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BAB VI 

PELAKSANAAN SASI : MODAL SOSIAL,  

MODAL SPIRITUAL, PERUBAHAN PERILAKU 

    

Kearifan lokal sasi yang masih dilestarikan hingga kini oleh masyarakat 

Maluku, khususnya masyarakat Negeri Administratif Hatuhenu telah 

berlagsung sekian lama, sebagai sebuah upaya dalam mengelola sumber daya 

alam. Tentunya dengan mengelola sumber daya alam secara baik dan 

tertanggung jawab, maka konsumsi masyarakat juga dapat tercukupi dengan 

baik, dan mendorong masyarakat untuk dapat menjaga kestabilan sumber daya 

alam, dan dapat mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Kebijaksanaan 

dalam mengatur pola konsumsi masyarakat Hatuhenu, sejalan dengan 

pemikiran Thomas Malthus (1978) dalam Rogers et. al, 2007, yang selalu 

mengingatkan masyarakat dan pemerintah di zaman itu untuk tidak boros 

dalam pola konsumsi, sebab hal itu akan menuju pada kesulitan.  

Jika berbicara mengenai kearifan lokal sasi di Maluku, maka 

sebenarnya ada persamaan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang 

menekankan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya (Munasinge, 

1993, dalam Rogers et. al, 2007). Pada aspek ekonomi, pelaksanaan sasi mampu 

memaksimalkan pendapatan masyarakat sebagai petani, yang bergantung 

sepenuhnya dari hasil kegiatan bercocok tanam yang selama ini dilakukan, 

baik itu dengan cara dijual ataupun dikonsumsi secara langsung. Selanjutnya 

pada aspek ekologi, pelaksanaan sasi yang selama ini dilakukan masyarakat 

mampu menjaga ketahanan dan kekokohan sumber daya alam, agar tetap 

stabil. Artinya dengan pelaksanaan sasi, membuat masyarakat saat ini dapat 

mencukupi kebutuhannya, tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, serta membuat 

masyarakat tetap merasa bertanggungjawab menjaga kualitas lingkungan. 

Sedangkan pada aspek sosilogi budaya, pelaksanaan sasi tetap bertahan 

ditengah berbagai konteks masyarakat yang semakin modern, dan melahirkan 

hubungan yang harmonis dalam kehidupan para petani di Hatuhenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Peran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Sasi 

Dalam bab II, penulis telah memaparkan pendapat beberapa tokoh 

yang telah memperkenalkan konsep ini, yakni Putnam, Fukuyama, Coleman, 

dan Bourdiou, serta pendapat beberapa ahli lainnya, yang menyimpulkan 

bahwa di dalam konsep modal sosial, terdapat beberapa unsur yang saling 

berhubungan, yakni kepercayaan, norma, dan hubungan sosial.  

Dari berbagai uraian yang telah di jelaskan, bahwa kepercayaan, 

norma, dan jaringan dalam modal sosial, memungkinkan anggota komunitas 

bertindak kolektif. Jika dilihat dalam konteks Negeri  Administratif Hatuhenu, 

sangat jelas keberadaan masyarakat Hatuhenu yang saat ini hidup dan menetap 

di Negeri Administratif Hatuhenu, namun kenyataanya tidak semua 

masyarakat Hatuhenu ini merupakan masyarakat asli Hatuhenu. Awalnya 

mereka tidak saling mengenal, bahkan dari keberadaan mereka, mereka 

akhirnya ada yang memutuskan untuk menikah dengan masyarakat asli 

Hatuhenu. Hal ini seperti penuturan Bpk. Mon Nendissa, berikut ini : 

“Kalau mendengar marga saya, pasti orang tahu saya bukan asli Hatuhenu. 

Saya memang berasal dari Pulau Saparua, namun saya dulu ingin merantau 

ke Pulau Seram, sekitar tahun 1990-an, bersama istri saya. Kebetulan waktu 

itu, saya diterima bekerja di PT. Djayanti, salah satu perusahaan tripleks 

yang saat itu terkenal di Pulau Seram, bahkan di Maluku. Namun karena 

perusahaan tersebut telah ditutup, akhirnya saya ke Negeri Sepa, dan 

memutuskan menetap di Negeri Hatuhenu bersama istri saya. Saat itu kami 

belum saling mengenal dengan masyarkat lain, namun kami akhirnya 

membaur dengan masyarakat di sini, sampai sekarang.”49 

Dari penjelasan informan di atas, penulis dapat mengetahui bahwa ada 

beberapa anggota masyarakat di Negeri Administratif Hatuhenu yang bukan 

masyarakat asli Hatuhenu. Mereka datang dari daerah lain, bertemu satu sama 

lain, tidak saling mengenal, namun akhirnya tinggal dan menetap di 

Hatuhenu. Tentu mereka datang merantau bahkan akhirnya menetap di 

Hatuhenu dengan berbagai tujuan dan alasan, baik mencari nafkah bahkan ada 

yang menemukan jodohnya di Hatuhenu dan akhirnya menikah. Keberadaan 

mereka tentu membuat mereka bertemu dan beradaptasi dengan masyarakat 

asli Hatuhenu, berkumpul, berinteraksi, dan bersosialisasi satu sama lain.  

