
92 
 

BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab pembahasan 

sebelumnya, maka pada bab penutup ini, penulis akan menyampaikan Kesimpulan 

dan Saran sebagai rekomendasi dari bagian penutup tesis ini.   

1. KESIMPULAN 

Dalam kehidupan sosial-kultural, penggunaan simbol-simbol merupakan 

hal yang fundamental. Simbol menjadi identitas dari penggunanya dan memiliki 

daya penggerak bagi komunitas di mana simbol tersebut berada. Penghayatan 

terhadap bentuk-bentuk simbol kemudian terlengkapi dengan berbagai bentuk aksi 

atau tindakan simbolik yang diketahui melalui ritual. Eksistensi simbol dan 

kekuatannya mampu melampaui dan menembus batas serta sekat-sekat yang ada. 

Bahkan simbol menjadi kekuatan untuk mengintegrasikan masyarakat secara 

komprehensif. Kesadaran terhadap pentingnya simbol ditunjukan dalam kehidupan 

ruang formal maupun non-formal yang memperkuat kohesi sosial. 

Ikatan pela darah negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe adalah manifestasi 

dari simbol darah menstruasi. Stereotip terhadap simbol darah menstruasi yang 

dianggap kotor sebelumnya oleh komunitas adat mampu menjadi kekuatan yang 

menyucikan (pela darah). Hal ini yang menjadi dasar bagaimana peran perempuan 

remaja dalam ritual pinamou begitu penting. Sehingga ritual pinamou masih tetap 

dihidupkan dalam konsep upacara panas pela. Komunitas adat terlibat dalam 

upacara panas pela tidak hanya membangun memori yang membentuk hubungan 
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pela, namun lebih dari itu memiliki ikatan moral untuk menjaga, merawat dan 

melestarikan ikatan pela darah. 

Ikatan moral yang dibangun tidak sebatas dalam ruang formal (panas pela), 

namun dalam ruang non-formal (keseharian). Di mana komunitas adat bertemu 

untuk saling membantu ketika saudara pela membutuhkan. Hal ini dilakukan karena 

dasar saling memiliki di antara pela negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe sebagai 

“orang basudara”. Kesadaran terhadap saling memiliki diwariskan dari leluhur 

hingga generasi selanjutnya sebagai nilai persaudaraan “laeng bantu laeng, laeng 

lia laeng, deng laeng jang kasi susah laeng”. Oleh karena itu, nilai-nilai inilah yang 

menjadi fondasi dalam memperkuat relasi sosial-kultural dalam ikatan pela darah. 

Dengan adanya fondasi yang kuat dalam ikatan pela darah maka terbangun 

jejaring sosial-kultural tidak hanya dalam komunitas adat (negeri) namun saat 

berada di luar. Hal ini berdasarkan perasaan (sentiment) yang mengikat individu 

untuk selalu membangun hubungan pela darah di mana saja. Oleh karena itu, pela 

darah bisa dimaknai sebagai seperangkat model-model pengetahuan tentang 

bagaimana mengorganisasikan perilaku atau tata kelakuan, maupun memahami diri 

mereka sendiri dan orang lain, dan memahami dunia di mana mereka hidup sebagai 

masyarakat yang berbudaya. 

Dengan demikian, ikatan pela darah mampu membentuk jati diri manusia 

dari negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe dengan apa yang disebut rasa 

kebersamaan (common sence of belonging), rasa persatuan dan kesatuan (common 

sence of unity), rasa tanggung jawab (common sense of responsibility). Hal ini 

bertolak dari keyakinan komunitas adat bahwa ada karya Tuhan (Upu Lanite) yang 
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mengatur dan menopang terciptanya hubungan, dan leluhur (tete nene moyang) 

yang membuat aturan atau norma dalam kehidupan manusia. Kekhasan tradisi pela 

darah di negeri Lumahpelu dan negeri Sohuwe memberikan wacana baru terhadap 

kearifan lokal (local wisdom) di Maluku. 

2. SARAN  

a) Bagi Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat 

agar memberikan informasi serta sosialisasi tentang pentingnya nilai-

nilai dari hubungan pela sebagai kearifan lokal (local wisdom). Serta 

membuat (perda) tentang penetapan pengembalian negeri sebagai 

kesatuan hukum adat di Maluku. Dengan demikian, moral sebagai 

komunitas adat dirasakan di tanah Maluku negeri raja-raja.  

b) Bagi tokoh agama agar turut bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh 

adat untuk menjaga, merawat dan melestarikan nilai-nilai budaya 

sebagai warisan yang sakral. Selain itu, injil dan adat tidak bisa 

dipisahkan namun merupakan lembaga yang perlu dijaga bersama untuk 

kepentingan komunitas adat secara komprehensif.  

c) Bagi tokoh adat agar tetap memberikan pemahaman dan pendidikan 

tentang pentingnya nilai-nilai lokal dalam komunitas. Hal ini dilakukan 

tidak hanya secara lisan namun tulisan sehingga kearifan lokal tetap 

hidup di tengah-tengah perubahan zaman.  

d) Bagi seluruh masyarakat Maluku untuk menghargai budaya lokal 

sebagai identitas. Budaya lokal yang ada di setiap daerah perlu 

digunakan untuk pendekatan rekonsiliasi atau membangun integrasi 

sosial di antara komunitas adat maupun masyarakat secara menyeluruh.  


