja mendoakan tanaman-tanaman jemaat yang akan di sasi. 
20 Nazar biasanya merupakan persembahan dalam bentuk uang yang diberikan jemaat ataupun hasil 

panen milik jemaat. Namun saat ini jemaat lebih banyak memberikan uang sebagai persembahan. 
21 Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu 
22 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, Pdt. Ny. E. Wattimury, S.Th  
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Gambar 5.1 : Pohon Kelapa yang sedang di sasi 

(Sumber:  Nampasnea, 2016) 

Selain berdoa secara langsung dengan tanaman-tanaman yang 

dilakukan sasi,  pendeta juga akan berdoa dengan air yang akan diberikan 

kepada jemaat. Biasanya air ini diberikan apabila sasi dilakukan terhadap jenis 

tanaman tertentu, seperti cabai atau pun jenis buah-buahan yang masa 

panennya tidak memerlukan jangka waktu yang lama, sehingga jika jemaat 

merasa bahwa tanaman miliknya sudah matang dan dapat dipanen, maka 

jemaat dapat langsung menyiram air yang telah didoakan oleh pendeta dan 

membawa nazar yang kemudian didoakan, sebagai bentuk ungkapan syukur 

kepada Tuhan.23  

 

 

 Dinamika Sasi Gereja di Negeri Hatuhenu  

Ketika masyarakat atau jemaat tinggal di daerah relokasi yang baru, 

yakni di kilometer 6 ini, maka semua jenis tanaman yang ditanam jemaat pun 

dapat disasi. Bukan hanya kelapa, melainkan singkong, ubi-ubian, buah-

buahan, bahkan cabai pun ikut disasi. Tidak ada batasan khusus yang 

dilakukan pihak Gereja, sebab Gereja memberikan kebebasan bagi jemaat 

untuk menanam maupun melaksanakan sasi bagi tanaman-tanaman mereka.  

Dalam kehidupan keluarga petani di Hatuhenu, faktor pendapatan atau 

penghasilan yang diperoleh dari aktivitas bekerja merupakan hal yang turut 

mempengaruhi kesejahteraan keluarga tersebut. Jika pendapatan besar, maka 

                                                           
23 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, Pdt. Ny. E. Wattimury, S.Th, 

tanggal 07 Mei 2016 



47 
 

kesejahteraan sudah pasti dirasakan oleh keluarga sebab dapat mencukupi 

kebutuhan hidup. Rutinitas bercocok tanam yang dulu tidak pernah mereka 

lakukan, kini telah menjadi aktivitas mereka setiap hari di relokasi yang baru. 

Keseharian para petani yang banyak dihabiskan di kebun atau di hutan, 

dilakukan karena dorongan kehidupan yang serba sulit. Kebutuhan hidup yang 

semakin hari semakin bertambah, biaya pendidikan anak, bahkan kebutuhan 

tidak terduga lainnya, membuat para petani di Hatuhenu bekerja keras 

memanfaatkan lahan dari masyarakat Haruru. Walaupun kebanyakan tanaman 

yang ditanam para petani adalah jenis tanaman holtikultura, namun para 

petani cukup terampil dalam mengolah lahan, memberikan pupuk yang 

merupakan bantuan dari pemeritah atau LSM, dan menjaga tanaman-tanaman 

mereka dari serangan hewan peliharaan masyarakat Haruru. Keterbatasan ini 

pula yang membuat pelaksanaan sasi masih tetap dilakukan oleh para petani di 

Hatuhenu.24  

Berdasarkan penuturan Sekretaris Jemaat GPM Hatuhenu, dari bulan 

Januari sampai Juni 2016 ketika penulis melakukan penelitian, terdapat 15 

jenis tanaman yang di sasi, diantaranya tanaman singkong, kelapa, cabai, 

rambutan, nenas, jeruk, dan mangga. Jumlah ini dianggap cukup besar, dan 

pihak Gereja juga antusias melayani jemaat.25 Walaupun diperhadapkan 

dengan keterbatasan lahan dalam bercocok tanam, namun para petani di 

Hatuhenu tetap bersyukur, sebab mereka hidup di tanah yang subur. Pulau 

Seram di Provinsi Maluku memang terkenal dengan kesuburan tanahnya, 

karena itu banyak sekali transmigran yang datang mengadu nasib dan bekerja 

mengolah lahan yang subur di Pulau Seram. Hal ini juga seperti penuturan 

Bpk. David Illery, seperti berikut ini26:  

“Tanah di Pulau Seram ini termasuk tanah yang subur, dan memang kami 

rasakan itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika membuang batang 

singkong saja, maka pasti akang bertumbuh. Itu memang terbukti, sehingga 

jangan heran kalau di pekarangan rumah kami tumbuh berbagai jenis 

tanaman atau buah-buahan, dan tanaman-tanaman di pekarangan rumah, 

seperti cabai pun dapat di sasi.” 

