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Bab 6 

MEMBANGUN MODEL DAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN KRISTIANI  

YANG KONTEKSTUAL DI MALUKU 

 

A. Latar Konstruksi Pendidikan Kristiani - Model Patita 

Analisis konteks Pendidikan Kristiani yang didialogkan 

dengan temuan yang dikandung dalam nilai dan makna 

praktik Makan Patita adalah bahwa konsep pendidikan itu 

memiliki banyak nama dalam masyarakat. Yang perlu 

dilakukan adalah menemukan nama-nama lain dalam 

masyarakat untuk konsep dan maksud “pendidikan” itu. 

Pendalaman terhadap eksistensi pendidikan di berbagai 

masyarakat dapat memberi kontribusi pada penamaan 

alternatif pendidikan. Studi terhadap tradisi makan bersama 

memberi sumbangsih tersendiri, yakni menemukan nama lain 

pendidikan: Patita. Jack Goody menyebut kondisi ini 

dengan“metonymy”.1 

Nama yang lebih dari satu itu menunjuk pada pola-

pola yang beragam. Di dalam pola itu terkandung bentuk, 

praktik/proses dan substansi. Pola pendidikan yang searah 

(mengajar) dan linier menjadi dominan dalam pendidikan dan 

persekolahan, termasuk di dalam lingkup gereja. Terdapat 

pola lain yang melaluinya Pendidikan Kristiani dapat berjalan 

dan bermakna, sehingga pola itu layak diterima. Terdapat pola 

searah lainnya yang dimulai dengan pemaknaan kehidupan 

yang riel dari pengalaman kemanusiaan dan kemasyarakatan 

yang dalamnya refleksi teologi bertumbuh (bandingkan Model 

                                                           
1 Metonymy (Latin) berasal dari kata Metonumia (Yunani) yang berarti “change 

of name”. Kata atau frase yang diberlakukan untuk mengganti kata yang lain 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  
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Antropologi dan Model Praksis yang dikembangkan oleh 

Stephen Bevans).2 Terdapat pola yang tidak searah dan tidak 

linier tapi menyebar, mengumpul, dll.  

Model Patita adalah Pendidikan yang berbasis pada 

konteks, praktik, nilai, fungsi dan struktur yang terlihat dalam 

tradisi Makan Patita. Beberapa dimensi dari Model Patita 

dipaparkan berturut-turut dan melaluinya terlihat 

karakteristik model ini.  

 

B. Tujuan Pendidikan Model PATITA 

Tujuan Model Patita adalah sebagai berikut: 

1. Pada satu sisi, Model Patita menekankan upaya 

membangun Pendidikan Kristiani yang kontekstual 

dengan proses yang tidak dimulai dari kekosongan 

atau dekonstruksi total, karena eksistensi Patita 

sendiri adalah memanfaatkan sebanyak mungkin 

ketersediaan sumber yang sudah ada, dan bukan 

menegasi apa yang sudah ada sebelumnya. Sumber 

yang ada dalam konteks masyarakat dan gereja, 

menjadi menu-menu yang dapat dipersandingkan 

untuk menampakkan Pendidikan Kristiani yang 

majemuk dan kontekstual. Pada sisi yang lain, filosofi 

atau teologi yang sudah ada bukan rujukan satu-

satunya.  

2. Model Patita menampilkan pola mengumpul dan 

berbagi (masohi/gotong-royong). Pendidikan dengan 

pola ini tidak memakai urutan waktu yang terus-

menerus dengan urut-urutan substansi pendidikan 

yang direkayasa secara tersistem. Pola yang jamak itu 

                                                           
2  Stephen Bevans, Models of Contextual Theology (Maryknoll: Orbis Book, 

1997).  
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mengandung praktik/proses yang bervariasi. 

Seringkali proses yang dominan adalah proses yang 

runtut berbasis filosofi atau teologi (nilai) tertentu. 

Dasar itulah yang menjadi pusat, sementara proses 

adalah aplikasi semata-mata. Betapapun demikian, 

terdapat juga cara berproses lain dalam model 

pendidikan itu yang dapat menghasilkan sesuatu yang 

berbeda dan karenanya lebih berorientasi kepada 

proses.  

3. Penekanan pada proses persiapan yang dimaksud 

adalah persiapan yang dilakukan secara bersama-

sama. Pada satu sisi, prinsip ini bukan hal yang baru 

karena proses pendidikan adalah proses sosial. Hal 

yang menonjol dari proses persiapan pendidikan 

Model Patita adalah persiapan itu bukan untuk 

dipergunakan secara sendiri-sendiri, melainkan untuk 

dibagikan kepada siapa saja. Apa yang dimiliki menjadi 

sangat berharga karena bermanfaat bagi orang lain.  

Implisit di dalam prinsip ini terdapat prakondisi 

bahwa terjaganya kondisi sehingga semua orang 

berada pada posisi baik produsen maupun konsumen. 

Dalam posisi konsumen berarti setiap orang terbuka 

untuk menyerap hal-hal yang dikontribusikan oleh 

orang lain yang bertujuan untuk memperkaya 

pemahaman, sikap dan tindakan dalam konteks 

kebersamaan. Sementara itu, dalam posisi sebagai 

produsen, terdapat prakondisi surplus yang dimiliki 

oleh karena konteks sosial-ekonomi-politik yang 

memungkinkan masyarakat menjadi produsen 

mengenai paling sedikit satu hal tertentu.  

4. Membangun relasi yang cenderung egaliter. Relasi 

pendidikan yang selama ini diusahakan karena 

dianggap ideal adalah relasi yang terbuka, egaliter dan 
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fleksibel. Hal ini merupakan bandingan terhadap pola 

relasi patron-klien yang cenderung hirarkis, baik 

dalam skopa relasi antarpribadi maupun relasi 

antarkelompok. Di dalam konteks Indonesia, termasuk 

Maluku, hal itu tampak jelas. Contohnya: kelompok 

“orang-orang sekolah” dan “orang-orang yang tidak 

bersekolah” yang menjadi salah satu kategori dalam 

masyarakat, atau kelompok “akademisi” dan 

“masyarakat biasa”.  