Bukan saja ada relasi yang baik diantara anggota masyarakat, 

melainkan ada kepercayaan masyarakat yang merupakan anggota jemaat GPM 

Hatuhenu terhadap pihak Gereja, dimana masyarakat lebih percaya jika 

praktek sasi yang masih dilakukan masyarakat dapat dikontrol oleh pihak 
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Gereja, dengan segala aturan yang berlaku. Dari kehidupan masyarakat ini, 

secara tidak langsung telah menumbuhkan adanya kepercayaan, norma, 

bahkan jaringan, yang membuat mereka akhirnya dapat hidup harmonis 

sampai saat ini dalam satu atap, di Negeri Hatuhenu.  

 

 Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan modal sosial dimana seseorang akan mampu 

membuat akses lebih jauh dalam usaha. Kelancaran komunikasi dan interaksi 

sesama anggota dalam jaringan sosial, merupakan hasil dari kepercayaan ini. 

Oleh karena itu membangun kepercayaan ini membutuhkan konsistensi usaha, 

ketepatan janji, dan pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari 

masyarakat atau jemaat GPM Hatuhenu yang hampir empat belas tahun telah 

menetap di Negeri Administratif Hatuhenu. Selain itu, kerjasama menjadi 

unsur penting dalam berusaha. Untuk bekerjasama diperlukan kepercayaan 

diantara anggota kelompok yang bekerjasama. Oleh karena itu kepercayaan 

atau (trust) menjadi syarat yang mutlak, sebab bagaimana orang bisa kerjasama 

bila tidak didasari oleh rasa saling percaya.  

Hal ini juga diperkuat oleh Bpk. David Illery, yang berkata50 : 

“Selama ini tidak ada masalah besar antar masyarakat, karena mungkin kita 

sudah seperti keluarga. Kita hidup bersama-sama, pernah merasakan 

kerusuhan bersama-sama, tinggal di tempat pengungsian bersama-sama, 

memperjuangkan masa depan Hatuhenu bersama-sama, dan sampai saat ini 

juga tetap bekerja sama dalam membangun rumah-rumah kita, yang 

merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten. Ya, seperti ini. Kalau 

berbicara sasi, kita saling menghargai saja, karena kalau kita saling 

menghargai, maka niat untuk mencuri pasti tidak akan ada, dan memang 

sampai saat ini orang masih tetap melakukan sasi, ya sudah pasti karena 

mereka tetap berpikir positif dan masih punya kepercayaan terhadap orang 

lain atau bahkan tetangga rumah di sekitar mereka. ” 

Dari penjelasan Bpk. David Illery, maka dapat dilihat bahwa 

kepercayaan antar masyarakat di Negeri Administratif Hatuhenu memang 

terbangun dengan sendirinya, lewat berbagai sejarah dan pengalaman hidup 

masyarakat, dan dari kepercayaan itulah yang membuat masyarakat saling 

menghargai serta saling percaya satu dengan lainnya. Kepercayaan juga yang 

membuat praktek sasi di Negeri Hatuhenu masih berjalan sampai saat ini. 

Walaupun beberapa tahun yang lampau masih ada perilaku mencuri, namun 
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hal tersebut tak lantas membuat masyarakat untuk berhenti melakukan sasi 

terhadap tanamannya.  

Kerja sama yang melahirkan kepercayaan juga nampak dalam 

hubungan antar masyarakat, bahkan dengan pihak Gereja. Kehadiran Gereja 

sebagai sebuah lembaga keagamaan yang mengajarkan cara hidup yang 

dikehendaki Sang Maha Kuasa, membuat masyarakat Hatuhenu pun lebih 

memilih praktek sasi di ambil alih oleh pihak Gereja. Hal ini seperti penuturan 

Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, berikut ini : 

“Menurut saya, kepercayaan terhadap Gereja untuk bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan sasi di Hatuhenu ini lahir dari sebuah keyakinan. 

Tentunya, keyakinan itu berawal dari keyakinan terhadap Tuhan, yang 

selama ini jemaat imani, dan iman itu terbentuk lewat pengalaman jemaat 

ketika merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadi 

salah satu alasan jemat lebih memilih sasi dikelola oleh Gereja. Yang kedua, 

pendeta dianggap sebagai Hamba Tuhan, yang dapat membantu jemaat 

lewat doa, baik itu berdoa ketika sakit, berdoa ketika senang, dan dapat 

berdoa juga dengan tanaman-tanaman jemaat yang merupakan bagian dari 

kerja keras jemaat, supaya tetap di berkati Tuhan, dan terhindar dari segala 

yang tidak diinginkan. Jemaat lebih percaya doa dalam pelaksanaan sasi 

Gereja, yang tentu saja  berbeda ketimbang ritual-ritual adat.”51 

Dari penjelasan di atas, kepercayaan masyarakat atau jemaat Hatuhenu 

lahir dari sebuah keyakinan masyarakat terhadap Tuhan, yang tentunya 

diimani masyarakat. Iman masyarakat atau jemaat bertumbuh lewat berbagai 

pengalaman hidup yang jemaat rasakan, yang menggambarkan kehadiran 

Tuhan, yang mampu menolong umat-Nya. Selain itu, kehadiran seorang 

pendeta yang dianggap sebagai Hamba Tuhan juga membuat masyarakat yakin 

untuk membawa tanaman-tanaman mereka agar dapat didoakan dan diberkati, 

dan hal ini tentu saja berbeda dibandingkan dengan sasi adat, yang 

pelaksanaan upacara buka maupun tutup sasinya masih tetap menggunakan 

ritual-ritual dari adat.  
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 Norma 