Pelaksanaan sasi Gereja ternyata juga tidak serta merta bebas dari 

pencurian. Walaupun setiap tanaman para petani sudah didoakan, namun 

                                                           
24 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Illery (Sekretaris jemaat GPM Hatuhenu), tanggal 12 Mei 

2016 
25 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Illery (Sekretaris jemaat GPM Hatuhenu), tanggal 12 Mei 

2016 
26 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Illery (Sekretaris jemaat GPM Hatuhenu), tanggal 12 Mei 

2016 
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masih saja kedapatan ada tanaman para petani yang hilang dicuri. Akan tetapi, 

hal ini dapat disikapi oleh pihak Gereja dengan baik, seperti penuturan ibu 

pendeta, berikut ini :  

 “Walaupun sasi ini sudah didoakan, tapi tetap saja ada tangan-tangan usil 

yang mencuri. Biasanya ada yang ketahuan, tapi kami tidak memberikan 

sanksi sosial atau sanksi hukum lainnya. Biasanya jika pihak Gereja tahu 

pribadi yang melakukan pencurian, maka kami hanya memanggil orang 

tersebut dan berdoa dengannya, serta melakukan pendampingan, agar yang 

bersangkutan tidak mengulang kesalahan yang sama, serta berharap Tuhan 

pun mengampuni dosanya. Namun hampir lima bulan berjalan ini, tidak ada 

jemaat yang mengeluh tentang kasus pencurian. Saya merasa bersyukur, itu 

berarti sudah ada kesadaran dari jemaat yang lain.”27 

Dari penjelasan ibu pendeta, pihak Gereja benar-benar peduli dan 

tidak menutup mata dari realita pencurian terhadap tanaman-tanaman yang 

sementara di sasi. Tidak ada sanksi sosial atau sanksi hukum yang diberikan, 

melainkan menyadarkan setiap jemaat agar tidak melakukan pencurian 

terhadap tanaman-tanaman yang di sementara di sasi. Ini merupakan salah 

satu kepedulian yang Gereja berikan, dan ternyata menggugah setiap jemaat, 

sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pendeta, maka aksi 

pencurian itu sudah jarang ditemukan. Cara Gereja merangkul jemaat dengan 

mengarahkannya untuk tidak melakukan kesalahan, seperti mencuri, secara 

tidak langsung telah melahirkan sebuah relasi yang baik antar keduanya.  

Namun disisi lain, keberadaan masyarakat atau jemaat di Negeri 

Administratif Hatuhenu yang hampir sebagaian besar adalah petani, tidak 

serta-merta membuat mereka melaksanakan sasi terhadap tanaman mereka. 

Masih terdapat masyarakat atau jemaat yang tidak melakukan sasi. Alasan 

mereka tidak melakukan sasi sangat beragam, seperti penuturan salah seorang 

informan, yang tanamannya juga tidak di sasi, berikut ini : 
“Waktu di tempat tinggal lama, saya dan keluarga melakukan sasi terhadap 

tanaman kelapa, karena  memang sudah dari dulu sasi itu dilakukan. Tetapi 

setelah ditempat yang baru ini, kami tidak melakukan sasi lagi, karena yang 

kami tanam hanya buah-buahan. Tidak ada masalah sebenarnya, hanya saja 

saya merasa lambat kalau di sasi. Rasanya kalau melihat tanaman-tanaman 

yang sudah berbuah itu, hati langsung ingin mengambilnya dan langsung 

dimakan.”28 

                                                           
27 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, Pdt. Ny. E. Wattimury, S.Th, 

tanggal 07 Mei 2016 
28 Hasil Wawancara dengan Ibu Lenny Lasamahu, tanggal 18 Mei 2016 



49 
 

Hal senada pun disampaikan informan lain, yakni Ibu Epy Sedubun, seperti 

yang dikutip berikut ini : 

“Saya pikir sasi dan tidak sasi sama saja. Sasi ini khan cara kami melindungi 

tanaman kami supaya juga masih bisa di nikmati anak cucu. Tapi bagi saya 

kebanyakan tujuan orang melakukan sasi itu supaya tanaman tidak dicuri 

orang. Tapi kalau kedapatan dicuri, ya sama saja. Jadi saya biasa tidak 

melakukan sasi, karena saya juga menanam semua tanaman saya untuk 

dikonsumsi keluarga. Jadi bagi saya tidak ada masalah”.29 

Sementara itu, bagi Bpk David Illery, sasi adalah bagian dari pengetahuan lokal 

yang sudah menolong menjaga tanaman miliknya sehingga tidak dicuri orang. 