Prinsip-prinsip Model Patita menunjukkan bahwa 

pengetahuan layak untuk terbuka bagi masyarakat. 

Pencapaian pengetahuan bukan mutlak milik 

pembelajar, melainkan pencapaian yang merupakan 

bagian dari kebersamaan sebagai komunitas. Dalam 

perspektif ini, klaim hak kekayaan intelektual 

dipraktikkan dengan memperhitungkan secara 

berimbang kekayaan intelektual komunitas. Implisit di 

dalamnya, tidak terfokus pada kekayaan intelektual 

yang diakui oleh karena tertulis, atau dalam lingkup 

akademis, atau diprogramkan oleh lembaga-lembaga 

otoritatif atau yang menang dalam pasar bebas.  

Model masyarakat yang dibangun adalah model yang 

melihat bahwa tanggung jawab spiritual berada pada 

tanggung jawab sosial-ekonomi. Bagaimana 

masyarakat diorganisir untuk kehidupan yang berbagi 

(sharing life) kebutuhan ekonomi dan sosial dalam 

kesatuan (unity). Dengannya diharapkan dalam 

komunitas ini berlangsung pelayanan kebutuhan-

kebutuhan mendasar manusia. Dalam praktik 

sedemikian, nilai pendidikan sementara disosialisasi. 

Dengan demikian, pendidikan yang dibangun tidak 

akan menjadi individualistik dan jauh dari kebutuhan 

riel manusia. 
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5. Penekanan pada dinamika yang cukup tinggi, 

komunikatif dan fleksibel.  

Pertama, prinsip ini menunjuk pada keaktifan dalam 

proses pendidikan. Keaktifan berhubungan dengan 

suasana persaudaraan dan ruang yang aman (safe 

space) bagi aktualisasi diri pembelajar. 

Kedua, dialog dalam atmosfir persahabatan dan 

persaudaraan. Dialog ini memberi kebebasan dan 

tenggang rasa pada saat yang bersamaan. Hal yang 

berpengaruh dalam dialog ini bukan hanya 

pengembangan intelektual melainkan relasi 

kemanusiaan yang justru membantu proses 

penajaman pemahaman mengenai fenomena-

fenomena alam dan kehidupan.  

Ketiga, Struktur masih tetap ada dan berfungsi, namun 

diberi ruang baru sehingga menjadi “cair” atau “luwes”. 

Pada saat itu, terbuka ruang perjumpaan yang menjadi 

pola alternatif relasi-relasi yang dilakoni secara 

bersama-sama. Perubahan dan tantangan baru bukan 

hanya dialami oleh pihak-pihak yang berada pada 

struktur tinggi dan mendominasi. Sebaliknya, pihak 

yang berada pada struktur bawah dan terdominasi pun 

mengalami tantangannya tersendiri. Pada saat itu, 

masing-masing keluar dari afinitas pada struktur yang 

ditubuhkannya, dan berkreasi pada pola struktur 

alternatif itu. Struktur baru ini menjadi suatu budaya 

tandingan namun diminati dan diakui keberadaannya. 

Jadi, di dalam masyarakat ini tidak hanya ada satu 

struktur tapi terdapat beberapa struktur yang ber-ada 

dan ber-fungsi. Struktur-struktur itu dipelajari, diakui 

dan dipraktikkan oleh masyarakat karena diperlukan 

untuk membangun kehidupannya. 
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Keempat, tereliminasinya struktur hirarkis secara 

implisit karena pemilihan relasi dengan kesediaan 

untuk berubah karena lebih mudah beradaptasi 

dengan perubahan situasi yang berhubungan dengan 

peristiwa atau aksi tertentu. Fleksibilitas ini bukan 

hanya pada kelompok tertentu melainkan semua 

kelompok karena formasi pendidikan yang 

mendukung pengembangannya. Afinitas pada tradisi di 

satu pihak, dan keterbukaan pada perubahan secara 

kreatif, di pihak lain. Hal ini berbeda dengan kenyataan 

umum dalam pandangan masyarakat bahwa afinitas 

pada tradisi secara ketat merupakan prasyarat utama 

tata tertib masyarakat. Juga pandangan sebaliknya, 

yakni bahwa kemajuan masyarakat dilihat dalam 

keterpisahan dengan tradisi lama. Model Patita ini 

memperlihatkan bagaimana masyarakat menyediakan 

struktur alternatif bagi dominasi struktur yang 

dianggap inti atau pusat, yakni struktur yang jelas 

pembagian kerja dan klas masyarakat. 

6. Efek pemulihan yang cukup kelihatan, baik dalam hal 

prestasi dan kohesi sosial maupun kebahagiaan 

pribadi.  

Pertama, prinsip ini menunjuk eksistensi manusia 

sebagai person maupun kelompok. Dalam konteks 

masyarakat modern yang terfragmentasi oleh 

konstruksi modernitas, maka pendidikan 

mengembangkan prinsip pemulihan sebagai hal yang 

eksistensial. Pemulihan relasi, cara pandang, sikap dan 

tindakan, selayaknya teraktualisasi dalam pendidikan.  

Kedua, tidak seperti konstruksi waktu yang linear, di 

dalam model ini tidak hanya berlangsung upaya 

konstruksi sosial untuk waktu masa kini dan masa 

depan, melainkan mengonstruksi ulang masa lalu, 
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dalam arti konstruksi memori masyarakat, bahasa 

relasi, pengetahuan sosial, praktik bermasyarakat, 

aktivitas kerjasama, pembagian tanggung jawab dan 

aktivitas yang berhubungan dengan barang-barang. 

7. Memberi nilai tinggi pada rasa sepenanggungan dalam 

melewati proses dan menerima efek dari praktik itu. 

