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Bab 2 

MAKAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF 

TEORETIK 

 

A. Tradisi Makan Bersama dalam Kebudayaan  

Pengadaan dan perebutan makanan, secara langsung 

atau tidak langsung, untuk mempertahankan kehidupan di 

antara manusia adalah bagian dari sejarah manusia itu sendiri. 

Esensi itu tetap ada sampai sekarang walaupun dengan 

mekanisme yang kontekstual. Dalam keadaan dan di tengah 

upaya yang tiada akhirnya itu, secara universal manusia 

mempraktikkan pula makan bersama dimana makanan, bukan 

diperebutkan namun justru dibagikan. Tradisi makan bersama 

seakan menjadi jembatan bagi kompleksitas persoalan 

manusia, antara lain paradoks perebutan dan pembagian 

makanan, persaingan, kerja sama dan lainnya. Arkeolog Brian 

Hayden menyatakan bahwa makan bersama sudah terjadi 

sebelum budaya mengolah tanah. Dalam hal ini, makan 

bersama berhubungan dengan persaingan di dalam kelompok 

masyarakat tradisional. 

Tradisi makan bersama dianggap sebagai salah satu 

ekspresi budaya yang menonjol, yang diartikan sebagai 

communal consumption (feasting) atau communal meal.1 Brian 

Hayden mendefinisikan feast sebagai berikut: “any sharing 

between two or more people of special foods in a meal for a 

special purpose occasion.”2 Aspek pertama dalam tradisi makan 

                                                           
1 Bnd. Brian Hayden, “Competitive Feasting Before Cultivation?” Current 

Anthropology vol. 55 No. 2 April 2014: 230.  
2 Brian Hayden, Fabulous Feast: A Prolegomenon to the Importance of Feastings 

dalam M. Dietler and B. Hayden (eds.), Feast: Archeological and Ethnographic 

Perspectives on Food, Politics and Power (Washington: Smithsonian Institution 

Press, 2005), 20-64.  
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bersama adalah berbagi makanan. Pada satu sisi, manusia 

berbagi makanan dengan orang-orang yang memiliki 

hubungan langsung dan dekat, hal mana menurut para ahli 

berhubungan dengan altruistic behaviour manusia.3 Pada sisi 

lain, beberapa antropolog juga melihat bahwa berbagi 

makanan dapat terjadi di antara orang-orang yang tidak 

berhubungan secara langsung. Kesimpulan sementara adalah 

bahwa hal itu dapat terjadi karena adanya strong reciprocity.4 

Aktivitas berbagi makanan telah menetapkan rumah sebagai 

basisnya. Sementara itu, aktivitas memproses makanan sudah 

berlangsung seumur peradaban dan kebudayaan manusia dan 

telah menjadi langkah penyebab dalam evolusi bahasa, 

intelegensi dan pembagian kerja secara seksual.5  

Ekspresi budaya ini berkaitan dengan fungsi makanan 

untuk nutrisi, kepuasan rasa, dan dengan dimensi sosio-

antropologis budaya. Ketika manusia memilih apa yang 

dimakan, pilihan itu berkaitan dengan lokasi geografis, 

sejarah, agama, etnisitas dan status sosial. Dalam konteks 

komunitarian yang kental dengan collective conscience, makan 

bersama tidak hanya menjadi sarana namun menjadi cara 

memandang dunia.  Betapapun demikian, kecenderungan 

                                                           
3 Felix Warneken and Michael Tomasello, “The Roots of Human Altruism”. 

British Journal of Psychology (2009): 455–471. Sifat ini menjadi bawaan 

manusia yang lain dari kepentingan pada diri sendiri (selfish) namun tidak dapat 

dipisahkan. Salah satu penelitian psikologis memperlihatkan bahwa bayi dan 

anak-anak memiliki hal yang disebut sebagai prosocial behaviour. Ahli lain 

menyatakan bahwa altruistic behaviour mengalami evolusi. Hal itu bisa terlihat 

dalam evolusi berbagai tradisi yang berhubungan dengan food sharing ini. 
4 Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert Boydc, Ernst Fehr, “Explaining 

Altruistic Behavior in Humans”. Evolution and Human Behavior 24 (2003): 153-

172.  
5 Glynn Izaak dalam Hillard Kaplan dan Kim Hill, “Food Sharing among Ache 

Foragers”. Chicago Journal, April 1985: 223. 
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untuk memperlakukan makanan sebatas sarana begitu kuat, 

seperti disinyalir oleh Mary Douglas:6 

“It is more convenient for us to take a veterinary 
surgeon's view of food as animal feed, to think of it as 
mere bodily input, than to recognize its great symbolic 
force.” 

Setiap masyarakat memiliki tradisi makan bersama. Dalam 

konteks masyarakat Indonesia, misalnya, setiap masyarakat 

memiliki tradisi makan bersama. Tersebut beberapa nama 

tradisi makan bersama masyarakat Indonesia antara lain 

adalah Makan Basamo, Bancakan, Megibung, Makan Patita. 

Demikian pula halnya dengan masyarakat di negara-negara 

lain, misalnya Potluck (Amerika Serikat).  

Sisi lain dari tradisi ini adalah bahwa selain sifatnya 

yang universal atau umum, tradisi makan bersama memiliki 

sifat lokal dan partikularnya. Tidak akan ditemukan komponen 

yang serupa persis dalam berbagai tradisi makan bersama. 

