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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tradisi makan

patita sebagai suatu tradisi persatuan yang ada pada masyarakat Negeri Batumerah

dan Negeri Soya dan masyarakat Ambon, serta masyarakat Maluku pada

umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan tradisi makan patita pada masyarakat Kota Ambon dimulai

dengan melakukan beberapa persiapan sebelum kemudian masuk pada tradisi

makan patita. Adapun persiapan yang dilakukan meliputi rapat bersama,

peninjauan lokasi, dan mengadakan pembicaraan dengan instansi terkait. Rapat

bersama yang dilakukan membicarakan mengenai persiapan-persiapan yang

akan dilakukan, waktu, lokasi, peserta yang hadir, dan yang paling penting

membentuk panitia. Untuk tata cara dalam prosesi tradisi makan patita

berbeda-beda tergantung dalam rangka apa tradisi ini dibuat, misalnya makan

patita dalam rangka pelantikan raja berbeda dengan makan patita dalam rangka

Cuci Negeri Soya.

2. Tradisi makan patita seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya

terlihat sejalan dengan ajaran Islam sebab tradisi tersebut mengandung

beberapa pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah tersebut adalah ajakan tentang

menciptakan persatuan dan kebersamaan. Dalam rangka mewujudkan hal itu

ditanamkan pula pesan dakwah lainnya, yaitu persaudaraan, silaturahmi,
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bermusyawarah, gotong royong, dan toleransi. Dengan demikian tradisi ini

dapat mewujudkan rasa kebersamaan dan solidaritas, serta mewujudkan

kerukunan dalam kehidupan sosial dan agama. Walaupun terlihat sejalan

dengan ajaran Islam, namun ada beberapa hal yang bertolak belakang dengan

Islam salah satunya yaitu cara makan dalam tradisi ini yang membolehkan

makan sambil berdiri atau sambil jalan. Hal sangat jelas bertentangan dengan

yang diajarkan oleh agama. Namun perlu diketahui, cara makan seperti ini

muncul dalam tradisi makan patita disebabkan oleh perubahan-perubahan yang

dilakukan oleh masyarakat dalam mempraktekkan tradisi ini.

B. Saran-Saran

Dengan mengamati tradisi makan patita yang dilakukan oleh masyarakat

Negeri Batumerah dan Negeri Soya serta beberapa persoalan yang muncul dari

penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai

saran antara lain:

1. Kepada pemerintahan Negeri Batumerah agar lebih peduli dengan orang-

orang yang suatu saat mengadakan penelitian di Negeri Batumerah. Dari segi

pelayanan mengenai surat-menyurat penulis salut dengan kinerja para kaur

pemerintahan, namun untuk perhatian yang diberikan berupa waktu amatlah

kurang. Hal ini sangat kontras dengan Negeri Soya yang sesibuk apapun

mereka, namun mereka tetap meluangkan waktu untuk menghadapi

pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan meskipun sudah berkali-kali

penulis berkunjung ke sana.
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2. Kepada Pemerintah Kota Ambon kalau bisa tata cara prosesi tradisi makan

patita dibuat seperti yang dahulu dibuat oleh para leluhur. Sebab sadar

ataupun tidak adanya beberapa makna berharga yang diajarkan oleh tradisi ini

yang sekarang mulai pudar seiring dengan perubahan yang terjadi dalam

tradisi ini.

3. Kepada generasi muda sekarang maupun yang akan datang tetaplah

mempertahankan tradisi makan patita, selain itu jangan hanya mengikuti

tradisi ini saja namun tahu juga dengan makna yang terkandung di dalamnya.

Sebab suatu tradisi mempunyai arti jika setiap orang yang mengikutinya tahu

makna dan tujuan dari diadakannya tradisi tersebut.
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