Solidaritas adalah prinsip penting dalam melanjutkan 

kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat global 

yang majemuk, pencapaian solidaritas adalah prinsip 

yang penting dalam pendidikan. Pencapaian solidaritas 

adalah panggilan kemanusiaan yang membentuk dan 

mempertahankan masyarakat. Sebaliknya, bagian 

berbeda dalam proses pendidikan itu dilihat sebagai 

komplementari satu terhadap yang lain, dan bukan 

pemisahan yang tidak tergantikan. Jika terjadi 

kesamaan maka hal itu dinikmati, dan tidak 

dipertentangkan mana yang lebih baik. Menu-menu 

baru diterima atau diperbolehkan sambil tetap 

menjaga “keharmonisan” dengan keseluruhan; semua 

orang boleh menikmati semua makanan yang tersedia, 

karena semuanya disediakan untuk kebersamaan. 

8. Menuju ideal keadilan dan perdamaian. Perspektif 

pendidikan dari nilai tradisi makan bersama berarti 

proses rekonstruksi masyarakat dengan menempatkan 

nilai kesetaraan dalam kebersamaan yang saling 

menghargai dan saling membantu dalam sebanyak 

mungkin aspek yang dapat ditangani. Prinsip-prinsip 

sebelumnya berkorelasi dengan prinsip keadilan dan 

perdamaian. Tujuan pendidikan ini adalah hasil dari 

proses berjalannya prinsip-prinsip sebelumnya, dan 

kemudian menjadi rujukan bagi pentingnya prinsip-

prinsip itu.  
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C. Kompetensi 

Kompetensi yang diharapkan dari model ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Signifying practice3 (menandakan praktik) 

Pendidikan dengan mengidentifikasi praktik-praktik yang 

mengandung nilai yang membantu masyarakat untuk 

berbagi kode-kode sosial dan budaya. Praktik-praktik itu 

dijadikan tanda karena mempertimbangkan upaya 

masyarakat untuk membangunnya dengan totalitas 

perjuangan hidupnya. Dalam konteks masyarakat yang 

berpeluang besar terperangkap pada dominasi budaya, 

maka proses pendidikan yang signifikan adalah 

menemukan praktik masyarakat yang membantu mereka 

menata kembali pola relasi setara. Kreativitas masyarakat 

dicermati dengan sungguh-sungguh sebagai tanda 

pendidikan yang penciptaannya melibatkan sejarah 

masyarakat dengan segala dinamikanya. Hasil-hasil karya 

yang menjadi simpul pendidikan dalam sejarah menjadi 

arena dimana ekspresi kemanusiaan dapat dikembangkan 

lebih lanjut.  

Proses adopsi, adaptasi maupun model perjumpaan 

masyarakat sebagai bentuk pendidikan antarbudaya 

dapat ditandai hanya karena masyarakat itu sendiri masih 

memiliki praktik pendidikan kultural yang 

memampukannya menilai dan menentukan sikap 

sosialnya. 

 

                                                           
3 Signifying practice: the creation of a sign that produces meaning that must be 

interpreted according to a shared set of social and cultural code. Craig Kridel 

(ed.), Encyclopedia of Curriculum Studies. Volume 1 ~ Paulo Freire. 
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2. Counter-hegemonic practice (praktik untuk melawan 

Hegemoni) 

Istilah dari Antonio Gramsci tersebut dipinjam untuk 

menyatakan metodologi yang dipakai dalam tradisi ini. 

Prinsip dari praktik-praktik pendidikan ini berbasis pada 

pola relasi setara yang menolong masyarakat itu sendiri 

untuk menanggalkan hegemoni dalam sejarah. Pada satu 

sisi, prinsip itu menjadi sebentuk resistensi terhadap 

kecenderungan culture of silence (budaya bisu) yang 

merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari 

kolonialisme dan relasi-relasi dalam masyarakat, seperti 

persaingan dan dominasi. Pada sisi lain, menjadi titik 

lompatan untuk memproduksi kebudayaan baru yang 

diharapkan menegasi produk hegemonik yang ada, 

sekaligus tidak menjadi hegemoni baru. Itu berarti bahwa 

praktik seperti ini adalah upaya kreatif berganda untuk 

mendekonstruksi kekuatan residu atau warisan dari nilai 

kolonialisme dan relasi kekuasaan yang timpang dalam 

masyarakat, dengan mengandalkan kekuatan baru 

kemerdekaan masyarakat dalam konteks bangsa maupun 

masyarakat sipil. Lantas, pada saat yang sama, 

merekonstruksi praktik-praktik alternatif yang 

merupakan bagian-dalam (inner side) dari harapan 

masyarakat. Strategi yang diperlukan memang harus 

penuh daya karena ini merupakan pekerjaan ganda. 

Strateginya adalah membangun kekuatan bersama 

dimana klas intelektual tidak tertutup karena yang lain 

pun adalah intelektual dalam masyarakat. Gramsci 

memakai istilah intelektual organik untuk 

memperlihatkan strategi itu.  

Pendidikan di sini berarti counter-culture terhadap 

hegemoni struktural dan fungsional yang dialami 

masyarakat oleh pengaruh dari manapun, termasuk yang 
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berkembang di dalam masyarakat sendiri yang kuat dan 

terus-menerus, namun pada gilirannya diinternalisasi 

oleh sebagian warga masyarakat. Dengan demikian, 

tradisi Makan Patita adalah model pendidikan kritis yang 

dengan sengaja tidak membuat jarak antarklas sosial tapi 

mengundang semua lapisan klas untuk meninjau kembali 

pola relasi yang ada dengan alternatif pola relasi terbuka, 

langsung, intim dan egaliter. Klas sosial dipandang 

sebagai struktur yang dapat terbentuk kapan saja oleh 

karena kondisi perubahan sosial dan sejarah sosial. Ruang 

Makan Bersama menjadi ruang pendidikan masyarakat 

untuk mempertimbangkan kembali pola relasi menuju 

transformasi klas sosial. Sasaran transformasi tidak selalu 

masyarakat “tanpa klas sosial” karena kenyataan klas 

sosial sulit sekali dihapuskan. Struktur yang diharapkan 

itu belum menunjukkan dirinya secara langsung, namun 

berlangsung negosiasi kesadaran mengenai kepentingan 

mempertahankan klas sosial itu. Dengan demikian, 

orientasi hasil yang ditekankan adalah orientasi yang 

terbuka kepada prakarsa masyarakat selanjutnya dengan 

melihat kemungkinan, analisis, pengalaman dan aksi. Pada 

titik orientasi ini, penciptaan masyarakat alternatif itu 

sudah diproses, dalam artian bahwa proses itu 

mempercayakan kepada masyarakat sepenuhnya, tanpa 

memaksakan formasi baru yang diinginkannya. 

