
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia, kebudayaan selalu ada sebagai upaya dan

kegiatan manusia untuk menguasai alam dan mengolahnya bagi pemenuhan kebutuhan

manusia. Kebudayaan sebagai aktivitas manusia dimaksud adalah kegiatan yang

hasilnya dapat berupa benda-benda (materi) maupun berupa gagasan-gagasan dan

sistem kepercayaan serta adat-istiadat (Non materi) yang dianut oleh suatu

masyarakat. Dengan kebudayaan yang demikian itu maka kebudayaan juga merupakan

suatu sistim Nilai yang mengatur kehidupan masyarakat pendukungnya. Sistem Nilai

tersebut, yang mengandung pola dan makna-makna yang terwujud dalam simbol-

simbol dan konsep-konsep yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kemudian

dijadikan sebagai entitas bagi komunitas yang menganutnya. Selain itu sistim nilai

juga sebagai sebuah proses dalam berkomunikasi dan juga melestarikan dan

mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap

kehidupan. manusia menciptakan kebudayaan untuk manusia mempertahankan

kehidupannya dan mampu berhadapan dengan berbagai tuntutan dan realitas

masyarakat yang berkembang. Kebudayaan muncul sebagai upaya dan kegiatan

manusia  untuk mengekspresikan diri dan menjaga jati diri mereka. Kebudayaan

merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan
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yang lain serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.1

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat idealnya disebut adat tata kelakuan atau secara

singkat disebut adat dalam arti khusus dan adat-istiadat dalam arti jamaknya. Hal ini

menunjukan bahwa kebudayaan idealnya berfungsi sebagai tata kelakuan yang

mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia

dalam masyarakat.2 Kebudayaan yang dimiliki setiap bangsa merupakan warisan turun

temurun yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan

pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang

bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial,

religi, seni, perkawinan dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu

manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.3 Koentjaraningrat melihat

bahwa Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya asbstrak, tidak dapat

diraba atau difoto, dan hanya ada di dalam pikiran yang dituangkan kedalam cerita,

tulisan (karangan-karangan)  untuk diwariskan kepada generasi berikutnya dimana

kebudayaan itu hidup. 4

1 Arti kebudayaan yang dibahas dalam penulisan ini, lebih dibatasi kepada arti kebudayaan sebagai
suatu sistim pemikiran yang meliputi sistim gagasan, konsep, kepercayaan, nilai dan makna yang
mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia. Lihat E. B. Tylor dalam I Gede A. B
Wiranata, Antopologi Budaya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 95. Band. dengan pengertian
kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 130-131.

2 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia 2002), 5-6
3 http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-budaya-kerja-dan-tujuan-manfaat-penerapannya-

pada-lingkungan- sekitar. Html; Internet; accessed, 28 april 2011.
4 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I,( Jakarta : Asdi Mahasatya, 2003),76.
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Adat perkawinan adalah salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat

adat. Pengaruh adat masih terasa seperti adat perkawinan. Paperu salah satu Negeri

adat Kabupaten Maluku Tengah yang masih mempraktekkan adat perkawinan

tersebut. Di Maluku tengah adat perkawinan secara umum diselenggarakan melalui

tiga tahap yaitu: tahap pertama, masuk minta calon istri sekaligus menentukan wakttu

pernikahan yang akan dilaksanakan. Tahap kedua, pemenuhan kewajiban yang ada

kaitannya dengan pembayaran harta kawin dari keluarga pengantin pria kepada

pengantin wanita. Tahap ketiga, pengenalan pengatin perempuan terhadap keluarga

pengantin laki-laki.5

Masyarakat Paperu mengenal tahap ketiga dengan istilah “Meja gandong”.

Meja gandong merupakan adat yang sudah diwariskan secara turun temurun dan

diwariskan hingga sekarang. Pelaksanaan secara khusus berlaku bagi anak laki-laki

yang berasal dari negeri Paperu yang sudah menikah. Jadi adat ini merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan. Dalam adat meja gandong

diharapkan hubungan persekutuan orang bersaudara dalam garis keturunan laki-laki

dan perempuan dapat dipererat karena sangat berdampak bagi persekutuan di dalam

masyarakat. Dalam adat meja gandong dilakukan adat jamuan bersama oleh pengantin

laki-laki untuk memperkenalkan pengantin perempuan kepada seluruh keluarga

pengantin laki-laki. Dalam jamuan makan ini hidangan yang disajikan bukan saja

berasal dari orang tua pengantin laki-laki, tetapi yang menjadi tradisi yaitu hidangan