Pertama-tama, hal itu menunjuk pada kekhasan sumber daya 

alam di lingkungan kehidupan tertentu masyarakat. Terdapat 

proses seleksi bahan makanan secara sosial karena standar 

sosial turut dipengaruhi oleh apa yang dimakan, sejarah dan 

perubahan-perubahan dalam masyarakat. Selain itu, 

masyarakat menggunakan simbol-simbol tertentu dalam 

memproduksi idealisme maupun intelektualitasnya pada 

waktu dan ruang tertentu. Tradisi-tradisi yang khas ini 

mengandung di dalamnya sejarah, ide, aturan, praktik dan 

perubahan sosial.7 

                                                           
6 Mary Douglas, “Food as a System of Communication” dalam The Active Voice 

(London: Routledge, 1992), 123. 
7 Bandingkan dengan analisis Douglas: “Each meal carries something of the 

meaning of other meals; each meal is a structured social event which structure 

others in its own image. But the structuring is not simply repetition and 

reinforcement; following the lines of contextual analysis, we must also see the 

elements as reacting to the different situations in which they occur.” Mary 
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Untuk memahami tradisi makan bersama dalam 

kebudayaan manusia terdapat berbagai studi dengan 

penekanan pada disiplin ilmu tertentu, misalnya pada aspek 

politis oleh Jack Goody, aspek gastronomi diteliti oleh Georg 

Simmel dan Frazer, aspek keagamaan oleh Andre McGowan 

dan Sir James Frazer, aspek keamanan atau daya tahan pangan 

oleh Bryan Haiden, aspek antropologis oleh Levi Strauss, Mary 

Douglas, Radcliffe Brown, Robertson Smith, aspek ekonomi 

oleh Roy Rappaport dan Jack Goody. Studi-studi itu 

memperlihatkan dimensi-dimensi perspektif mengenai 

keterjalinan yang tak terpisahkan antarberbagai kepentingan 

manusia dalam kebudayaannya.  

Untuk kepentingan studi ini, perbedaan perspektif 

dan disiplin keilmuan tersebut tidak dilihat sebagai pembatas 

yang kaku dan terpisah, tetapi justru penekanan-penekanan 

yang berbeda itu dimanfaatkan untuk melihat spektrum 

praktik dan nilai dari tradisi makan bersama yang dihasilkan. 

Dengan demikian, pendekatan transdisipliner akan digunakan 

untuk membaca berbagai praktik dan artikulasi teoretik 

mengenai makan bersama. Oleh karena teori-teori mengenai 

praktik makan bersama dikembangkan dalam era yang 

bervariasi maka teori-teori itu diterima sejauh mencakup 

kepekaan pada konteks tertentu yang memiliki korelasi 

terhadapnya. Posisi berjarak tertentu terhadap teori-teori itu 

membantu untuk memahami alasan penekanan-penekanan 

tertentu yang bisa jadi menghasilkan variasi pandangan, 

bahkan bertolak belakang. Sekalipun demikian, capaian ini 

bermanfaat untuk memahami kompleksitas masyarakat dan 

nilai dari setiap konteks itu. 

Sejumlah konsep dan teori ditelaah bersamaan 

dengan deskripsi beberapa praktik makan bersama dalam 

                                                                                                                       
Douglas, “Deciphering a Meal” dalam Implicit Meanings (London: Routledge, 

1975), 69. 
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komunitas masyarakat tertentu di Indonesia maupun di luar 

Indonesia. Hal ini membantu untuk memperlihatkan konteks 

(struktur dan fungsinya) di dalam suatu masyarakat, serta 

relasinya dengan konteks yang lebih luas. Pemaparan 

beberapa teori dipakai untuk membantu penjelasan mengenai 

relevansinya dalam masyarakat, termasuk kehidupan 

beragama masyarakat. Jadi, posisi tradisi makan bersama 

hendak dielaborasi secara kritis dalam konteks sosial 

masyarakatnya. Hanya dengan demikian terbangun kesadaran 

mengenai hubungan tradisi makan bersama dalam jaringan 

kebudayaan masyarakat.  

Selanjutnya, pemaparan mengenai tradisi Makan 

Patita dalam masyarakat Maluku dan kepentingannya juga 

dilakukan untuk menopang suatu konstruksi pendidikan 

keagamaan dalam masyarakat yang didasarkan pada fakta 

empiris dalam masyarakat saat ini serta abstraksi pemikiran 

berdasarkan fakta empiris dalam lokasi sosial lainnya. Dari 

sejumlah studi yang sudah dilakukan terdapat beberapa teori 

yang dikembangkan dan menjadi acuan bagi studi-studi 

lainnya. Beberapa akan dideskripsikan dalam bagian ini. Dari 

telaah itu disimpulkan komponen-komponen yang penting 

untuk diperhitungkan dalam analisis lebih lanjut mengenai 

nilai tradisi makan bersama. Komponen-komponen ini 

mempertalikan pemahaman mengenai nilai suatu tradisi 

makan bersama dalam masyarakat.  

 

B. Studi-studi mengenai Makan Bersama 

Makan Bersama memperlihatkan berlangsungnya 

sejarah panjang hubungan manusia, makanannya dan 

kehidupan sosialnya.8 Georg Simmel menyebut makan 

                                                           
8 Beberapa kata yang berhubungan dengan “makan bersama” misalnya dalam 

Bahasa Inggris (Kamus Meriam Webster): Commensality yang berarti “the 
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bersama sebagai “primordial institution and yet the locus of 

cultivated refinement.”9 

Penjelasan rinci mengenai kompleksitas makan 

bersama memang dapat ditemukan dalam sejarah setiap 

masyarakat. Secara umum, praktik yang menjadi tradisi ini 

menandai adanya keunikan dalam setiap kebudayaan manusia, 

yakni bahwa nenek moyang manusia menunjukkan ekspresi 

nilai sosial (keramahtamahan, berbagi, bertukar, bernegosiasi, 

dll.) sebagai penanda kemanusiaan dan peradabannya mulai 

dari tingkat keluarga batih sampai dengan tingkat negara dan 

masyarakat global. Itu juga berkaitan dengan kebudayaan 

material dan non-material yang menjadi pilar bagi struktur 

dan fungsi masyarakat. Begitu pula aspek-aspek yang terlibat 

di dalamnya (politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan). 

Untuk memahami keberadaan praktik yang telah 

menjadi tradisi makan bersama di berbagai masyarakat, dalam 

kaitan dengan pelaku dan tindakan sosial masyarakat itu 

dalam pergaulan yang lebih luas, pembahasan disertasi ini 

berbasis tema yang mencakup paradigma yang terkait 

dengannya.10 Namun, dalam deskripsi maupun analisis tampak 

keterhubungan antara satu tema dengan yang lainnya. 