Masyarakat atau jemaat di Hatuhenu sudah mulai sadar dengan 

keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satu 

dengan yang lainnya. Adanya toleransi untuk saling menghargai serta saling 

membantu, membuat masyarakat semakin harmonis menjalani kehidupan. 

Keharmonisan hidup itu juga nampak ketika masyarakat atau jemaat sadar 

dengan aturan-aturan yang diberlakukan, seperti dalam budaya sasi, walaupun 

memang aksi pencurian terhadap tanaman-tanaman masyarakat atau jemaat 

yang sementara disasi pernah dilakukan oleh orang lain.  

Di dalam pelaksanaan sasi Gereja yang dilakukan di Hatuhenu, tidak 

ada sebuah norma atau aturan khusus yang bersifat baku, dan harus dipatuhi 

atau diberlakukan kepada masyarakat atau jemaat. Melainkan hanyalah 

aturan-aturan yang sifatnya menganjurkan dari pihak Gereja kepada jemaat 

Hatuhenu agar tidak mencuri tanaman-tanaman yang sementara disasi. 

Dengan adanya anjuran-anjuran yang telah disampaikan oleh pihak Gereja 

sebagai penanggungjawab sasi Gereja, maka jemaat pun secara perlahan-lahan 

dapat mematuhinya, dan dengan kesadaran dalam mendengar setiap anjuran 

yang telah disampaikan Gereja itulah, maka dapat dilihat bahwa tindakan 

pencurian terhadap tanaman-tanaman yang disasi oleh Gereja pun sudah 

berkurang. 

  

 Relasi/Jaringan 

Hubungan sosial yang terjalin antar masyarakat Negeri Administratif 

Hatuhenu tidak terlepas dari rasa saling memiliki diantara masyarakat yang 

terbentuk secara lahiriah lewat sejarah dan pengalaman hidup di Hatuhenu.  

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bpk. Benny Maollo52 yang 

mengatakan bahwa : 

“Selama ini tidak ada masalah besar di Hatuhenu yang melibatkan warga 

masyarakat. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa lahan untuk para 

petani bercocok tanam ini tidak memiliki ukuran yang sama, karena 

berbagai pendekatan yang dilakukan petani dengan masyarakat pemilik 

lahan, yakni masyarakat Haruru, namun tidak ada rasa iri atau cemburu 

yang dapat memicu terjadinya konflik. Begitupun dengan tanaman-tanaman 

yang di sasi. Walaupun dulu sering terjadi pencurian terhadap tanaman-

tanaman masyarakat yang sedang di sasi atau yang tidak di sasi, namun hal 

tersebut tidak pernah memicu terjadinya masalah atau perkelahian. Sebab 
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mungkin masyarakat menyadari bahwa ada orang lain yang lebih susah dan 

membutuhkan. Masyarakat di sini sudah saling mengenal satu sama lain, 

dan kami di sini benar-benar sudah seperti keluarga.” 

Selain itu, walaupun masyarakat Hatuhenu sebagian besarnya 

berprofesi sebagai petani, dan harus diperhadapkan dengan kebutuhan hidup 

yang terus meningkat, namun tidak membuat masyarakat menjadi orang-

orang yang tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Hal ini seperti yang 

dituturkan Ibu Merry Nendissa, 53berikut ini : 

“Biasanya mangga yang berada di pekarangan rumah saya ini sering saya 

sasi. Kalau sudah waktu untuk buka sasi, saya bergegas menyiramnya 

dengan air yang telah di doakan ibu pendeta, karena tujuan saya melakukan 

sasi supaya saya dapat menjual di pasar. Ya, hitung-hitung sebagai tambahan 

untuk membeli keperluan sehari-hari. Memang kalau sekarang ini sudah 

tidak terasa, tapi waktu awal-awal tinggal di sini, ada saja tindakan 

pencurian yang dilakukan. Sebagai manusia, saya marah tapi tidak sampai 

mendendam. Bagi saya, mereka yang mencuri itu pasti juga susah, tidak 

mungkin mencuri karena ingin menyusahkan orang lain, sebab saya tahu 

kami di sini semua sudah seperti keluarga jadi pasti tidak ada niat buruk. 

Saya biasanya selalu bicara kepada suami dan anak-anak supaya tidak 

mendendam, karena kita memang susah, tapi ada orang lain juga yang lebih 

susah dari kita, jadi biarkan saja nanti Tuhan yang liat, karena kita khan 

sudah berdoa.” 