Akan tetapi ia juga takut kalau ada orang yang mencuri karena membutuhkan, 

dan harus menerima sanksi langsung dari Tuhan. Berikut ini adalah 

penjelasannya. 

“Saya di tempat tinggal yang baru ini tidak melakukan sasi. Kalau di tempat 

tinggal yang lama saya biasa melakukan sasi. Mungkin di sini saya takut saja 

dan kasihan, jika ada orang yang terkena sanksi dari Tuhan karena mencuri 

atau juga karena di makan oleh hewan-hewan peliharaan masyarakat 

Haruru, seperti babi dan sapi. Jadi, semua tanaman saya tidak ada yang di 

sasi, langsung di konsumsi atau di jual. Saya biarkan saja, dan saya mencoba 

berpikir positif terhadap orang lain. Ya, kalau ada yang mencuri, itu pasti 

sangat membutuhkan, dan selama itu tidak membawa kerugian besar bagi 

saya, saya tidak mempermasalahkannya.”30 

 

Berdasarkan penjelasan beberapa informan di atas, ternyata sasi masih 

dipandang sebagai bagian pengetahuan lokal mereka yang memiliki nilai dan 

manfaat bagi mereka. Pelaksanan sasi juga bukan hal baru bagi mereka, sebab 

di tempat tinggal yang lama, mereka juga melakukan sasi, walaupun hanya 

pada tanaman kelapa. Namun setelah tinggal di daerah relokasi yang baru, 

pelaksanaan sasi sudah tidak dilakukan, karena keinginan untuk segera 

mengkonsumsi tanaman-tanaman yang ditanam, seperti buah-buahan, bahkan 

ada juga yang masih berpikir bahwa kalau disasi sama saja karena 

kemungkinan mencuri masih ada, dan ada juga yang merasa takut jika ada 

orang lain yang terkena sanksi dari Tuhan sebab sudah mencuri.  

Selain itu, serangan hewan-hewan peliharaan masyarakat Haruru 

sebagai pemilik lahan juga menjadi salah satu faktor masyarakat atau para 

petani di Hatuhenu untuk tidak melakukan sasi. Faktor inilah yang membuat 

                                                           
29 Hasil Wawancara dengan Ibu Epy Sedubun, tanggal 19 Mei 2016 
30 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Ilery, tanggal 22 Mei 2016 
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para petani harus waspada dan langsung menjual tanaman-tanamannya. 

Memang tidak terpungkiri beberapa alasan yang dikemukakan oleh para 

informan di atas, sebab inilah yang mereka alami dan rasakan. Namun, apakah 

mereka yang tidak melakukan sasi ini tetap merawat tanaman bahkan 

lingkungan mereka dengan baik, sama seperti masyarakat lain yang masih 

melakukan sasi? Berikut ini adalah penuturan mereka. 

“Walaupun tanaman saya tidak di sasi, namun saya tetap menjaga 

kebersihan lingkungan. Buktinya pekarangan rumah saya tetap bersih, dan 

tanaman cabai dan buah-buahan lainnya yang saya tanam tetap berbuah. 

Tidak melakukan sasi bukanlah alasan bagi saya untuk tidak menjaga 

kebersihan lingkungan.”31 

Hal senada juga disampaikan Ibu Epy Sedubun, seperti berikut ini : 

“Saya dan keluarga tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan 

itu bagian dari iman. Dari zaman saya muda hingga beruban putih ini, saya 

tetap peduli dengan lingkungan, walaupun saya tidak melakukan sasi. 

Karena sudah tentu lingkungan yang bersih itu akan indah dipandang mata, 

selain itu tubuh juga akan sehat, dan kebersihan lingkungan yang baik juga 

akan membuat tanaman dapat tumbuh dengan subur.”32 

 

Dan, penuturan Bpk. David Illery, berikut ini : 

“Beberapa tanaman saya ditanam di depan pekarangan rumah saya. Tentu 

saja saya wajib menjaga kebersihan lingkungan. Hasilnya juga dapat saya 

rasakan, jadi walaupun tidak melakukan sasi terhadap tanaman-tanaman 

saya, namun saya tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih.”33 

Dari penjelasan beberapa informan yang tidak melakukan sasi, 

ternyata tidak menghalangi kepedulian mereka menjaga kebersihan 

lingkungan. Para petani ini sadar betul akan kebersihan serta kualitas 

lingkungan mereka, sebab dengan adanya kualitas lingkungan yang baik, 

sudah tentu akan menghasilkan tanaman-tanaman yang tumbuh subur, yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun tidak melakukan sasi, namun 

mereka tetap semangat menjaga kebersihan lingkungan.  