Beberapa tema tersebut adalah: 

                                                                                                                       
practice of eating together, a social group that eats together. Meal berarti an 

occasion when food is served or eaten, esp. breakfast, lunch, or dinner, or the 

food itself on such an occasion (Cambridge dictionary). 
9 Dikutip oleh Michael Symons, “Simmel’s Gastronomic Sociology: An 

Overlooked Essay”. Journal Food and Foodways. Volume 5, Issue 4, 1994: 1.  
10 Lih. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah 

Pandangan. Makalah dalam Kuliah Umum “Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu 

Humaniora” oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Indonesia, 7 Desember 2009 di Bandung. Paradigma didefinisikan 

sebagai “seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis 

membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, 

menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi”. 
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1. Tradisi Makan Bersama dan Fungsi Sosial – untuk 

mengikat persahabatan dan mutual obligation, 

memiliki korelasi dengan pendidikan moral dalam 

masyarakat, ritus intim yang diinstitusionalisasikan: 

menjaga relasi intim antarkeluarga dan mereproduksi 

relasi sosial, mendemonstrasikan rasa memiliki dan 

berbagi. 

2. Tradisi Makan Bersama dan Struktur Sosial – 

memperlihatkan struktur ideal dalam masyarakat, 

memperlihatkan kompleksitas symbol yang 

dianalogikan dengan bahasa, merupakan cara untuk 

memahami hubungan-hubungan kompleks antara yang 

universal dan particular, memperlihatkan makanan 

dengan tabu yang mengandung etika, hukum dan 

fondasi religius masyarakat, menjadi tanda keberadaan 

menjadi sama/serupa, dan seterusnya. 

3. Tradisi Makan Bersama dan Praktik Masyarakat – 

khususnya dalam masyarakat modern, terjadi 

pertentangan antarkelas sosial yang terstruktur dan 

fungsional dalam kebudayaan. Konteks sosial 

mempengaruhi perbedaan kebiasaan makan dan 

makan bersama. 

Elaborasi ketiga perspektif ini membantu menguak dimensi, 

komponen, nilai dan fungsi tradisi makan bersama yang sudah 

dipraktikkan dalam masyarakat. Namun, ketiganya bukanlah 

taksonomi baku dan terpisah.  

1. Tradisi Makan Bersama dan Fungsi Sosial 

Di antara berbagai kepentingan tradisi makan bersama, fungsi 

sosialnya tampak lebih menonjol. Beberapa studi berikut ini 

memperlihatkan konsep berpikir masyarakat yang 

mengandalkan praktik makan bersama sebagai mekanisme 

membangun solidaritas yang menuju pada kohesi dan 
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integrasi masyarakat. Oleh karena pemahaman masyarakat 

mengenai fungsinya itu, masyarakat terlibat dan dapat belajar 

memahami fungsinya, ketika terlibat dalam praktik itu. Selain 

berfungsi ke dalam masyarakat, praktik itu menjadi testimoni 

masyarakat kepada pihak lain mengenai konsekuensi dari 

stabilnya fungsi itu.  

Dalam studi yang dilakukan oleh Robertson Smith, Jack 

Goody menyimpulkan bahwa “commensalism was seen as the 

great promoter of solidarity of community, the communion of 

brethren establishes and reinforces common ties”.11 Makan 

bersama menjadi suatu tindakan sosial untuk mengikat 

persahabatan dan mutual obligation. Menurut Smith, hal itu 

terlihat juga dalam praktik ritual agama-agama kuno, semua 

fungsi keseharian dalam ritus diringkas dalam sacrifice meal. 

Selain penyatuan relasi manusia dengan Sang Transenden, 

siapa yang terlibat dalam makan dan minum bersama berarti 

telah menyatakan diri berada dalam relasi persaudaraan dan 

membawa serta padanya tanggung jawab persaudaraan. 

Makan bersama menjadi tindak-bersama (common act) yang 

menyiratkan ekspresi terhadap hal-hal di atas. 

Radcliffe-Brown mengamati ritus mendapatkan 

makanan pada masyarakat Kepulauan Andaman di 

Semenanjung Bengal. Ia menafsir bahwa aktivitas sosial itu 

dianggap penting karena memiliki korelasi dengan pendidikan 

moral dalam masyarakat. Di sekitar makanan, sentimen sosial 

kemudian ditingkatkan. Konsep tabu, seremoni inisiasi dan 

praktiknya, memproses social being dari anggota komunitas 

untuk melihat masyarakatnya sebagai rujukan bagi hidupnya. 

Ia menyatakan bahwa nilai sosial dari makanan dibawa pulang 

                                                           
11 Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2000), 12.  
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ke rumah dan menjadi suatu bentuk “pendidikan moral” yang 

kemudian menjadi daya paksa dari tradisi itu.12 

Studi lain dengan pendekatan antropologi dilakukan 

oleh Rut Benedict yang meneliti masyarakat Dobu Island di 

bagian selatan Papua Nugini. Ia menemukan bahwa makan 

bersama merupakan salah satu ritus intim yang 

diinstitusionalisasikan. Konsekuensi dari hal itu, acara 

memberi dan menerima makanan antara pengantin dan 

keluarga mertua dalam ritus pernikahan dianggap sudah pada 

tempatnya. Dalam format pertukaran, makan bersama 

berfungsi menjaga relasi intim antarkeluarga dan 

mereproduksi relasi sosial.  

Gabriele Weichart melihat peristiwa-peristiwa sosial di 

Minahasa (Indonesia) yang sarat dengan acara makan dan 

minum bersama termasuk dalam tradisi makan bersama 

(commensality) sebagai upaya komunitas mendemonstrasikan 

rasa memiliki dan berbagi. Dengan moto umum “Makan dan 

Minum Bersama!” masyarakat hendak menyatakan atau 

membenarkan bahwa pertemuan sosial itu berfungsi sebagai 

mekanisme untuk mengikat masyarakat. 

Marcel Mauss menyebut fenomena ini sebagai 

pertukaran (exchange).  