Hal senada pun di sampaikan oleh Ibu Agustina Pia, yang mengatakan : 

“Kebutuhan setiap keluarga memang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita 

harus bekerja keras untuk memenuhi semuanya itu. Saya selama ini sudah 

bersyukur dengan hasil yang saya dapatkan dari tanaman singkong yang 

saya sasi. Kalau sekarang mungkin tidak terasa, tapi dulu awal kami semua 

menempati lokasi yang baru ini, ada saja tanaman masyarakat yang hilang. 

Awalnya saya marah, tapi ya ikhlaskan saja. Saya yakin Tuhan akan 

menggantingkannya dengan berkat lain.” 

Penjelasan Ibu Merry Nendissa dan Ibu Agustina Pia seperti yang telah 

dikutip di  atas menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa empati dan 

toleransi yang tinggi. Jika dilihat, betapa susahnya kehidupan sebagian besar 

masyarakat Hatuhenu yang hanya menggantungkan hidup dari kegiatan 

bertani, namun jiwa sosial mereka sangat tinggi. Bagi mereka, sesusah-

susahnya hidup yang saat ini mereka rasakan, masih ada orang lain yang lebih 

susah dari mereka. Oleh karena itu, pencurian terhadap tanaman yang 
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sementara disasi pun, tidak menjadi alasan mereka untuk mencurigai, bahkan 

mendendam orang lain, karena pada akhirnya hanya Sang Kuasalah yang 

melihat. 

Keharmonisan antar masyarakat atau jemaat juga nampak dengan 

adanya hidup toleran, dan saling tolong-menolong dengan sesama masyarakat 

Hatuhenu lainnya. Misalnya, dalam pembangunan rumah, seperti yang 

disampaikan Bpk. David Illery 54berikut ini : 

“Kami memang saling tolong menolong dalam membangun rumah. 

Walaupun kami tidak seperti orang lain yang sekolah tinggi, namun ada 

beberapa orang tua di sini yang bisa mengarahkan kami untuk bekerja dan 

membantu keluarga yang ingin membangu rumah.” 

Relasi atau hubungan sosial tidak hanya terbina diantara masyarakat 

atau jemaat di Negeri Administratif Hatuhenu, melainkan terbina juga dengan 

pihak Gereja. Relasi antar sesama anggota masyarakat Hatuhenu memang 

sudah terbina sangat lama, dan dapat membantu mereka dalam bekerja 

maupun ketika mereka melakukan sasi. Namun masyarakat kembali 

menyadari bahwa saat ini mereka masih dalam konteks hidup yang terbatas, 

sehingga dengan keberadaan mereka yang terbatas, mereka juga percaya 

kepada pihak Gereja yang selama ini menolong dan mendoakan mereka. Iman 

jemaat atau para petani ini merupakan wujud keyakinan mereka, dan 

dirasakan semakin bertumbuh ketika mereka mengalami bukti penyertaan 

Tuhan sebagai Sang Kuasa dalam hidupnya. Hal ini seperti yang diungkapkan 

Ibu Agustina Pia, berikut ini : 

“Ya saya memang merasa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap usaha 

dan kerja keras saya dan keluarga. Saya mengimani doa yang saya sampaikan 

pada Tuhan, dan juga topangan doa Hamba Tuhan. Bagi saya pribadi, sasi 

Gereja sangat membantu saya bahkan masyarakat lainnya yang hanya 

menjadi petani. Saya rasa dengan adanya sasi Gereja, tindakan pencurian 

sudah jarang sekali kita dengar, dan semoga tidak akan ada lagi. Saya merasa 

senang dengan pelayanan Gereja, karena biasanya setiap khotbah, pendeta 

sering mengingatkan umat untuk tidak mengambil milik orang lain, dan 

dalam setiap ibadah pendeta selalu berdoa. Jadi, orang pun takut untuk 

mencuri, karena pasti lambat atau cepat, Tuhan akan membalas”.55 
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  Hal ini juga senada dengan penutura Bpk. Onny Sorey, berikut ini 56: 

“Bagi saya, Gereja merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang mau 

menolong kesulitan umatnya. Pertama kali tinggal di sini, kami merasa 

sangat susah, karena kami harus menyesuaikan diri. Kami sudah terbiasa 

kerja sebagai nelayan. Ada juga yang santai saja karena sudah di berikan 

warisan dari keluarga berupa tanaman-tanaman umur panjang, dan tidak 

pernah terpikir bahwa kami akan tinggal di daerah pegunungan dan menjadi 

petani. Waktu kami datang juga tidak ada lahan untuk menanam, pokoknya 

susah sekali. Namun kami bersyukur, sebab kehadiran Gereja dan juga 

pemerintah negeri memang sangat membantu dalam mengupayakan lahan 

bagi kami bertani. Kami juga bersyukur dengan pelaksanaan sasi yang 

dilakukan Gereja ini. Dan Puji Tuhan, sampai saat ini kami masih merasakan 

kehadiran Tuhan lewat Gereja yang terus mendoakan kami.”  