What is most important is not so much the results 
themselves as the process by which they are obtained”4 

Pada titik ini, karakter hegemonik dieliminasi dan 

masyarakat belajar untuk mengingat harga dirinya sendiri 

sebagai masyarakat dan/atau pribadi dengan menubuhi 

kembali hakikat hidup sebagai subyek. 

                                                           
4 Jeannine Verdes-Leroux, Deconstructing Pierre Bourdieu: Against Sociological 

Terrorism from the Left (Toronto: Algora Publishing, 2007), 56.  
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3. Equal-share practice (praktik berbagi yang setara) 

Bagi internal masyarakat, posisi praktik ini adalah 

penyeimbang terhadap pembagian dan pemisahan kerja 

secara internal, serta untuk menyatakan posisi komunitas 

dalam relasi antarmasyarakat. Equal sharing menjadi 

salah satu rambu bagi keberlanjutan (sustainability) 

kehidupan personal maupun sosial, politik, ekonomi. 

Masyarakat adalah subyek belajar yang sekaligus 

merupakan agen transformasi dalam masyarakat. 

Aksioma tersebut didasari oleh perspektif kesetaraan, 

kebersamaan dan masohi/gotong-royong. Kekuatan 

berbagi didasari oleh penerimaan dan keterbukaan satu 

terhadap yang lain, yang dianggap intelektual dalam 

masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi 

berdasarkan pengalamannya yang kemungkinan tidak 

dialami oleh yang lain. 

Dalam praktik Makan Patita, nuansa itu tampak 

karena semua peserta menyatukan diri, menikmati 

makanan yang sama tanpa klasifikasi atau pembedaan, 

serta berada bersama-sama (setara) dalam formasi 

praktik makan yang tidak terpisah sehingga membentuk 

relasi yang luwes (fleksibel). Dengan demikian, pada 

dasarnya selama praktik Makan Patita ada aktivitas yang 

membantu proses kohesi sosial dimana berbagai identitas 

menyatu tanpa menjadi seragam. Keanekaragaman 

menjadi harmoni tanpa hegemoni. 

4. Creative synthesis practice (praktik sintesis yang kreatif) 

Sintesis yang kreatif menunjuk pada kompilasi daya tahan 

dan daya juang masyarakat untuk merawat kehidupannya 

dengan latar belakang sejarah kolonial dan pengalaman di 

tengah perubahan sosial yang cepat. Sebagai tanggapan 

terhadap model pendidikan yang menekankan struktur 
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yang tegas, praktik Makan Patita menawarkan jalan kedua 

kepada individu untuk hidup bermasyarakat. Yang 

penting adalah relasi praktik Makan Patita dengan praktik 

budaya yang menekankan struktur hirarki, tidak berada 

dalam pola oposisi biner tapi mono-pluralitas. 

 

D. Interaksi/Proses 

Proses dalam pendidikan model Patita, antara lain: 

1. Pelibatan semua indera dan fungsinya yang dalamnya 

terdapat kepekaan untuk “memikirkan, merefleksikan, 

menyentuh, merasakan, menciumi bau, melihat, 

mencicipi, membahasakan, mempercakapkan, melakukan 

dan menilai.”(multi-inderawi). Belajar melalui merasakan, 

belajar melalui mencicipi, belajar melalui menyentuh, 

belajar melalui menciumi bau (taste), dll. Semua fungsi ini 

memberi kekayaan pada pemaknaan terhadap area-area 

pendidikan yang berhubungan dengan berbagai obyek. 

Subyek didik pun terlatih mengoperasikan 

kompetensinya secara luas dan setara. Seluruh dimensi ini 

selayaknya dapat berjalan bersama-sama dan saling 

memberi isi, serta saling mengonfirmasi. Mata-rantai dari 

epistemologi pendidikannya adalah praktik pengetahuan 

(kombinasi nilai ~ praktik) dengan sequence yang kreatif 

dan bervariasi namun bersepakat pada outcome 

operasional, sehingga praktik selanjutnya dapat 

berlangsung. Setiap mata-rantai adalah proses inti yang 

merupakan simpul-simpul pendidikan. 

2.  “Berbaur” merupakan salah satu kata kunci penting. 

“Berbaur” memberi sinyal pergerakan individu yang 

dinamis. Orang dewasa, yang seyogianya menjadi 

pelaksana pendidikan, juga mengambil fungsi sebagai 

pembelajar. Sementara anak-anak menjadi pembelajar 
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yang lebih leluasa untuk mendapatkan akses pendidikan 

dalam masyarakat. Proses pendidikan lintas-generasi dan 

antargenerasi adalah fakta sosial dalam proses Makan 

Patita. Anak-anak menjadi social being yang didampingi 

oleh orang dewasa. Orang dewasa dituntut menjadi social 

being yang mencontohkan karakter sosial yang 

diharapkan dari anak-anak. Dengan demikian, tidak ada 

kesenjangan antara pengajaran dan tindakan. Sebaliknya, 

orang dewasa menjadi penanggung jawab pendidikan on-

the-spot. Orang dewasa dan anak-anak menjadi co-learner 

atau pembelajar bersama. Posisi guru tetap ada tapi 

dengan aksentuasi peran lebih sebagai pembelajar. Dalam 

model ini, yang dimaksud “menjadi guru” adalah suatu 

fungsi yang mendapat pengakuan dari orang lain. 

Dominasinya adalah semua orang adalah pelajar atau 

pembelajar. Groome memakai istilah leading learner. 