“In the systems of the past we do not find simple 

exchange of goods, wealth and produce through markets 

established among individuals. For it is groups, and not 

individuals, which carry on exchange, make contracts, 

and are bound by obligations; the persons represented in 

the contracts are moral persons – clans, tribes, and 

                                                           
12 Ibid., 13.  
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families; the groups, or the chiefs as intermediaries for 

the groups, confront and oppose each other.13” 

Kondisi dimana secara implisit mengikat setiap partisipan 

(individu/kolektif) dalam satu lingkaran “kontrak” dan 

“kewajiban”. 

Tradisi makan bersama juga dipraktikkan dalam 

kebudayaan masyarakat modern. Beberapa hasil studi 

memperlihatkan pola-pola produksi, distribusi dan konsumsi 

masyarakat yang berhubungan dengan budaya industri makan 

dalam konteks masyarakat global. Restoran menjadi salah satu 

simpul yang makin diminati.  

2. Tradisi Makan Bersama dan Struktur Sosial 

Robin Fox melihat bahwa dalam universalitas dan 

partikularitasnya, tradisi makan bersama mengandung 

stratifikasi sosial dan kategori sosial:14 

“Not knowing how to eat properly is universally a sign of 

outsider status. Proper eating includes the kind of food 

used, the way of preparing it, the manner of serving it, 

and the way of eating it.” 

Di dalam masyarakat tradisional, hubungan tradisi makan 

bersama dan struktur sosial masyarakat ternyata terlihat jelas. 

Emile Durkheim memperlihatkan relasi ritual – termasuk 

ritual makan – dengan struktur ideal dalam masyarakat.  

Selanjutnya menurut Levi Strauss, aktivitas makan – 

termasuk makan bersama – memperlihatkan kompleksitas 

simbol yang dianalogikan dengan bahasa. Mulai dari bahan 

alamiah, melewati proses memasak yang dianggap memproses 

                                                           
13

 Marcel Mauss, The Gift: The form and reason of exchange in archaic 

societies (London: Routledge, 2002), 6. 
14 Robin Fox, “Food and Eating: An Anthropological Perspective.” Diunduh pada 

3 Mei 2017 dari http://www.sirc.org/publik/foxfood.pdf.  

http://www.sirc.org/publik/foxfood.pdf
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ruang anomali (area ketiga), mekanisme yang disebutnya 

bricolage,15 sampai pada sopan santun di meja makan. Di 

dalamnya terdapat struktur logika masyarakat mengenai 

kehidupannya. Makanan sendiri dikonsepkan sebagai sebuah 

bahasa yang mencerminkan sistem masyarakat. 

Sementara itu, Mary Douglas melihat keterhubungan 

antara yang universal dan partikular justru di dalam praktik 

hidup keseharian. Praktik keseharian merupakan jalan kecil 

untuk memahami hubungan-hubungan kompleks antara yang 

universal dan partikular. “A meal stays in the category of meal 

only in so far as it carries this structure which allows the part to 

recall the whole.”16 Makan (meal) adalah salah satu praktik 

keseharian yang darinya dapat dilihat perilaku manusia, dari 

yang partikular hingga universal. Menurutnya, tradisi makan 

bersama mengandung kode bagi relasi dalam masyarakat. Ada 

yang serupa, namun ada juga yang berbeda.  

Makan bersama merupakan relasi sosial yang 

melibatkan makanan sebagai entitas yang berisi kode tertentu, 

atau kode yang dijelaskan dalan relasi sosial. Ritual makan 

bersama menjadi simbol dari struktur masyarakat. Makanan 

dipandang sebagai bagian dari sistem komunikasi dalam 

kehidupan sosial. “Dengan berbagi makanan dalam makan 

bersama, suatu komunitas sedang mengekspresikan berbagi 

relasi dan identitas. Relasi sosial dapat dimuluskan dengan 

berkomunikasi melalui makan bersama. Yang diekspresikan 

bisa pembagian (division) dan juga kategori-kategori. Hasil 

dari ekspresi itu adalah mengembalikan memori, termasuk 

memori mengenai bentuk pengorganisasian masyarakat.17 

                                                           
15 Bricolage merupakan pendekatan dan proses yang secara tidak sistematis 

menghubungkan yang kelihatannya tidak terhubung dan mengekspresikannya.  
16 Mary Douglas, “Deciphering a Meal” dalam Implicit Meanings (London: 

Routledge, 1975), 257.  
17 Mary Douglas, Food in the Social Order: Studies of Food and Social Order 

(New York: Routledge, 1984), 8-12.  

https://books.google.com/books?id=0xChbMhJOm0C
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Pada saat ritual berlangsung, itu tidak hanya bermakna 

meneruskan tradisi tetapi proses reproduksi gaya berpikir 

(thought styles), format pengorganisasian, dan penataan 

masyarakat. Douglas berargumentasi bahwa bentuk-bentuk 

dasar pemikiran itu mengorganisasikan orang-orang pada 

skala kecil dan besar secara serupa, variasi-variasi yang ada 

hanya terbatas saja; bukan membedakan micro-macro problem 

seperti pemahaman konvensional. 

Sir James Frazer (1854-1941) melihat kaitan erat 

antara makanan dengan tabu dan totemisme. Pemahaman, 

sikap maupun perilaku yang berhubungan dengan makan, 

makanan dan makan bersama tidak dapat dipisahkan dengan 

tabu yang mengandung etika, hukum dan fondasi religius 

masyarakat.18  

Sementara itu, Gabriele Weichart melihat bahwa selain 

melihat fungsi makan bersama masyarakat Minahasa, makan 

makanan yang sama pada suatu waktu dan tempat yang sama 

dapat menjadi tanda keberadaan atau ideal untuk menjadi 

sama/serupa atau terkoneksi atau menjadi saudara. Ada dua 

                                                           
18 Sir James George Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion 

(Oxford: Oxford University Press, 1998), 481. Disebutkan sebagai berikut: ”The 

superstitious fear of the magic that may be wrought on a man through the 

leavings of his food has had the beneficial effect of inducing many savages to 

destroy refuse which, if left to rot, might through its corruption have proved a 

real, not a merely imaginary, source of disease and death. Nor is it only the 

sanitary condition of a tribe which has benefited by this superstition; curiously 