Kehadiran Gereja juga nampak dalam setiap kunjungan pastoral yang 

dilakukan Gereja kepada umat, seperti penuturan Ibu Merry Rahajaan berikut 

ini : 

“Setiap kunjungan patoral di rumah-rumah jemaat, biasanya ibu pendeta 

selalu memotivasi kami supaya lebih giat bekerja dan bersyukur dengan 

berkat yang sudah Tuhan berikan. Selain itu, ibu pendeta juga selalu berdoa 

dengan kami dan menyarankan kami untuk tetap melakukan sasi, karena 

manfaat sasi sangat besar bagi kami.”57 

Gereja dengan ajarannya juga mampu menyadarkan jemaat untuk tidak 

mengingini milik orang lain. Ajaran tentang kasih mengarahkan hidup 

masyarakat yang juga merupakan jemaat GPM Hatuhenu untuk mengasihi 

sesamanya, lewat kata maupun perbuatan. Ritual-ritual kerohanian yang 

dibuat Gereja juga mengarahkan jemaat untuk tidak menyakiti hati sesamanya, 

sehingga jemaat juga perlahan-lahan merubah hidupnya menjadi lebih baik 

sesuai dengan pedoman-pedoman religi dan kebenaran yang selama ini 

diwartakan Gereja. Selain itu, Gereja juga sangat peka dengan melihat 

kebutuhan jemaat yang harus menyesuaikan diri dengan konteks hidupnya, 

bahkan Gereja juga tidak melupakan tanggung jawab untuk tetap mendoakan 

jemaat. Dengan demikian, secara tidak langsung telah memupuk sebuah 

kepercayaan dan hubungan yang baik antara jemaat dan Gereja.  

Relasi antara Gereja dan jemaat di Hatuhenu sangat menarik. Sangat 

terlihat jelas bahwa daya tarik jemaat terhadap Gereja muncul ketika Gereja 
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mau memberdayakan umatnya, yang benar-benar ada dalam situasi yang 

sangat susah.  

“Sudah selayaknya umat Tuhan ini diberdayakan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik, apalagi umat begitu percaya kepada Gereja. 

Untuk saat ini yang menjadi fokus saya adalah bekerja sama dengan 

pemerintah negeri dan menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah 

supaya lahan milik Negeri Haruru yang selama ini digunakan jemaat 

Hatuhenu dalam bertani dapat menjadi lahan tetap Negeri Hatuhenu.”58  

Hubungan atau relasi antara Gereja dan setiap jemaat di Hatuhenu 

sangatlah baik. Nampak sekali adanya sebuah pemberdayaan Gereja, yang juga 

merupakan pergumulan gereja-gereja khususnya Gereja Protestan Maluku 

(GPM) dalam semangat pembaharuan teologi. Dalam berbagai rumusan-

rumusan dan keputusan Gereja yang dilakukan dari waktu ke waktu, Gereja 

terpanggil untuk  menambahkan tugas panggilannya menjadi Catur-panggilan 
gereja, di mana bukan saja Gereja terpanggil untuk bersaksi (marturia), 

bersekutu (koinoinia), dan melayani (diakonia), melainkan ditambah juga 

euconomia yaitu gereja yang terpanggil untuk memperhatikan kesejahteraan 

ekonomi umatnya.   

Hal ini seperti penuturan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, 

berikut ini: 

“Gereja dan umat memang selayaknya harus punya hubungan yang baik. 

Sebab, Gereja juga harus menyadari panggilannya. Panggilan Gereja bukan 

hanya soal bersekutu, bersaksi, dan melayani. Namun Gereja juga terpanggil 

untuk memberdayakan umat, yang miskin dan tertindas. Ini merupakan 

tanggung jawab Gereja yang sangat besar. Oleh karena itu, saya cukup 

senang dengan adanya keberadaan umat di sini yang mau percaya dan 

diberdayakan oleh Gereja. Saya juga senang sebab pemerintah negeri di sini 

juga mau bekerja sama dengan Gereja dalam memberdayakan umat Tuhan 

ini.59  

Dari penjelasan ibu pendeta ini, penulis melihat jaringan sosial dalam 

praktek sasi Gereja yang terbentuk di Negeri Administartif Hatuhenu, tentu 

karena adanya interaksi diantara masyarakat yang juga merupakan anggota 

jemaat dan juga dengan pihak Gereja. Interaksi ini terjadi manakala adanya 
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 Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatuhenu, Pdt. Ny. E. Wattimury, 
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keinginan untuk saling membutuhkan antara masyarakat maupun Gereja. 

Masyarakat membutuhkan Gereja untuk membantu masyarakat mendoakan 

kehidupannya bahkan hasil usahanya, Gereja pun membutuhkan masyarakat 

atau jemaat untuk menopang tugas dan pelayanan Gereja, sehingga misi Gereja 

untuk memberitakan berita kebenaran juga dapat menyentuh setiap pribadi 

jemaat yang selama ini percaya dengan ajaran-ajaran keagamaan yang 

diwartakan Gereja.  

Pemberdayaan yang dilakukan Gereja merupakan sebuah langkah 

yang tepat, sebab keberadaan umat atau masyarakat Hatuhenu, yang terbatas  

memang sudah sepantasnya di perhatikan. Selain itu, ada sebuah tanggung 

jawab besar bagi Gereja dan Pemerintah Negeri Administratif Hatuhenu, yang 

selama ini terus diperjuangkan, yakni mengupayakan lahan tetap bagi 

masyarakat dalam bertani untuk kelangsungan hidupnya. Semangat 

perjuangan ini juga telah membuat relasi antara Gereja dan masyarakat atau 

jemaat semakin lebih baik, sebab jemaat merasa yakin dengan keberadaan 

Gereja yang selama ini terwujud dalam setiap pemberdayaan yang dilakukan 

Gereja kepada jemaat.  