Paradigma Model Patita menawarkan pola gotong-royong 

lintas-generasi dan antar-generasi. Praktiknya 

mengombinasikan nilai dan proses pendidikan dimana 

setiap praktik itu sendiri adalah primer source bagi teologi 

dan Pendidikan Kristiani yang kontekstual. Substansi 

menjadi acak, namun dengan orientasi pada pendidikan 

yang menekankan keterbukaan dan kemajemukan. Pada 

saat yang sama, menaruh perhatian besar pada kohesi 

komunitas (pola mono-pluralisme) 

3. Isi Percakapan (conversation). Isi percakapan menjadi 

titik peka dalam kurikulum Patita. Percakapan dalam 

proses pendidikan Patita adalah percakapan yang 

dilingkupi oleh kenyataan sosial solidaritas. Atmosfir ini 

selayaknya mempengaruhi kecenderungan dan arah 

percakapan. Percakapan dapat sangat terbuka. Hal itu 

juga menjadi karakteristik dalam kurikulum ini. Karena 

atmosfir kebersamaan dan kesetaraan ada di 
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sekitarannya, tidaklah mungkin hal itu tidak 

mempengaruhi percakapan dalam pola pendidikan Makan 

Patita. Sebagaimana atmosfir pola hirarkis mempengaruhi 

percakapan dan orientasi pemikiran, kemungkinan besar 

percakapan dalam pola pendidikan yang egaliter ini 

dipengaruhi oleh atmosfir kesetaraan kemanusiaan. 

Melaluinya dapat pula dibangun kesadaran kritis atau 

“kecurigaan” bahwa kelompok klas bawah bisa 

dieksploitasi dalam proses ini. Hal itu dapat dibenarkan 

sekaligus dinegosiasikan, dalam artian bahwa kelompok 

klas bawah ditempatkan pada keberadaan bersama dan 

riel. Mereka tidak terpisah dan telah menunjukkan 

perannya. Mereka adalah subyek yang mengontrol proses. 

Klas sosial menjadi cair karena keterlibatan yang 

ditunjukkan dan solidaritas yang hendak dicapai.  

Dengan demikian, pendidikan menjadi praktik kehidupan, 

atau sebaliknya, praktik kehidupan adalah pendidikan. Di 

situlah makna yang memicu pada kebenaran terealisasi. 

Sesuatu yang dipraktikkan menunjukkan keyakinan 

terhadap proses yang benar. Patita telah menjadi miniatur 

idealisme atau ujung dari pendidikan dalam masyarakat. 

Ini merupakan penegasan sikap terhadap kecenderungan 

masyarakat mengadopsi idealisme yang mengesam-

pingkan proses strategis dan positif dalam masyarakat itu 

sendiri, dan mengambil dari tempat lain karena berbagai 

sebab yang mendominasinya.  

 

E. Bahan (Materi) 

Kurikulum pendidikan sebagai keseluruhan praktik 

masyarakat dan panggung bagi paguyuban yang eksis karena 

idealisme membangun masyarakat dengan 

mempraktikkannya sebagai satu-satunya cara mulia. Itu 
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berhubungan dengan intelektualitas masyarakat yang orisinal 

dan kontekstual dalam kaitan dengan upaya memahami 

kehidupan dalam ruang dan waktu, yang mengakar dan 

mengalami realitas kehidupan. Secara langsung, hal ini 

menjadi prasyarat suatu kurikulum pendidikan. 

Kurikulum Patita adalah kurikulum yang 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh konteks dan praktik 

dalam masyarakat karena di dalamnya terkandung bahan 

pendidikan yang sarat filosofi kehidupan. Filosofi itu 

berdialektika dengan sejarah kemasyarakatan yang nyatanya 

berinteraksi secara intens dengan berbagai pengaruh dari luar. 

Konteks sosial kemasyarakatan itu berhubungan dengan 

harapan masyarakat akan kehidupan sosial yang ideal sebagai 

masyarakat yang berbangsa dan dalam konteks global, 

masyarakat pasca-konflik dan masyarakat kepulauan, yang 

terkait dengan keadilan dan perdamaian di berbagai lapangan 

kehidupan. Kurikulum berhubungan dengan pengorganisasian 

masyarakat yang membuat secara sengaja ruang aktualisasi 

kehidupan yang dinamis dimana setiap individu dapat 

mengembangkan kehidupannya dalam relasi yang solider.  

Bahan (materi) diidentifikasikan menurut alur proses 

Makan Patita, dimana terdapat bahan mentah yang diolah 

(dimasak) menjadi bahan jadi (menu) yang kemudian 

dipersiapkan untuk disajikan dan dicicipi secara bersama-

sama untuk membangun kebudayaan masyarakat. Bahan 

(materi) dan prosesnya teridentifikasi sebagai berikut:  

1. Bahan Mentah. Berbagai material dan spiritual adalah 

bagian dari pendidikan yang mempengaruhi secara 

langsung. Bahan (materi) itu adalah fenomena maupun 

fakta dari pengalaman kehidupan masyarakat. Konteks 

sosial itu adalah konteks sejarah sosial-politik, 

pengalaman trauma konflik, ketimpangan akses–

partisipasi–kontrol pada proses pembangunan 
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(ketidakadilan), misalnya keterbatasan sekolah dan 

perguruan tinggi, pengangguran (akses pada lapangan 

kerja), kemiskinan, kematian ibu dan anak, terbatasnya 

infrastruktur (transportasi), upaya membangun 

perdamaian, intoleransi dan radikalisme, dll.  

2. Proses Pengolahan konteks dengan menggunakan 

sumber (capital) yang diusahakan oleh semua dalam 

relasi yang tidak saling berkompetisi tapi berkorelasi 

(masohi/gotong-royong) untuk menghasilkan 

kemampuan maksimal manusia. Filosofi 

masohi/gotong-royong dianggap sebagai modal 

pendidikan masyarakat, proses pengorganisasian 

masyarakat sekaligus tujuan bermasyarakat yang 

memperhitungkan martabat manusia.   