enough the same baseless dread, the same false notion of causation, has 

indirectly strengthened the moral bonds of hospitality, honour, and good faith 

among men who entertain it. For it is obvious that no one who intends to harm a 

man by working magic on the refuse of his food will himself partake of that food, 

because if he did so he would, on the principles of sympathetic magic, suffer 

equally with his enemy from any injury done to the refuse. This is the idea which 

in primitive society lends sanctity to the bond produced by eating together; by 

participation in the same food two men give, as it were, hostages for their good 

behaviour; each guarantees the other that he will devise no mischief against him, 

since, being physically united with him by the common food in their stomachs, 

any harm he might do to his fellow would recoil on his own head with precisely 

the same force with which it fell on the head of his victim.” 
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tipe makan bersama yang dipraktikkan: [1] Yang menekankan 

pembagian kerja; [2] Yang menekankan egalitarian. Dalam 

praktik makan bersama yang pertama, memberi dan 

menerima makanan berfungsi untuk menetapkan dan 

mereafirmasi relasi antara dua atau lebih kelompok. Dalam 

proses itu, pembedaan struktur sosial seperti tuan rumah, 

tamu dan pekerja merupakan cerminan struktur sosial dalam 

masyarakat.19 Sementara yang kedua menekankan kesetaraan 

dan saling berbagi dimana semua orang yang terlibat 

memberikan makanan kepada yang lain. Mereka memakan 

makanan orang lain. Pembedaan sosial dan hirarkhi tidak 

berlaku ketika setiap rumahtangga saling berbagi piring yang 

mereka bawa – tanpa melihat jumlah maupun harganya. 

Gereja-gereja merupakan inisiator utama aktivitas piknik 

bersama dan kegiatan-kegiatan sejenis. Pengaruh aktivitas-

aktivitas tidak dapat diabaikan.20 

3. Tradisi Makan Bersama dan Praktik Masyarakat  

Studi lain juga memperlihatkan bahwa tradisi makan bersama 

mengandung praktik yang berdampak pada konsekuensi-

konsekuensi interpretasi dan perubahan struktural-fungsional 

dalam masyarakat. Secara khusus dalam budaya masyarakat 

modern, terjadi pertentangan antarklas sosial yang terstruktur 

dan fungsional dalam kebudayaan. Berkaitan dengan kondisi-

kondisi dinamis itu, tradisi makan dapat berimplikasi pada 

praktik mempertahankan kekuasaan dan dominasi 

(pemaksaan), tetapi juga perlawanan. 

Jack Goody membandingkan dan menyimpulkan 

bahwa konteks sosial-ekonomi mempengaruhi perbedaan-

                                                           
19 Gabriele Weichart, “Makan dan Minum Bersama: feasting commensality in 

Minahasa, Indonesia”. Anthropology of Food [Online], S3 | December 2007: 13. 

Online since 21 March 2008, connection on 04 August 2017. URL : 

http://aof.revues.org/2212 
20 Ibid.  
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perbedaan kebiasaan makan dan makan bersama. Menurut 

Goody, relasi antara masyarakat dan tradisi makan dan 

makanannya adalah salah satu metonymy21 dan bukan sekadar 

metafora.22 Komponen-komponen dalam tradisi makan 

(proses produksi, distribusi, menu, penyiapan makanan dan 

konsumsi makanan) dan kebiasaan masyarakat mengenai 

makanan sangat kuat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh 

konteks struktur sosial-ekonomi masyarakat khususnya dalam 

modes of production dan komunikasi. Praktik berbagi makanan 

menunjukkan klas sosial pekerja dan kekuasaan internal. Oleh 

karena itu, kebiasaan makan bersama pun memperlihatkan 

dinamika penguasaan atau, sebaliknya, resistensi terhadap 

dominasi budaya makanan, misalnya kebiasaan makan di 

Dunia Ketiga. Kemampuan untuk bertahan terhadap dominasi 

budaya makanan berhubungan dengan pra-eksistensi struktur 

sosial-ekonomi setempat. Hal mana mengaitkan masa lalu, 

masa kini dan masa depan masyarakat. 

“They were experiences that highlighted to him the 
importance of difference His work has provided key 
insights into culinary differentiation, between for 
example haute cuisine and basse cuisine, and how the 
sharing of food marks out the internal workings of social 
class and power.23”  

Kebiasaan makan dipengaruhi oleh modes of consumption di 

negara-negara industri. Arus impor dan ekspor makanan, serta 

barang-barang menandai pergeseran itu baik yang secara 

temporal maupun yang bersifat regional dan hirarkis. 

Kenyataan itu mempengaruhi proses produksi dan alat-alat 

                                                           
21 Dalam Kamus Meriam-Webster, metonymy didefinisikan sebagai “a figure of 

speech consisting of the use of the name of one thing for that of another of 

which it is an attribute or with which it is associated .” 
22 Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2000), 30-31.  
23 Martin Jones, Feast: Why Humans Share Food (New York: Oxford University 

Press, 2007), 5.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/figure%20of%20speech
https://www.merriam-webster.com/dictionary/figure%20of%20speech
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komunikasi dalam memformulasikan dan memformalisasikan 

cuisine. 

Dalam kerangka analisis Pierre Bourdieu, Makan 

Bersama bukan hanya menjadi modal sosial yang di dalamnya 

terkandung potensi sekelompok orang tetapi menjadi modal 

kultural.24 Oleh karena itu, sekalipun modal ekonomi 

menunjukkan stratifikasi dengan kesenjangan yang besar, dan 

modal sosial menunjukkan pergeseran akibat perubahan pola 

relasi sosial dalam masyarakat, termasuk karena faktor 

pengaruh global, ritus Makan Patita terus dipraktikkan. Itu 

membantu masyarakat untuk meletakkan fondasi kebudayaan 

atas kehidupan sosial yang tetap dapat diterima makna dan 

kebenarannya.  