Dari semua uraian di atas, penulis melihat bahwa masyarakat 

Hatuhenu mempunyai kepercayaan (trust), yang menurut penulis tidak hanya 

dilihat sebagai masalah personalitas (psikologis). Melainkan nampak juga pada 

relasi antar kelompok masyarakat. Rasa saling percaya nampak dari hasil 

interaksi yang melibatkan semua anggota masyarakat, dengan Gereja, bahkan 

juga Pemerintah Negeri. Kepercayaan (trust) dapat dilihat juga dari masih 

bertahannya kearifan lokal sasi, walaupun harus mengalami pergeseran 

paradigma, bahkan diperhadapkan dengan realitas pencurian yang tidak 

terhindarkan. Untuk memupuk kepercayaan itu juga, maka di dalam 

kehidupan para petani di Hatuhenu, khususnya yang melakukan sasi, ada rasa 

saling menghargai yang lahir dari sebuah kesadaran. Selain saling menghargai, 

adanya sebuah rasa solidaritas, senasib, sepenanggungan, bahkan tidak ada 

kecemburuan sosial, yang pada akhirnya membuat hubungan antar masyarakat 

pun semakin terbina dengan baik. Hubungan ini lahir karena adanya 

kesamaan dalam perjalanan hidup, mata pencaharian, dan hubungan 

kekerabatan layaknya saudara kandung, yang akhirnya membuat para petani 

di Hatuhenu mampu menjaga keharmonisan hidupnya. 

Dengan solidaritas dan saling mengharagai, maka dapat menekan 

keinginan-keinginan yang dapat merusak nilai-nilai persaudaraan yang telah 

ada di Hatuhenu. Yang terakhir, penulis melihat ada sebuah relasi sosial yang 

terbentuk dengan baik di Hatuhenu. Relasi ini membentuk sebuah hubungan 

saling ketergantungan, baik antar masyarakat atau jemaat, bahkan melibatkan 

Gereja dan Pemerintah Negeri, yang sangat fokus dalam memberdayakan 
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masyarakat atau jemaat di Hatuhenu. Secara tidak langsung fokus 

pemberdayaan ini merupakan sebuah transformasi pembangunan yang 

memanusiakan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, keagamaan,dan 

sebagainya. Namun ada salah satu hal penting yang harus disikapi dengan baik 

oleh pihak Gereja jika benar-benar ingin memanusiakan manusia, yaitu Gereja 

harus memiliki inovasi dalam memberikan alternatif lain bagi jemaat terkait 

harga papan sasi. Ini harus menjadi perhatian serius dari Gereja agar tidak 

terkesan ada sebuah komersialisasi rohani dalam pemberdayaan yang 

dilakukan Gereja.  

 

 

Modal Spiritual (Spiritual Capital) dalam Pelaksanaan Sasi Gereja 

Menurut Malloch (2010) dalam Khairi (2013), “Spiritual capital adalah 

sekumpulan keyakinan, teladan, dan komitmen yang disalurkan dari generasi 

ke generasi melalui tradisi agama serta mengikatkan manusia pada sumber 

kebahagiaan transendental.” Lebih lanjut, dijelaskan bahwa manusia sebagai 

makhluk spiritual, melakukan penyembahan dan ibadah pada Tuhan, dan 

melalui disiplin juga kebiasaan spiritual, manusia menyerap warisan 

pengetahuan spiritual yang terkandung dalam tradisi beragama.  

Kehidupan masyarakat Hatuhenu sebagai masyarakat yang sudah 

beragama dan percaya kepada Tuhan juga nampak dalam setiap proses-proses 

kehidupan masyarakat, dimana masyarakat percaya keberadaan Tuhan lewat 

berbagai pengalaman hidup yang telah mereka lalui (imanen). Namun di sisi 

lain, dalam pelaksanaan sasi ini juga jemaat memasrahkan semua usaha dan 

kerja kerasnya pada Tuhan, dan sangat mengagungkan Tuhan (transenden), 

sehingga masyarakat atau jemaat percaya jika ada yang mencuri tanaman 

mereka, maka akan berhadapan dengan Tuhan.  