 

 

                                                           
31 Hasil Wawancara dengan Ibu Lenny Lasamahu, tanggal 18 Mei 2016 
32 Hasil Wawancara dengan Ibu Epy Sedubun, tanggal 19 Mei 2016 
33 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Illery, tanggal 22 Mei 2016 
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 Tujuan Jemaat atau Para Petani Melakukan Sasi Gereja 

Begitu kentalnya budaya sasi ini, maka hampir sebagian besar jemaat 

GPM Hatuhenu yang merupakan para petani juga tidak bisa meninggalkannya, 

sebab mereka punya alasan masing-masing. Berikut penuturan salah satu 

informan : 

“Tujuan saya melakukan sasi adalah supaya tanaman-tanaman saya ini tidak 

dicuri orang. Khan kasihan saya, sudah susah-susah menanam tapi kalau 

dicuri orang, ya saya mau makan apa nanti. Apalagi saya dan suami hanyalah 

petani biasa.”34 

Hal senada pun di sampaikan oleh Ibu Merry Renyaan berikut ini35 : 

“Saya melakukan sasi supaya tanaman saya tidak dicuri orang. Saya biasanya 

melakukan sasi bagi tanaman kelapa. Lalu kalau sudah dicuri orang, 

bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga? Barang-barang 

kebutuhan hidup saja sangat mahal. Jadi, ya harus di sasi, karena hanya 

kelapa yang dapat saya manfaatkan.” 

 

Sasi dilakukan jemaat GPM Hatuhenu untuk menghindari adanya aksi 

pencurian terhadap tanaman-tanaman milik mereka. Akan tetapi, tujuan sasi 

yang dilakukan jemaat lainnya juga adalah agar supaya tanaman yang ditanam 

dapat benar-benar matang dan berkualitas, seperti penuturan informan berikut 

ini : 
“Saya memang melakukan sasi supaya tanaman saya tidak ada yang dicuri. 

Tapi, selain itu saya melakukan sasi ini juga supaya buah-buahan yang saya 

sasi ini betul-betul masak, sehingga kalau di makan pasti rasanya manis dan 

kalau dijual pasti meenguntungkan juga. Biasanya saya melakukan sasi 

terhadap tanaman jeruk, mangga, cokelat, dan rambutan. Kebetulan 

tanaman-tanaman tersebut saya tanam di pekarangan rumah saya jadi saya 

pikir lebih baik di sasi.”36 

  

Pelaksanaan sasi yang dilakukan jemaat atau petani di Hatuhenu ini juga 

bertujuan agar dapat mengontrol perilaku jemaat yang biasanya punya 

keinginan yang besar untuk mengkonsumsi tanaman yang mereka tanam. Hal 

ini seperti penuturan Bpk. David Illery berikut ini : 

                                                           
34 Hasil Wawancara dengan Ibu Agustina Pia, tanggal 17 Mei 2016 
35 Hasil Wawancara dengan Ibu Merry Rahajaan, tanggal 15 Mei 2016 
36 Hasil Wawancara dengan Bpk. Onny Sorey, tanggal 16 Mei 2016 
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“Biasanya jemaat yang datang kepada Gereja untuk meminta Gereja 

melakukan sasi terhadap tanamn-tanaman jemaat, alasannya beragam. Ada 

yang takut dicuri, tapi ada juga yang ingin tanaman-tanamannya itu dapat 

dikonsumsi dengan sebaik mungkin, dan tidak berlebihan. Biasanya alasan 

ini juga dikarenakan jemaat ingin menjual tanaman-tanaman yang mereka 

sasi. Karena itu, bagi mereka sasi dapat menekan hawa nafsu mereka secara 

manusiawi agar tidak langsung menghabiskan apa yang ditanam pada saat 

itu, tetapi dibiarkan tumbuh berkembang, dan menghasilkan jumlah yang 

banyak dan berkualitas.”37 

Dari penjelasan beberapa informan di atas, penulis melihat bahwa 

tujuan masyarakat atau para petani  di Hatuhenu melakukan sasi Gereja yakni, 

agar tanaman mereka tidak dicuri orang, agar tanaman mereka dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik, sehingga hasilnya dapat langsung dikonsumsi 

atau juga dapat dijual, dan juga agar dapat mengontrol perilaku jemaat agar 

dapat bijaksana dalam mengatur pola konsumsi, sehingga tidak terkesan boros, 

tetapi dapat dikonsumsi dengan seminimal mungkin.  