Analisis Bourdieu membantu pemahaman mengenai 

tradisi makan bersama sebagai ajang kontestasi kekuasaan 

karena berfungsi sebagai salah satu ranah (field) bagi 

aktualisasi varian habitus kelompok manusia. Termasuk di 

dalam bagian habitus manusia itu adalah food’s space. Dalam 

kontestasi itu, pengaruh klas sosial tidak terhindarkan. Itu 

menjadi tampilan dari kontestasi modal budaya dan modal 

ekonomi yang dimasukkan di dalam makanan, ritus makan 

bersama, food habits, peristiwa sosial, dan lain-lain. Pandangan 

Bourdieu menjadi semacam lensa untuk mencermati dinamika 

dan kompleksitas negosiasi antara individu dan kondisi 

budaya.  

Kontestasi itu terjadi karena dalam kenyataan, akses 

terhadap modal ekonomi maupun modal budaya tidaklah 

terbuka sama dan tidak tersedia bagi semua orang. Hal itu 

berkaitan dengan konteks sosial yang aktual dalam 

masyarakat. Modal budaya diperoleh melalui pendidikan dan 

                                                           
24 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (New 

York: Routldege, 1984), 186. 
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sosialisasi, termasuk bentuk-bentuk utama pengetahuan dan 

kemampuan yang diperoleh pelajar dari berbagai disiplin 

kebudayaan. 

Kathleen LeBesco dan Peter Naccarato 

memperlihatkan analisis Roland Barthes bahwa proses 

membeli, mengonsumsi dan menyajikan makanan sebagai 

suatu tindakan yang signifikan karena melaluinya orang 

mengonstruksikan dan mempertahankan identitas, dan 

sebagai kendaraan yang dengannya ekspektasi ideologis 

disirkulasi, dipaksakan dan dilanggar. 

 

C. Komponen Utama dalam Tradisi Makan Bersama 

Komponen Makan Bersama adalah sebagai berikut: 

1. Makanan 

Banyak sekali kebudayaan manusia yang menggu-

nakan media makanan. Makan dianggap sebagai 

medium yang universal bagi praktik kebudayaan yang 

luas dan bukan hanya perkawinan, agama, dan lain-

lain.25 Bahkan makanan menjadi ajang kontestasi 

sosial-politik. 

“Those who control food, who distribute and 
sell it, who order its consumption by law and 
custom, control not merely the obvious fact of 
life but the forms of life as well.26” 

Makanan menjadi medium sosial dan biologis, yang 

melalui rasa, bau, tekstur serta tampakannya sekaligus 

membawa sense dari organ makanan itu (organoleptic 

                                                           
25 James L. Watson and Melissa L. Caldwell (eds.), The Cultural Politics of Food 

and Eating: a reader (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), 1. 
26 Andrew McGowan, Ascetic Eucharists Food and Drink in Early Christian 

Ritual Meals (Oxford: Clarendon Press, 1999), 1. 



Makan Bersama dalam Perspektif Teoretik   39 

 

properties). Makanan terkait dengan manusia dan 

masyarakatnya secara eksistensial. Mary Douglas 

menyatakan:27 

“Food is not only a metaphor or vehicle of 
communication; a meal is a physical event.... 
Food may be symbolic, but it is also as 
efficacious for feeding as roofs are for shelter, 
as powerful for including as gates and doors. 
Added over time, gifts of food are flows of life-
giving substance, but long before life-saving is 
an issue the flows have created the conditions 
for social life. More effective than flags or red 
carpets which merely say welcome, food 
actually delivers good fellowship.” 

Ditambahnya lagi bahwa terdapat pesan kuat yang 

dibawa oleh makanan dalam kaitan dengan komunitas. 

“If food is treated as a code, the messages it 
encodes will be found in the pattern of social 
relations being expressed. The message is 
about different degrees of hierarchy, inclusion 
and exclusion, boundaries and transactions 
across the boundaries.28” 

Komunitas yang dimaksud ternyata bukan hanya yang 

menyatu dalam ruang dan waktu, melainkan 

beroperasi juga dalam komunitas yang saling terpisah 

baik ruang (misalnya kaum imigran dan orang yang 

sudah meninggal) dan waktu (anak-cucu dengan para 

leluhur).29 Makanan membawa orang pada collective 

                                                           
27 Mary Douglas, Food in the Social Order: Studies of Food and Social Order 

(New York: Routledge, 1984), 12. 
28 Mary Douglas, Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology (New 

York: Routledge, 2001), 61. 
29 Lihat Monika Janowki, Introduction: Consuming Memories of Home in 

Constructing the Present and Imagining the Future dalam Food and Foodways, 

Volume 20 (2012): 175-186. Ia menyatakan: “For migrants food and drink play 

a key part in maintaining kin, social and cultural ties; n building new grouping; 

https://books.google.com/books?id=0xChbMhJOm0C
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memory tertentu. Memori itu bisa muncul berkenaan 

dengan bau, rasa, kontur makanan, cara memasak, 

tempat/asal produksi, dan pemanfaatannya. Dalam hal 

ini, makanan menjadi bagian kunci dalam 

mempertahankan ikatan sosial dan budaya, serta 

pengkategorian diri terhadap yang lain. 

Menurut Goody, makanan mengandung 

standar sosial. Makanan menjadi sentral bagi 

pengaturan konsumsi (organization of consumption), 

dan dengan demikian berkaitan dengan proses 

produksi, daya tahan pangan (food security), serta 

distribusinya. Hal ini melihatkan perubahan-

perubahan besar masyarakat, baik dalam sejarah masa 

lalu maupun yang akan datang. 

“Food is important. In fact, nothing is more 
basic. Food is the first of the essentials of life, 
our biggest industry, our greatest export, and 
our most frequently indulged pleasure. Food 
means creativity and diversity. As a species, 
humans are omnivorous; we have tried to eat 
virtually everything on the globe, and our 
ability to turn a remarkable array of raw 
substances into cooked dishes, meals, and 
feasts is evidence of astounding versatility, 
adaptability, and aesthetic ingenuity. Food is 
also the object of considerable concern and 
dread. What we eat and how we eat it 
together may constitute the single most 
important cause of disease and death.30” 

2. Memasak adalah bagian penting dari tradisi makan 

bersama yang kerap dilakukan secara bersama/ 

                                                                                                                       
and creating divisions, both between immigrants and „host‟ groups and within a 

migrant group.” 
30 Warren Belasco, Meals to Come A History of The Future of Food (Berkeley: 

University of California Press, 2006), vii. 
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berkelompok atau secara single. Bagi kelompok 

strukturalis, memasak adalah proses kreatif 

pembentukan struktur baru di antara dua struktur 

(binari). Levi Strauss menyebutnya “anomali”. 