Dari berbagai penjelasan beberapa informan yang telah dibahas 

sebelumnya, dapat dilihat bahwa jemaat memang merasakan adanya 

kemampuan atau kekuatan lain yang bukan berasal dari dalam dirinya, dan 

kekuatan itu diyakini berasal dari Tuhan. Jemaat meyakini bahwa jika 

tanaman-tanaman mereka yang sementara di sasi itu didoakan, maka ketika 

dipanen atau buka sasi, jumlah tanaman dirasakan cukup banyak, berbeda 

dengan tanaman yang tidak didoakan atau tidak di sasi oleh Gereja, karena itu 

masyarakat Hatuhenu memang sangat mengagungkan Tuhan. Selain itu, 

Gereja sebagai lembaga keagamaan juga merasa berhasil membantu jemaatnya 

dengan mengajarkan ajaran-ajaran untuk hidup saling menghargai, 

bertoleransi, bahkan tidak saling menyakiti. Secara tidak langsung, hal ini pun 

terserap di dalam pikiran bahkan perasaan jemaat, sehingga jemaat mampu 

mengontrol sikap dan perilakunya dengan lebih baik.  
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Konteks pelaksanaan sasi Gereja yang sudah dilakukan masyarakat atau 

jemaat di Hatuhenu, memang tidak terlepas dari tindakan pencurian terhadap 

tanaman-tanaman yang disasi, namun hal ini tidak membuat relasi antara 

jemaat menjadi terputus, melainkan nampak adanya tindakan-tindakan etis, 

seperti memafkan dan tidak mendendam.  

Yang menarik dari kehidupan masyarakat Hatuhenu juga adalah 

walaupun mereka rata-rata adalah para petani yang harus membanting tulang 

menggarap lahan dan menanam berbagai jenis tanaman, namun mereka tidak 

melupakan kodrat mereka sebagai manusia. Di samping bersyukur kepada 

Tuhan, mereka juga benar-benar memasrahkan segala hasil usaha dan kerja 

kerasnya untuk dijaga dan diberkati Tuhan. Keterbatasan dalam berusaha 

mempertahankan hidup telah menjadi kekuatan masyarakat, dan kekuatan itu 

juga semakin terlihat dari hubungan antar sesama masyarakat yang tetap 

harmonis dan hidup saling berdampingan satu dengan yang lain. Dengan 

tolerasi dan empati yang dimiliki oleh masyarakat Hatuhenu, maka tentu saja 

keharmonisan hidup orang basudara60 tetap akan diwariskan kepada anak cucu 

mereka di masa yang akan datang. 

 

 

Dampak Sasi Gereja Terhadap Perilaku Masyarakat atau Jemaat 

 Aspek Kognisi : Pengetahuan masyarakat atau jemaat terhadap  

pelaksanaan sasi Gereja 

 

Jerome Bruner (1977) dalam (Dahar, 2011 : 78-94), membedakan teori 

belajar kognitif  menjadi tiga tahap, yakni : 

a. Tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau 

pengalaman baru. Untuk tahap ini, dimulai dari adanya tambahan 

pengetahuan masyarakat Hatuhenu dalam bertani, sebab ketika masyarakat 

masih menempati lokasi tempat tinggal yang lama di Negeri Sepa, masyarakat 

lebih banyak melakukan aktivitas di laut, sebagai nelayan. Oleh sebab itu, 

ketika tinggal di lokasi yang baru, ada pengetahuan baru yang didapat 

masyarakat, sehingga masyarakat dalam mengelola lahan atau kebun, dan 

menanam berbagai jenis tanaman, yang kemudian juga diserahkan untuk di 

sasi oleh Gereja.  

b. Tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis 

pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin 

bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dalam tahap ini, masyarakat atau jemaat 
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tentu telah memahami bagaimana pelaksanaan sasi Gereja, yang tentu saja 

telah diajarkan oleh Gereja. Dengan demikian, terjadi suatu transformasi 

dalam pelaksanaan sasi kepada masyarakat atau jemaat, yakni dari sasi adat 

yang biasanya dilakukan dalam upacara adat dengan sasi Gereja yang biasanya 

dilakukan dalam ibadah raya atau ibadah minggu.  

c. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil tranformasi pada tahap 

kedua tadi berdampak positif atau negatif. Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan beberapa informan yang telah penulis wawancarai, tentu ada 

dampak positif yang didapatkan masyarakat atau jemaat dalam pelaksanaan 

sasi Gereja ini. Hal itu nampak ketika penulis melihat raut wajah setiap 

informan yang menjelaskan manfaat sasi Gereja yang sudah dirasakan, antara 

lain sudah jarang terjadi tindakan pencurian, bahkan tanaman-tanaman jemaat 

ketika dipanen memiliki hasil yang berlimpah, serta adanya kepedulian Gereja 

dalam memberdayakan jemaat yang membuat jemaat juga semakin antusias 

untuk melakukan sasi Gereja.  
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Tabel  6.1 

Aspek Kognisi Masyarakat atau Jemaat Dalam Pelaksanaan Sasi Gereja 

No Sebelum Melakukan Sasi 

Gereja  

(masih melakukan sasi 

adat) 

Setelah Melakukan Sasi Gereja 

1 Ritual buka dan tutup sasi 

dilakukan oleh pemerintah 

negeri, dan didoakan oleh 

marinyo. Diberlakukan 

sanski berupa sanksi sosial 

atau sanksi hukum 

terhadap orang yang 

mencuri. Selain itu 

tanaman yang di sasi di 

jaga oleh polisi hutan 

(kewang). 

Buka dan tutup sasi dilakukan oleh pendeta di 

Gereja, dalam ibadah minggu. Ada nazar yang 

diberikan, dan tanaman-tanaman yang disasi 

kemudian didoakan. Tidak diberlakukan sanksi, 

sebab bila kedapatan ada yang mencuri, maka 

Tuhanlah yang akan melihat dan menghukum.  