 

 Manfaat melakukan Sasi Gereja  

Selain tujuan jemaat atau petani melakukan sasi seperti yang telah 

dijelaskan, ada beragam manfaat juga yang telah dirasakan. Tentunya dengan 

manfaat yang telah dirasakan jemaat ini, membuat pelaksanaan sasi Gereja 

yang ada di Hatuhenu, masih tetap berlangsung sampai saat ini. Hal ini seperti 

penuturan beberapa jemaat, berikut ini : 

“Saya merasakan manfaat yang besar dengan adanya sasi ini. Di tempat 

tinggal yang baru ini, hanya kelapa yang kami sekeluarga sasi, sedangkan 

tanaman-tanaman lain, seperti singkong, hanya ditanam untuk di makan, 

tidak untuk dijual. Untuk tanaman kelapa sendiri, waktu buka sasi adalah 

empat bulan. Ketika sudah buka sasi, tanaman tersebut langsung di buat 

kopra atau di olah untuk menjadi minyak goreng, dan hasil-hasil tersebut 

langsung dijual di pasar atau kepada masyarakat lain yang ingin membeli. 

Untuk kopra jika dijual, 1kg sekitar Rp. 9.000,- dan biasanya kami bisa 

menjual sekitar lima puluh sampai seratus kg, tergantung dari banyaknya 

buah kelapa yang kami ambil. Ya, cukuplah untuk belanja keperluan sehari-

hari dan bisa juga ditabung.”38  

 

                                                           
37 Hasil Wawancara dengan Bpk. David Illery (Sekretaris jemaat GPM Hatuhenu), tanggal 12 Mei 

2016 
38 Hasil Wawancara dengan Ibu Merry Rahajaan, tanggal 15 Mei 2016 
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Dari hasil wawancara di atas, penulis melihat peran atau manfaat sasi 

yang sangat besar, seperti sasi terhadap tanaman kelapa yang dilakukan oleh 

Ibu Merry Rahajaan, seorang petani kelapa. Ternyata sasi kelapa ini punya 

manfaat lain yakni, dapat diolah menjadi  kopra. Kopra merupakan sebuah 

istilah yang sering disebutkan masyarakat Maluku terhadap buah kelapa 

kering yang sudah di belah menjadi dua, dipotong-potong, dan diambil daging 

buahnya. Selanjutnya, daging buah kelapa tersebut kemudian di jemur sampai 

kering, dan jika sudah kering dapat dijual ke pihak yang memesan, untuk 

kemudian diolah lagi sehingga menjadi minyak goreng, sabun, dan sebagainya. 

Hasil dari penjualan kopra dapat dimanfaatkan untuk belanja kebutuhan 

keluarga dan juga dapat ditabung.  

Manfaat melakukan sasi terhadap tanaman juga dirasakan oleh Bpk. 

Onny Sorey. Keberdaan tanaman-tanaman yang ia tanam, seperti kelapa, 

cokelat, mangga, rambutan, dan jeruk, mengharuskannya untuk melakukan 

sasi.  
“Dulu waktu tinggal di lokasi yang lama, saya hanya melakukan sasi 

terhadap tanaman kelapa. Setelah tinggal di lokasi yang baru ini, saya 

memang suka sekali menanam, baik tanaman umur panjang, seperti kelapa 

maupun tanaman umur pendek, seperti cokelat, rambutan, jeruk, mangga, 

dan cabai. Biasanya kalau saya lihat sudah muncul buah-buah kecil, saya 

langsung meminta pihak Gereja untuk mendoakan dan tentunya disertai 

dengan natzar yang saya berikan. Hasilnya dapat makan oleh keluarga atau 

juga langsung dijual supaya kami mendapatkan tambahan penghasilan. Saya 

bisa mendapat Rp. 200.000,00 hingga Rp. 250.000,00 jika menjual mangga 

atau jeruk.”39 

 

                                                           
39 Hasil Wawancara dengan Bpk. Onny Sorey, tanggal 16 Mei 2016 
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Gambar 5.2 : Tanaman Cabai yang sedang di sasi 

(Sumber : Nampasnea, 2016) 
 

 

Sasi bukanlah hal baru bagi keluarga petani Bpk. Onny Sorey, sebab 

beliau dan keluarga sudah melakukan sasi di tempat tinggal mereka yang lama. 

Saat ini ketika mereka harus pindah di tempat tinggal mereka yang baru, keluarga 

Bpk. Onny juga melakukan sasi terhadap tanaman-tanamannya. Biasanya hasil 

dari tanaman yang di sasi dapat dikonsumsi, tetapi juga dapat dijual untuk 

menambah penghasilan keluarga.  

Manfaat yang sama pun di rasakan oleh Ibu Agustina Pia, seorang petani 

singkong di Hatuhenu. Berikut penuturannya40 : 

“Sampai saat ini kami sekeluarga masih melakukan sasi bagi tanaman-

tanaman kami, khususnya singkong. Biasanya untuk singkong, kami lihat 

saja kalau sudah bisa untuk di sasi, kami langsung sasi, sampai mendekati 

musim panen baru di buka sasi. Biasanya sekitar 4 - 8 bulan baru di panen. 