Menurutnya, kategori-katogori intelektuallah yang 

memberi bentuk realitas sosial. Memasak adalah 

kebudayaan manusia yang membedakannya dari 

binatang, dan darinya fungsi-fungsi sosial terealisasi. 

Dari aspek fungsional, memasak berhubungan dengan 

tindakan aktif dan kreatif, serta membangun jaringan 

pendukung dalam masyarakat.  

3. Ritual Makan Bersama adalah Aktivitas komunitas 

yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting 

di dalam hidupnya, yang di dalamnya aktivitas makan 

bersama menjadi praktik yang integral (untuk 

menumbuhkan “sameness” atau “alike”). Di dalam 

ritual makan bersama terdapat hal yang istimewa 

karena makanan menjadi bagian di dalamnya, dan 

makanan memproduksi rasa, bau dan bentuk yang 

spesifik dan langsung berfungsi sesuai tujuan ritual itu. 

“human memory operates differently with 
smell and taste than with other forms of 
experience in that memories of smell and 
taste work episodically.31” 

4. Peristiwa Makan Bersama dapat dilakukan dalam 

peristiwa setiap hari dan pada waktu-waktu tertentu 

sesuai dengan peristiwa yang terhubung dengannya. 

Lebih sering terjadi bahwa peristiwa makan bersama 

berlangsung pada perayaan dan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan tertentu. Perayaan panen, pembangunan di 

kampung, perayaan siklus hidup manusia, dan lain-

                                                           
31 Peter Altmann, Festive Meals and Identity in Deuteronomy (Gottingen: Hubert 

and Co., 2011). 
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lain. Hal itu menunjukkan bahwa Makan Bersama 

berada dalam peristiwa-peristiwa penting masyarakat 

setempat. 

5. Makan Bersama dapat mengambil tempat di dalam 

rumah, di tempat pertemuan yang cukup besar, 

lapangan, hutan, tepi pantai, restoran dan berbagai 

tempat lain sesuai dengan peristiwanya.  

Praktik ini mengambil bagian yang besar dalam kebudayaan 

manusia sampai ia tidak lagi dianggap sebagai sesuatu khusus 

namun praktiknya bertalian dengan totalitas kehidupan 

manusia.  

 

D. Tradisi Makan Bersama dalam Kekristenan 

Dalam Kekristenan, tradisi makan dan makan bersama 

mempunyai nilai sentral. Beberapa studi mengenainya dalam 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maupun kombinasi 

praktik makan bersama, tradisi makan dan konteks aktual 

masa kini, diulas dalam bagian ini.  

Dalam studi mengenai agama-agama Semit, Robertson 

Smith menyatakan bahwa terdapat benang merah tradisi 

keagamaan dalam hal makan dan minum bersama. Ia 

menyatakan demikian: 

“Hence when we find that in ancient religions all the 

ordinary functions of worship are summed up in the 

sacrificial meal, and that the ordinary intercourse 

between gods and men has no other form, we are to 

remember that the act of eating and drinking together is 

the solemn and stated expression of the fact that all who 
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share the nieal are brethren, and that the duties of 

friendship and brotherhood are implicitly act.32” 

Tradisi makan dan makanan-minuman membentuk agama 

dalam kompleksitasnya.  

Peter Altmann, Dalam studi mengenai tradisi makan 

dalam masyarakat Israel kuno di dapalam Perjanjian Lama, 

khususnya tradisi Ulangan, menyatakan bahwa terdapat teks 

yang membicarakan tradisi makan bersama dalam ritual dan 

festival-festival. Teks itu memperlihatkan visi mengenai 

masyarakat Israel dengan mengonstruksi dan memper-

tahankan cerita-cerita mengenai Israel dalam kerangka 

berbagi identitas mereka (identity formation).33 Terdapat 

catatan bahwa teks mengenai peristiwa makan bersama 

terdapat dalam material Akad akltu-Enuma Elish dimana 

Tuhan dan raja diposisikan sebagai penyelenggaranya. Dalam 

teks Ulangan, justru Yahweh dipandang sebagai divine host. 

Lalu dari situ teks ini diidentifikasi sebagai anti-Canaanite (Ul. 

14:22-29), sementara kepala suku melayani sebagai human 

host, ketimbang raja.34 Ritus makan diterima dan digunakan 

kembali sebagai bentuk relasi agama dan politik, namun 

dengan keunikan tersendiri. Terdapat perbedaan konsep 

dengan pemaknaan semula, yakni lebih pada relasi Tuhan dan 

manusia yang baru di tengah konteks banyaknya suku.35 

Andrew McGowan menambahkan aspek penting yang 

perlu diperhatikan adalah memahami tradisi makan bersama 

dalam Kekristenan dalam kesadaran akan komunitas sebagai 

komunitas yang kompleks yang memiliki kekhasannya. Oleh 

                                                           
32 William Robertson Smith, Lectures on The Religion of the Semites, London: 

Adam and Charles Black, 1894, 265. 
33 Peter Altmann, Festive Meals in Ancient Israel: Deuteronomy‟s Identity 

Politics in Their Ancient Near Eastern Context (Berlin/Boston: Walter de Gruyter 

GmbH & Co., 2011), 1-2. 
34 Ibid., 135.  
35 Ibid., 244. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Smith%2C+W.+Robertson+%28William+Robertson%29%2C+1846-1894%22
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karena itu, makan bersama dalam Perjanjian Baru, misalnya, 

yang sering disebut sebagai “ekaristi”, perlu ditinjau dengan 

seksama. Makanan bukan hanya alat atau sarana pengantar 

makna melainkan material yang memiliki tujuan dengan 

keterlibatan sepenuhnya. Kendati makna idealnya tidak 

disangkal, namun praktik di dalam konteksnya perlu dilihat. 