2 Belum ada kemapuan 

masyarakat dalam bertani, 

sehingga pada saat 

melakukan sasi adat, jenis 

tanaman yang disasi 

hanyalah tanaman kelapa. 

Sudah ada kemampuan dalam bertani, sehingga 

jenis tanaman yang disasi bukan hanya kelapa, 

melainkan juga  tanaman pangan, seperti ubi-

ubian, singkong, cabai, dan  jenis buah-buahan, 

seperti jeruk, mangga, rambutan, nenas, kopi. 
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 Aspek Afeksi : Menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atau 

jemaat terhadap pelaksanaan Sasi Gereja 

 

Menurut Yusuf LN (2004 : 9), ranah afektif merupakan tingkah laku 

yang  mengandung penghayatan emosi, atau perasaan tertentu. Menurut 

Krathwohl (1964), dalam (Horney, 1980 : 186-196), tingkatan ranah afektif  

lima tahapan, yaitu:  receiving, responding, valuing, 
organization, dan characterization. 

a. Tingkat receiving, pada tingkat receiving atau attending, masyarakat 

memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau 

stimulus, misalnya dalam kasus ini, adalah masyarakat mulai mengenal 

tata cara pelaksanaan sasi Gereja. Ada sebuah keinginan yang kuat dari 

masyarakat atau jemaat sehingga pelaksanaan sasi adat diganti dengan 

pelaksaaan sasi Gereja.  
b. Tingkat responding, yang melihat partisipasi aktif masyarakat atau jemaat, 

yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini jemaat terlihat 

sangat antusias dalam pelaksanaan sasi Gereja, sebab mereka merasakan 

ada manfaat yang mereka terima dalam pelaksanaan sasi Gereja.  
c. Tingkat valuing, yang  melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap 

yang menunjukkan komitmen. Dalam bagian ini terlihat keyakinan 

masyarakat atau jemaat terhadap Gereja dalam proses pelaksanaan sasi. 

Dengan manfaat yang dirasakan melalui pelaksanaan sasi Gereja, maka 

terdapat pula komitmen untuk tetap melakukan sasi terhadap setiap jenis 

tanaman jemaat, dan jenis tanaman lebih bervariasi, serta bukan hanya 

terletak di hutan atau di kebun, melainkan juga tanaman-tanaman yang 

terletak di pekarangan rumah masyarakat.  
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Tabel 6.2 

Aspek Afeksi Masyarakat atau Jemaat Dalam Pelaksanaan Sasi Gereja 

 

No Sebelum Melakukan Sasi Gereja  

(masih melakukan sasi adat) 

Setelah Melakukan Sasi Gereja 

1 Masyarakat melakukan sasi, 

namun hanya terbatas pada sasi 

kelapa 

Masyarakat sangat antusias melakukan 

sasi, karena pelaksanaan sasi tidak 

terbatas pada jenis tanaman tertentu, 

melainkan semua jenis tanaman yang 

menurut masyarakat dapat di sasi. 

2 Tanaman kelapa yang di sasi 

hanya ditanam di lahan-lahan 

khusus yang merupakan milik 

bersama dari masyarakat 

Hatuhenu (petuanan) 

Tanaman-tanaman di sasi juga terdapat 

di pekarangan rumah jemaat. 

 

 

 

 Aspek Psikomotorik : Keterampilan Masyarakat atau Jemaat dalam  

Pelaksanaan Sasi Gereja 

Dalam aspek ini, masyarakat sudah terampil dalam bercocok 

tanam sebagai petani. Keterampilan ini pula yang membuat masyarakat 

atau jemaat juga selalu menjaga kebersihan lingkungan, apalagi jika 

tanaman yang di sasi itu terletak di pekarangan rumah jemaat. Sementara 

itu jemaat juga sudah mengetahui bahwa untuk buka sasi terhadap jenis 

tanaman umur pendek, yang tidak menentu waktu untuk buka sasi, maka 

jemaat dapat langsung membuka sasi terhadap tenaman-tanaman mereka 

dengan cara menyiram air yang sebelumnya telah didoakan oleh pendeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabel 6.3 

Aspek Psikomotorik Masyarakat atau jemaat dalam Pelaksanaan Sasi Gereja 

 

No Sebelum Melakukan Sasi 

Gereja 

(masih melakukan sasi adat) 

Setelah Melakukan Sasi Gereja 

1 Ritual buka dan tutup sasi 

hanya dapat dilakukan oleh 

pemerintah negeri atau 

pemerintah adat. 

 

Untuk tutup sasi, pendeta yang 

melakukannya dengan cara 

mendoakan tanaman-tanaman yang di 

sasi. Sementara untuk buka sasi 

terhadap tanaman-tanaman umur 

pendek, jemaat juga dapat 

melakukannya sendiri dengan cara 

menyiramkan air yang sudah 

didoakan pendeta pada tanaman-

tanaman yang tergolong jenis 

tanaman jangka pendek yang di sasi. 

Sementara untuk tanaman jangka 

panjang, pendeta juga yang membuka 

sasi. 

 

 

 

 