3. Hasil Olahan adalah kemampuan berbudaya dari 

manusia untuk memberikan kontribusi bagi 

kebersamaan. Pembahasan mengenai kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia, lingkungan hidup dan 

spiritualitas yang memelihara kehidupan menuju pada 

kepedulian akan kehidupan. Dinamika relasi manusia 

sangat terbuka. Keterbukaan itu perlu disikapi dengan 

apresiasi dan kekritisan. Dualitas sikap ini dilihat 

sebagai satu kesatuan yang berlandaskan pada prinsip 

kesetaraan; selanjutnya, kebersamaan dan kerjasama 

dilihat secara realistis. 

4. Sebagaimana disebutkan bahwa dibalik praktik 

pendidikan Patita, dalam proses maupun tujuannya, 

terdapat nilai-nilai penting yang diketengahkan dari, 

dan untuk masyarakat. Di dalam Bab 4 telah 

disebutkan beberapa nilai utama, yakni: 

 Kebersamaan.  

 Kesetaraan.  
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 Kesejahteraan.  

 Keadilan 

 Kesetiaan pada tradisi leluhur.  

 Kesederhanaan.  

 Penerimaan.  

 Persahabatan.  

 Keterbukaan.  

 Kejujuran.  

 Berbagi.  

 Keramahtamahan (hospitality).  

 Pembagian dan persaingan.  

 Kegembiraan. 

Nilai-nilai ini menjadi pembentuk karakter masyarakat 

yang ditampilkan bagi kesehatan hidup manusia dan 

peradabannya.  

5. Penyajian menu pendidikan, yang dihubungkan 

dengan launching pokok-pokok pendidikan yang 

penting bagi transformasi sosial dengan 

memperhatikan hal-hal penting yang dikonservasi dan 

ditransmisi dari masa lalu. Hal-hal itu berasal dari 

berbagai komponen komunitas. Salah satu dari hasil 

olahan itu adalah teologi kontekstual sebagai refleksi 

jemaat atas pengalaman kehidupannya sambil 

memperkuat kapasitas umat, pelayan dan 

kelembagaan. Hal itu penting dalam kerangka 

Pendidikan Kristiani yang menampung berbagai 

sumber dan bertujuan untuk secara kreatif membela 

kehidupan yang sarat dengan praktik diskriminasi. 

Langkah penting dalam pola pendidikan ini adalah 

memproses keberlanjutan dari pengakuan umat 

sebagai primer source pendidikan itu. Percakapan dan 

pengalaman yang direfleksikan dalam bentuk teologi 

kontekstual itu tidak bisa hanya menjadi konsumsi 
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umat, tapi perlu diproses bagi keperluan gereja secara 

luas. Jika hal itu dapat terjadi barulah teologi 

kontekstual, berbasis pada kontribusi semua pihak, 

dapat disebut operatif dalam Pendidikan Kristiani. Apa 

yang menjadi keperluan gereja secara luas adalah 

bahwa teologi itu dapat mendorong gereja untuk 

melakukan pemikiran ulang, transformasi teologi, misi, 

eklesiologi, dan sebagainya. 

6. Hasil dari proses itu adalah kesetaraan manusia 

sebagai kebutuhan eksistensial. Perbedaan 

kelompok/klas sosial patut ditinjau secara kritis. Bagi 

kelompok masyarakat marjinal, kesetaraan itu 

merupakan unsur pembebas yang membuat 

masyarakat dapat melihat fakta struktur-struktur 

hirarkis yang dipraktikkan melalui kacamata yang 

baru. Struktur hirarkis adalah konstruksi manusia 

yang cenderung menyebabkan diskriminasi 

sebagaimana yang terjadi dalam sejarah sosial 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di hadapan 

meja persekutuan Patita, tidak ada lagi yang lebih 

rendah. Semua orang setara.  

 

F. Evaluasi  

Evaluasi dipandang bukan hanya sebagai penilaian terhadap 

proses belajar yang telah dilakukan melainkan juga sebagai 

bentuk promosi pluralitas yang berjalan dalam keseimbangan 

dengan upaya berada dalam kesetaraan. Oleh karena itu, 

proses evaluasi ditempuh dengan “action research” yang 

dengannya diketahui tidak hanya input melainkan juga output 

yang dialami oleh pembelajar. Hal ini penting untuk 

ditekankan oleh karena dalam model Patita, hasil itu sudah 
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dapat terindikasi di dalam proses yang dinamis dan 

aktivitas/praktik yang dilakukan dengan kesadaran belajar. 

 

G. Pendidikan Model Patita dalam PAK di Gereja 

Berhubungan dengan tujuan, kompetensi, proses, 

maupun materi dari Model Patita, Pendidikan Kristiani di 

gereja berarti memfasilitasi pengembangan komunitas yang 

menindaki pengakuannya dan merefleksikan tindakannya. 

Posisi praksis ini menjadi bermakna bagi beroperasinya 

agama dalam ruang publik secara aktif dan berbasis pada 

nilai-nilai. Keuntungan yang diperoleh adalah bahwa nama 

“Patita” telah dikenal oleh masyarakat dan oleh karena itu 

pengembangan Model Patita dapat dilakukan.  

Penerapan Model Patita di dalam Pendidikan Kristiani 

di Gereja antara lain melalui jalur sebagai berikut: 

1. Oleh karena di dalam gereja telah cukup kuat 

penekanan model sekolah bagi pendidikan anak dan 

pemuda, maka Model Patita lebih mengarah pada 

praktik membangun komunitas (community building). 

Praktik ini dapat diterapkan antara lain dengan 

aktivitas permainan kelompok, makan bersama, tim 

kerja, pengembangan prestasi berbasis sistem 

pendukung dalam komunitas, diskusi anak dan 

pemuda lintas kelompok masyarakat, kelompok minat 

lintas kampung/negeri dan aktivitas sosial lintas 

agama. Hal ini berhubungan dengan pemikiran ulang 

mengenal model “sekolah” yang telah dipraktikkan.  