Kami biasanya menanam singkong di lahan yang luasnya sekitar 40 m2 

sehingga kalau sekali panen itu bisa dapat berkarung-karung dan 

keuntungan untuk sekali panen sekitar Rp.1.000.000,00. Untuk singkong 

sendiri, kami bisa dua kali penen dalam setahun. Sebagian untuk 

                                                           
40 Hasil Wawancara dengan Ibu Agustina Pia, tanggal 17 Mei 2016 
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dikonsumsi, dan paling banyak untuk di jual. Hasilnya dapat ditabung untuk 

pendidikan anak-anak, dan juga membeli alat elektronik seperti tv.” 

 

 
Gambar 5.3 : Tanaman singkong yang sedang di sasi 

(Sumber : Nampasnea, 2016) 
 

Hal senada pun di sampaikan Bpk. Dedy Tomasoa, yang juga 

merupakan petani singkong di Hatuhenu. Pendapatan besar juga diperolehnya 

ketika melakukan sasi terhadap tanaman singkong atau ubi-ubian yang selama 

ini di tanamnya.  
”Dalam sekali panen, saya bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp. 

1.500.000,- dengan luas kebun sebesar 60 m2. Saya memperoleh keuntungan 

yang besar karena lahan untuk saya bercocok tanam, cukup besar. Dengan 

lahan yang besar, saya bisa menanam singkong dan ubi-ubian lainnya. 

Setelah saya pastikan bahwa tanaman-tanaman saya sudah hampir di panen, 

maka saya pun ke ibu pdt dan mengutarakan niat saya agar tanaman-

tanaman saya di sasi. Ketika panen pun saya bisa mendapatkan hasil panen 

yang banyak, dan saat dijual dipasar, dan keuntungannya pun memuaskan, 

sehingga mampu untuk memenuhi hidup sehari-hari.”41 

Manfaat sasi Gereja yang telah dirasakan Ibu Agustina Pia dan Bpk. 

Dedy Tomasoa memang menjadi alasannya tetap melakukan sasi. Dari 

keuntungan melakukan sasi terhadap tanaman singkong, maka dapat 

dikonsumsi dan sebagian besar juga dapat diual. Untuk tanaman singkong 

dapat dilakukan dua kali panen, dan hasil penjualannya juga sangat besar. 

                                                           
41  Hasil Wawancara dengan Bpk. David Tomasoa. Tanggal 17 Mei 2016 



56 
 

Berdasarkan penjelasan beberapa informan tersebut, penulis melihat 

manfaat sasi yang dilakukan jemaat GPM Hatuhenu terhadap tanaman-

tanamannya dirasakan sangat besar dan hal tersbut juga menjadi alasan mereka 

masih tetap melakukan sasi sampai saat ini. Selain tanaman-tanaman jemaat 

dapat dikonsumsi, tanaman-tanaman yang di sasi pun dapat dijual. Dengan 

hasil penjualan yang sangat besar, maka masyarakat dapat memanfaatkannya 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk ditabung bagi pendidikan anak, 

bahkan juga dapat membeli alat-alat elektronik yang diinginkan.  

 

 

 

Makna Sasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat atau Jemaat GPM Hatuhenu di 

Negeri Administratif Hatuhenu 

 

Masyarakat Negeri Administratif Hatuhenu merupakan gambaran 

masyarakat adat Maluku yang sangat menjaga identitas lokalnya, seperti sasi. 

Tentunya sasi telah menjadi bagian dalam sejarah Hatuhenu, dan 

keberadaannya sebagai upaya perlindungan terhadap sumber daya alam tetap 

dilestarikan masyarakat. Keberadaan masyarakat Hatuhenu yang mampu 

mengelola sumber daya alam mereka, sejalan dengan hasil Earth Summit di 

Rio de Janeiro pada 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on 
Environment and Development (1992). Dalam Prinsip ke-22 dinyatakan 

bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam 

pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan 

praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan 

mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).42  

Dalam kenyataannya sistem pengelolaan  lingkungan secara tradisonal, 

seperti sasi terbukti mempunyai nilai penting dalam  perlindungan dan 

pelestarian  lingkungan, termasuk dalam konteks sosial dan ekonomi,  

khususnya bagi masyarakat adat  Maluku  yang kehidupannya sangat 

bergantung pada hasil-hasil  perikanan dan pertanian. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa masyarakat adat, seperti masyarakat Hatuhenu sampai saat ini mampu 

mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dengan baik, dan hal tersebut 

                                                           
42 Tulisan Popi Tuhulele tentang KOMPILASI PEMIKIRAN TENTANG DINAMIKA HUKUM 
DALAM MASYARAKAT (Memperingati Dies Natalis ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013), 
diakes dari http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-
hak-adat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-
lingkungan-hidup. Pada tanggal 11 September Pukul 13.00 WIB 

http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
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tidak dapat dilepas-pisahkan dari pengetahuan lokal atau kearifan lokal, serta 

nilai-nilai agama yang telah mempedomani gaya hidup masyarakat.  