Itu yang membedakan Christian Meal as Meal dan Eucharist.36 

Dari analisis terhadap makanan dan praktik masyarakat, ia 

menyimpulkan bahwa makan bersama orang Kristen 

menunjuk kepada makanan orang miskin dan tindakan asketis 

dalam kehidupan dan liturgi.37 Secara mendetail studi Dennis 

E. Smith memperlihatkan aspek sosial dari tradisi makan 

sebagai kode relasi masyarakat, yakni mencakup social 

boundary, social obligation, social bonding, social stratification, 

social equality, festive joy dan banquet entertainment.38 

Marcus J. Borg menegaskan pertalian antara praktik 

makan bersama yang Yesus lakukan dengan identitas gerakan 

Yesus. Makan bersama adalah kegiatan inklusif dari identitas 

gerakan Yesus yang inklusif. Makan bersama dengan berbagai 

golongan masyarakat, khususnya yang dianggap “sampah 

masyarakat” pada satu sisi menggambarkan penerimaan 

timbal balik dan, pada sisi yang lain, merupakan tanggapan 

terhadap sistem ketahiran. Menolak makan bersama adalah 

bentuk pengasingan dan pemboikotan sosial. Makan bersama 

adalah penjelmaan wawasan sosial, dan secara khusus, 

persekutuan makan yang inklusif.39 

                                                           
36 Andrew McGowan, Ascetic Eucharists Food and Drink in Early Christian 

Ritual Meals (Oxford: Clarendon Press, 1999), 12. 
37  Ibid., 269. 
38 Dennis E. Smith, From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early 

Christian World (Minneapolis: Fortress Press 2003), 8-12. 
39 Marcus J. Borg, Meeting Jesus Again for the First Time: The Historical Jesus 

and the Heart of Contemporary Faith (San Francisco: Harper, 1994), 55-57. 



Makan Bersama dalam Perspektif Teoretik   45 

 

Reta Halteman Finger melakukan studi mengenai makan 

bersama di dalam kitab Kisah Para Rasul dan memperlihatkan 

lunturnya batasan antara area privat dan publik dalam cara 

pandang pelayanan oleh karena penekanan pada makan 

bersama. Praktek makan bersama oleh gerakan Yesus dan 

komunitas Kristen di Yerusalem dengan berdasar pada nilai-

nilai tertentu telah mentransformasi pemaknaan ekonomi-

sosial-politik-keagamaan. Peranan kaum perempuan tidak lagi 

dilihat dalam kerangka area domestik karena mengurus 

persekutuan umat yang banyak. Sebaliknya para murid Yesus 

masuk pada area domestik dengan tugas pelayanan memberi 

makan banyak orang. Nilai orang asing menjadi sahabat terjadi 

dalam praktik makan bersama yang diselenggarakan di dalam 

rumah tangga (gereja rumah).40  

Wessel dan Jones memperlihatkan bagaimana makanan 

lokal dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas sosial 

dan sejarah masyarakat Tortugas (Meksiko), serta resistensi 

terhadap asimilasi sosial. Makanan lokal disajikan dalam 

perayaan-perayaan keagamaan di Guadalupe sebagai bentuk 

artikulasi identitas sosial berhadapan dengan proyek asimilasi 

dengan Amerika Serikat. Dalam konteks itu, melalui aktivitas 

memasak dan membesarkan anak-anak, kaum perempuan 

Tortugas meneruskan narasi-narasi lokal ini sebagai bentuk 

resistensi terhadap asimilasi. Memasak atau menyiapkan 

makanan bersama-sama bagi kaum perempuan untuk 

perayaan-perayaan ritual melanjutkan jaringan-jaringan 

pendukung bagi konstruksi batas-batas identitas komunitas 

tersebut.41 Dalam konteks itu, aktivitas memasak dan makan 

bersama menjadi bagian dari perayaan keagamaan (Katolik). 

Makanan sakramental adalah sesuatu yang sentral dalam 

                                                           
40   Reta Halteman Finger, Of Widows and Meals: Communal Meals in the Book 

of Acts. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 2007. 
41 Wessel and Jones, “Reading Religion and Consuming the Past in the Feast of 

Guadalupe”. Anthropology of Food [Online], 5 / May 2006: 5. 
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Katolik. Allah memberi diri-Nya kepada manusia melalui 

makanan. Perayaan itu sendiri mencakup tiga devosi: menari, 

memasak dan melakukan peziarahan ke gunung.42 

Dari beberapa studi di atas, terlihat dengan jelas bahwa 

relasi keagamaan manusia adalah keagamaan yang diberi 

makna oleh peristiwa makan bersama. Sulit menemukan 

tradisi beragama tanpa makan bersama, yang di dalamnya 

terkandung berbagai elemen sosial-budaya. 

Perspektif teoretik yang digunakan untuk menjelaskan 

Makan Patita dalam kajian ini bertumpu pada antara lain 

konsep Durkheim mengenai masyarakat dan pendidikan yang 

berhubungan dengan sosialisasi. Sedangkan mengenai pesan 

kebudayaan yang dibawa oleh budaya material – dalam hal ini 

makanan – kajian ini menggunakan bingkai teori Mary Douglas 

mengenai makanan sebagai kode komunikasi (simbol) dan 

pola struktur semesta dari orang yang terlibat.  Sementara itu, 

teori Jack Goody yang digunakan adalah mengenai makan 

bersama yang berhubungan dengan metafor serta metonymy 

dari suatu masyarakat. dan melihat dinamika perubahan 

budaya material berkaitan dengan relasi masyarakat lokal 

dengan kolonial (cross cultural), maka dipakai perbedaan kelas 

sosial dihubungkan dengan perbedaan rasa makanan (taste). 

Dalam kaitan dengan proses negosiasi masyarakat, perspektif 

teoretik cultural capital yang diulas Pierre Bourdieu menjadi 

dasar perspektif untuk mencermati korelasi saling pengaruh 

antara struktur sosial dan agensi. 

                                                           
42 Ibid., 6. 