2. Pendidikan orang dewasa pun dapat dilakukan dalam 

kerangka community building yang lintas batas. Hal itu 

dapat tercermin dalam praktik diskusi-diskusi publik, 

wadah yang menampung kegiatan rutin pengayaan 
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pengetahuan dan keterampilan yang narasumbernya 

dapat siapa saja dengan latar belakang apa saja, dan 

peserta yang akan mengikutinya pun tidak dibatasi 

atau tidak ditentukan secara spesifik, maupun wadah 

diskusi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk 

membincang upaya dan mimpi membangun keluarga 

dan masyarakat dalam konteks perubahan sosial 

masyarakat.  

3. Pendidikan lintas generasi merupakan Pendidikan 

Kristiani yang penting dalam konteks perubahan sosial 

masyarakat. Hal ini akan membantu semua pihak yang 

terlibat untuk mengalami proses defragmentasi akibat 

pembagian kerja di dalam masyarakat. Aktivitas 

makan bersama, diskusi bersama, kelompok kerja 

lintas generasi, kelompok profesional lintas generasi 

maupun support system bagi program-program 

pemberdayaan dan advokasi yang menekankan 

penguatan ekonomi menuju daerah dengan daya tahan 

pangan.  

4. Pendidikan dengan orientasi membangun kekuatan 

pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks 

pasca kolonialisme dan kapitalisme.  Hal itu dilihat 

sebagai pendidikan dalam pengertian yang kritis. 

Advokasi bagi komunitas yang terampas hak atas 

lingkungannya dan hak atas pekerjaan yang layak 

sangat berhubungan dengan menjaga 

keberlangsungan pendidikan Patita. 

Pilar persekutuan, pelayanan, kesaksian dan penatalayanan 

adalah kurikulum pendidikan yang terkait dengan model 

Patita.  
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H. Pendidikan Model Patita dalam PAK di Sekolah 

Pendidikan Kristiani di sekolah telah terstruktur sedemikian 

rupa dalam kesatuan kurikulum sekolah-sekolah. Oleh karena 

itu, penekanan praktik Patita menjadi unsur penyeimbang 

dalam pendidikan yang terstruktur dengan ketat seperti itu. 

Beberapa dimensi pendidikan dengan Model Patita dalam 

konteks sekolah antara lain:  

1. Praktik Makan Patita bersama dalam komunitas 

sekolah. Beberapa hal yang bisa dibangun melalui 

praktik ini adalah terciptanya memori kebersamaan di 

tengah struktur pendidikan dengan nilai persaingan, 

membantu komunitas sekolah untuk menilai secara 

kritis reflektif mengenai struktur masyarakat yang 

patut dilanjutkan. Selain itu, keaktifan dalam 

partisipasi yang saling memberi, dapat menciptakan 

komunitas majemuk yang dengannya membentuk 

kesadaran komunitas mengenai potensi diri bagi 

kebersamaan.  

Praktik Makan Bersama lintas sekolah bisa menjadi 

proses community building untuk mengikat hubungan 

dan merekonsiliasi relasi antarsekolah dan 

antarkelompok siswa.  

Model ini dapat dikembangkan sebagai metafora bagi 

proses penggalangan potensi siswa dan guru dalam 

kerangka prestasi-prestasi yang berikutnya. Aktivitas-

aktivitas berbentuk festival potensi sumber daya 

sekolah-sekolah, kerja bersama intra-sekolah dan 

antar-sekolah akan mengaktifkan pemahaman baru 

yang mengatasi keterjebakan dalam segmentasi 

pendidikan model sekolah dan bisnis pendidikan.  

2. Materi Pendidikan Karakter yang berbasis pada 

prestasi-prestasi dalam konteks relasi kebersamaan 
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akan membantu siswa memahami pendidikan sebagai 

jalan pemberdayaan yang melihat komunitas sebagai 

sistem pendukung dan bukannya pesaing.  

3. Pada satu sisi, materi Pendidikan Karakter yang kreatif 

dan kritis, dalam konteks sejarah sosial dan konteks 

aktual masyarakat yang berisi penjajahan, kekerasan, 

diskriminasi. Pada sisi lain, Pendidikan Karater yang 

mempromosikan nilai-nilai budaya yang terkandung 

dalam Pancasila, sebagai unsur penyatu bagi pluralitas 

Indonesia (prinsip monopluralitas). Pendidikan 

Karakter yang menstimulasi pembelajar untuk masuk 

dalam proses “menciptakan sejarah” bagi pembaruan 

komunitas dan hal itu selayaknya berlangsung dalam 

lingkungan budaya setempat dengan kesadaran akan 

identitas majemuk yang merupakan atribut personal. 

Hal itu justru akan menjadi keuntungan oleh karena 

kabudayaan setempat merupakan lingkungan 

proksimitas pertama dari seorang pembelajar.5 

Dalam lingkungan sekolah, Model Patita membantu 

pembelajar untuk bersekolah dengan tidak teralienasi dari 

konteks budaya masyarakatnya dan berkontribusi bagi upaya 

merawat masyarakat dalam kesatuan dengan masa lalu dan 

masa depannya.  

 

I. Pendidikan Model Patita dalam PAK di Keluarga 

Pendidikan di dalam keluarga dengan Model Patita menjadi 

model yang kontra terhadap fenomena budaya global dimana 

makan bersama bergeser mencari dan membentuk komunitas 

                                                           
5

 H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik 

Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta 2012, 203. 
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yang diproduksi oleh proses ekonomi kapitalistik. Aktivitas 

makan bersama dalam lingkungan keluarga adalah modal bagi 

kohesi keluarga yang tersegmentasi secara sistematis oleh 

proses-proses kebudayaan modern. Praktik kelompok lintas 

generasi dalam konteks keluarga terancam oleh aktivitas 

publik yang sistematis. Praktik Patita bisa menjadi pola 

pengorganisasian yang demokratis dalam keluarga bagi relasi 

yang organic di dalam keluarga.  