Tanggapan masyarakat terhadap sasi sebagai kearifan lokal masyarakat 

Hatuhenu juga sangat menarik, seperti yang di sampaikan Bpk. Benny Maollo, 

selaku Raja Negeri Hatuhenu saat ini, yang mengatakan bahwa43 : 

“Menurut saya, ciri khas orang tua di zaman dulu yang paling diingat adalah 

mewariskan sebuah warisan kepada anak cucu di masa yang akan datang, 

dan mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan munculnya budaya sasi 

ini, entah itu  mewariskan tanah, atau tanaman-tanaman lainnya kepada 

anak cucu mereka, dan akhirnya sampai saat ini kita juga masih 

membudayakannya sebagai sebuah warisan yang sangat bermanfaat untuk 

mengelola sumber daya alam kita.” 

Hal senada pun sampaikan Bpk. David Illery, selaku Sekretaris Jemaat GPM 

Hatuhenu : 

 “Saya memaknai sasi ini sebagai sumber pengetahuan dari orang tua di 

zaman dulu, tentang bagaimana mengatur pola hidup yang mau 

memanfaatkan alam dengan sebaiknya, supaya semua anak cucunya juga 

dapat merasakannya. Dan, itu terbukti sampai sekarang kita masih melihat 

berbagai kekayaan alam, yang dapat kita gunakan juga untuk makan atau 

diolah”44 

 

Dari penjelasan kedua informan di atas, sasi dipandang sebagai sebuah 

warisan dari para leluhur, yang terwujud dalam pengetahuan masyarakat lokal 

terkait cara melestarikan sumber daya alam, agar dapat diwariskan kepada 

anak cucu. Akhirnya praktek sasi ini pun membudaya, dan sampai saat ini 

masih di praktekan oleh generasi saat ini di Hatuhenu.  

Selain sebagai warisan leluhur yang berwujud sebuah pengetahuan 

lokal, sasi juga dimaknai sebagai langkah yang tepat dalam mengontrol pola 

konsumsi. Hal ini seperti penuturan informan berikut ini:  

 “Menurut saya, sasi adalah sebuah cara yang sangat membantu dalam 

memanfaatkan hasil-hasil dari kebun dengan baik, sebab kebiasaan manusia 

ialah ingin cepat merasakan hasil dari tanaman yang selama ini di tanam di 

kebun, padahal belum tentu tanaman tersebut sudah bisa langsung di 

makan. Bisa saja tanaman tersebut masih mentah. Oleh karena itu, dengan 

adanya sasi, dapat membantu tanaman bertumbuh dengan baik, dan bila 

waktunya tanaman itu dipanen, kita pun dapat merasakannya. Bagi saya ini 

                                                           
43 Hasil Wawancara dengan Bpk. Benny Maollo, tanggal 05 Mei 2016 
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sebuah cara yang baik, dan ini juga sebuah pengetahuan. Walaupun kita 

tidak sekolah tinggi, tapi kita mampu menjaga alam dengan melakukan sasi 

bagi tanaman-tanaman kita.”45  

 Sama halnya dengan Ibu Nona Illery, Ketua Majelis Jemaat GPM 

Hatuhenu, juga memberikan pemahaman dan tanggapan beliau terhadap 

kearifan lokal sasi, seperti yang di kutip berikut ini 46:  

“Sasi merupakan sebuah cara menjaga dan mengelola sumber daya alam di 

Maluku. Dengan adanya sasi, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya 

alam dengan baik, dan tentu saja dapat dirasakan juga oleh generasi yang 

akan datang. Saya rasa konsep sasi merupakan sebuah konsep pengetahuan 

lokal yang lahir dari para leluhur di zaman lampau, yang sangat bermanfaat 

bagi kita yang hidup di saat ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai 

masalah lingkungan, masalah krisis pangan, yang membuat kita harus 

bijaksana menggunakan segala sumber daya alam, dan dengan adanya 

budaya sasi, masyarakat Hatuhenu mampu bertahan hidup. Sebagaian besar 

masyarakat Hatuhenu adalah petani, karena itu mereka paham betul dalam 

menjaga dan mengelola tanaman-tanamannya, dan anak cucu mereka juga 

sudah terbiasa. Kebiasaan baik ini saya harap akan tetap membudaya sampai 

di generasi yang akan datang.” 

Dari penjelasan beberapa informan di atas, penulis melihat esensi dari 

sasi sebagai suatu cara yang sangat baik, dalam mengontrol pola konsumsi 

masyarakat lokal. Dengan adanya sasi yang sampai saat ini masih dilestarikan 

masyarakat, tentu saja dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai 

masalah yang saat ini sedang terjadi, seperti masalah krisis pangan. Sasi mampu 

mengontrol perilaku masyarakat agar tidak mengeksploitasi hasil-hasil alam 

dengan berlebihan, dan membantu masyarakat merawat dan menjaga 

tanamannya hingga menghasilkan kualitas tanaman yang baik, dan layak 

dikonsusmi. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama tinggal di Negeri 

Administartif Hatuhenu, penulis melihat bahwa hampir semua masyarakat 

memang sangat aktif dalam bekerja, khususnya bertani. Hal tersebut sudah 

menjadi rutinitas masyarakat, walaupun hidup dalam keterbatasan namun 

memiliki kekayaan pengetahuan lokal yang dapat menjadi acuan dalam 

bertahan hidup.  
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Pemberdayaan Masyarakat atau Jemaat Hatuhenu Melalui Pelaksanaan Sasi 

Gereja 

Begitu semangatnya masyarakat dalam bekerja, khususnya para petani, 

membuat Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu juga turut mendorong 

masyarakat yang tidak melakukan sasi, agar kembali melakukan praktek sasi 

terhadap tanaman-tanaman milik mereka. Berikut ini adalah penjelasan 

beliau47: 

“Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sasi ini punya banyak manfaat 

bagi jemaat di Hatuhenu, namun masih ada beberapa keluarga yang sudah 

tidak melakukan sasi terhadap tanaman mereka lagi. Padahal mereka semua 

adalah petani. Saya menghargai alasan mereka, namun menurut saya 

alangkah lebih baik jika tanaman mereka di sasi. Bagaimanapun juga kita ini 

manusia biasa, tidak tahu kapan kesusahan terjadi, jadi lebih baik kita 

waspada. Saya pikir pelaksanaan sasi tentu sangat membantu kita. Sebagai 

seorang pendeta, saya juga harus berkontribusi dalam pelayanan dan 

pemberdayaan umat, oleh karena itu saya sering menyentilnya lewat 

khotbah, baik dalam ibadah, atau dalam percakapan saya dan jemaat sehari-

hari. Saya berharap jemaat dapat sadar dan tetap melestarikan budaya sasi 

ini.”  

 

Walaupun sasi merupakan bagian kearifan lokal masyarakat yang 

sudah terbukti mampu melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar 

masyarakat, namun masih terdapat keluarga-keluarga jemaat yang belum 

menyadari manfaat sasi. Ini justru membawa keprihatinan tersendiri bagi 

Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, sebab beliau melihat konteks jemaat 

yang rata-rata berprofesi sebagai petani, yang menurutnya bisa saja mengalami 

kesusahan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, perannya sebagai Ketua Majelis 

Jemaat GPM Hatuhenu yang harus melayani dan memberdayakan umat, 

membuatnya juga merasa turut andil membantu jemaatnya dan mengarahkan 

jemaat untuk berpikir kedepan. 

Praktek sasi yang saat ini masih berlangsung di Hatuhenu memang 

telah mengalami pergeseran paradigma, yakni dari sasi adat ke sasi Gereja. 

Akan tetapi, hal ini tak lantas membuat esensi sasi berkurang. Sasi tetap 

dipandang sebagai pedoman masyarakat atau jemaat dalam menjaga kelestarian 

sumber daya alamnya. Yang membuatnya berbeda hanya karena masyarakat 
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atau  jemaat telah meyakini pedoman-pedoman yang telah mereka dapatkan 

dalam setiap ritual-ritual ibadah yang dilakukan Gereja, dan meyakini 

keberadaan Tuhan yang penuh kuasa dan yang di imani serta di yakini dapat 

menjaga setiap hasil usaha yang dilakukan masyarakat atau jemaat.  

Sasi Gereja yang berlaku di Hatuhenu juga merupakan wujud 

pemberdayaan yang dilakukan Gereja kepada umat-Nya. Bukan saja 

memberdayakan dengan cara membantu jemaat terkait masalah lahan untuk 

kegiatan bercocok tanam, tetapi lebih dari itu, Gereja merasa terpanggil juga 

untuk memberdayakan jemaat agar dapat hidup mandiri, tetap gigih dalam 

bekerja, dan pantang menyerah. Dengan adanya semangat yang dimiliki setiap 

jemaat, tentunya jemaat pun secara sadar tidak dapat meninggalkan 

pelaksanaan sasi yang selama ini telah menjadi pengetahuan lokal mereka 

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia.48  
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