 

J. Berteologi Kontekstual dengan Patita 

Penempatan bagian berteologi kontekstual pada 

bagian akhir menyiratkan pola Patita dimana praktik dapat 

berjalan bersama atau bahkan menghasilkan teologi. Patita 

telah menunjukkan nilai yang sama dengan yang ada dalam 

kurikulum Kekristenan. Praktiknya telah memberi makna 

kepada pelaksananya dalam area hidup yang luas karena 

mencakup pemaknaan mengenai model kehidupan komunitas 

di tengah tantangan sosial-politik-ekonomi masyarakat. 

Terdapat religiositas kemanusiaan yang setara dan berbagi di 

dalamnya yang dianggap sebagai ekspresi kemanusiaan yang 

murni. Pada saat yang sama, hal itu dijadikan posisi spiritual 

masyarakat berhadapan dengan kemungkinan fragmentasi, 

keterpecahan, pemisahan dan alienasi satu terhadap yang 

lainnya.  

Teologi Patita adalah teologi rakyat klas bawah atau 

klas pekerja. Teologi itu berisi konstruksi masyarakat yang 

diimajinasikan dan yang dipraktikkan sebagai sebuah realitas. 

Dengan model itu, pada satu sisi, keterbatasan dan 

kekurangan dapat dikelola. Namun, pada sisi lain, pola itu 

diciptakan untuk membuka ruang lebih besar untuk 

mengorganisir diri. Berhadapan dengan tantangan-tantangan 

yang lebih besar, Patita menjadi pendidikan masyarakat yang 
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mengembalikan kekuatan dan membantu memulihkan 

masyarakat dari kondisi-kondisi yang sulit. Kebersamaan itu 

memungkinkan percakapan-percakapan demi kohesi sosial 

dan strategi-strategi negosiasi dapat diproduksi.  

Dalam tradisi Patita, praktik memasak merupakan 

nama pengganti terhadap nilai aktivitas pelayanan 

kemanusiaan, sampai pada kebutuhan hidup paling mendasar: 

kebutuhan akan makanan. Memasak atau pelayanan 

kemanusiaan menjadi praktik menciptakan kehidupan di 

berbagai lapisan. Berhubungan dengan lingkungan alam, 

memasak telah menjadi tindakan budaya yang 

mengaplikasikan mandat penatalayanan ciptaan sedemikian 

rupa sehingga setiap bagian dari komunitas dapat menerima 

anugerah Allah. Bahan-bahan mentah direproduksi dengan 

kreasi spesifik antara satu tempat dan tempat yang lainnya. 

Aktivitas pelayanan adalah aktivitas yang dalam proses dan 

hasilnya, mengantarkan manusia dan alamnya mengalami 

anugerah lanjutan dari Allah. 

Para perempuan dan laki-laki tertentu di berbagai 

masyarakat telah mengambil peranan ini dan menghidupi 

komunitasnya. Peran-peran ini dipandang sebagai yang 

berkualitas domestik. Ini sebentuk tafsiran androsentrik 

terhadap fakta kebutuhan komunitas klas bawah. Pekerjaan 

memasak dan mempersiapkan makanan adalah pekerjaan 

publik yang menjadi nama lain dari prinsip Kekristenan yang 

utama, yakni pelayanan. Pelayanan tidak bisa disederhanakan 

dengan pendampingan spiritual karena keterpisahan itu 

adalah negasi dan pengasingan manusia dari eksistensi 

hidupnya sendiri. Menurunnya kualitas kehidupan manusia, 

termasuk kualitas pendidikan manusia, berkorelasi dengan 

peremehan dan pengabaian terhadap praktik memasak dan 

melayani makanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

tertentu, khususnya kaum perempuan. Sebaliknya, 



Membangun Model dan Kurikulum Pendidikan Kristiani   223 

 

 

penghargaan dan kebersamaan dalam hal ini merupakan jalan 

pemulihan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah 

perempuan.  

Masyarakat modern mengalami sendiri betapa marak 

dan intensnya bisnis makanan yang mengglobal. Fenomena itu 

mulai mengganti peran memasak dan menyediakan makanan 

di rumah (keluarga). Hal ini sebenarnya telah menimbulkan 

keresahan karena orientasi yang berubah dari pelayanan non-

profit ke pelayanan dengan target profit. Kehidupan manusia 

terancam karena kualitas makanan yang mengandung 

berbagai bahan artifisial yang pengadaannya hampir di luar 

jangkauan kontrol anggota masyarakat. Selain itu, proses 

distribusi dimediasi oleh model pasar kapitalis yang menuntut 

alat tukar yang dikontrol secara global. Mekanisme ekonomi 

semacam ini mengakibatkan secara langsung atau tidak 

langsung, kesenjangan dan pemiskinan yang tersebar di 

berbagai wilayah dengan nilai pertukaran uang yang kecil.  

Teologi Patita menyaksikan bahwa tata dunia 

sementara berada pada disorder. Proses membangun 

kemanusiaan yang berbagi adalah nilai yang sangat tinggi dan 

mahal untuk dicapai. Pencapaian berikutnya terhadap tata 

dunia yang adil harus melangkahi berbagai penyebab dengan 

begitu banyak variabel.  

Panggilan komunitas Kristen sebagai masyarakat 

terbatas yang pengorganisasiannya dilandasi oleh nilai-nilai, 

tidak lagi bernilai jika nilai itu tidak dipraktikkan. Juga tidak 

bernilai jika nilai berbeda dengan praktik. Visi Kekristenan 

adalah praktik kehidupan yang mempersiapkan dan melayani 

berlandaskan kasih. Proses inti dalam Kekristenan adalah 

menampakkan nilai hidup dalam praktik. Praktik itu benar-

benar eksistensial dalam Keristenan. Berhadapan dengan 

konteks luas dimana terjadi paradoks-paradoks nilai. 

Pendidikan Kristiani mencari cara tiada henti membangun 
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kesadaran manusia untuk saling memberdayakan di tengah 

konteks individualisme dan kapitalisasi berbagai segi 

kehidupan manusia. Model Patita membantu mengorganisir 

berdasarkan pada kesetaraan kolaborasi komponen 

masyarakat untuk mewujudkan komunitas intelektual organik 

yang berpihak pada penguatan masyarakat terus-menerus. 