makan itu berasal dari saudara-saudara gandong pengantin laki-laki yang ada dan

menetap di negeri Paperu. Tanpa disadari bahwa hal ini ada unsur saling berbagi

5 Frank L. Cooley, Mimbar dan Tahta (Jakarta, pustaka sinar harapan, 1987)124
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dalam keluarga demi membangun persekutuan hidup sesama. Pelaksanaan adat

dilakukan dirumah pengantin laki-laki. Dalam acara ini, makanan disajikan diatas

meja panjang dan ditutup dengan kain putih. Acara makan ini dipandu oleh seorang

juru bicara sekaligus ditunjuk sebagai bapak rumah yang mengatur seluruh acara adat

ini.

Adat makan bersama dalam pandangan Koentjaraningrat merupakan salah satu

unsur terpenting dari upacara keagamaan, yang tidak selamanya dapat dijelaskan

artinya secara menyeluruh dan tentang asal-mulanya.6 Makan bersama merupakan

suatu unsur perbuatan yang amat penting dari banyak upacara religi dan agama di

dunia ini. Dasar pemikiran yang melatarinya adalah mencari hubungan persekutuan

dengan dewa-dewa dengan cara mengundang dewa pada suatu pertemuan makan

bersama. Dengan demikian acara makan bersama menjadi acara makan keramat.7 Ini

artinya bahwa makan bersama adalah bukan hanya persekutuan atau solidaritas antar

sesama manusia dalam acara keagamaan namun juga persekutuan dengan para dewa,

sehingga acara makan bersama merupakan salah satu unsur yang sakral yang patut

dijunjung oleh masyarakat.

Dalam kaitan ini pula, meja gandong juga merupakan adat yang bukan hanya

mengikat solidaritas dalam masyarakat namun juga dengan arwah para leluhur dan ini

merupakan adat yang diwarisi secara turun temurun di Negeri Paperu. Masyarakat

adalah pendukung adat tersebut sehingga diwajibkan bagi seluruh anak negeri dimana

6 Makan bersama merupakan salah satu unsur penting diantara sepuluh unsure upacara keagamaan
lainnya, yaitu ; bersaji, berkorban berdoa, makan bersama, menari dan menyanyi, berpawai,
memainkan seni drama, berpuasa, intixikasi, bertapa dan bersemedi. Lih. Koentjaraningrat,
Bebarapa Pokok Antropologi Sosial (cetakan I) (Jakarta, Dian Rakyat, 1967) 240.

7 Ibid., 242
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saja berada yang sudah menikah untuk menjalankan adat tersebut. Karena sifat

mengikat, maka meja gandong juga memiliki sanksi. Ketaatan terhadap pelaksanaan

meja gandong tak hanya nampak atau terlihat pada masyarakat yang ada dimana saja,

tetapi juga oleh anak-anak negeri Paperu dalam melaksanakan adat tersebut.s

Apabila dilihat dari aspek ekonomi maka adat meja gandong yang berlaku di

Negeri Paperu sangat memberatkan. Biaya yang diperlukan sangat besar, namun harus

dilaksanakan karena aturan-aturan adat sudah merupakan suatu ketentuan yang tidak

dapat dibatalkan oleh setiap anak negeri. Kendati aturan-aturan tidak secara tertulis,

namun terus dipatuhi dan dilaksanakan, dan apabila sudah berjanji untuk

melaksanakan adat meja gandong, janji itu harus dilaksanakan, sebab bila tidak

melaksanakan maka akan sangat berdampak bagi pasangan suami istri dan

keturunannya. Dampaknya seperti rumah tangga tidak aman dan bahagia, usaha tidak

maju, tidak mendapat berkat dan mengalami sakit penyakit, hal lain lagi ialah istri

tidak akan mengetahui dan mengenal garis keturunan suami, sehingga berdampak bagi

persekutuan keluarga.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas maka saya ingin

mengadakan penelitian dengan judul :

MAKNA MEJA GANDONG

( Suatu Studi Antropologi-Budaya Terhadap Adat Perkawinan

di Negeri Paperu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku )
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka masalah yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa makna adat Meja Gandong Bagi Orang Paperu?

2. Bagaimana sikap warga masyarakat Paperu terhadap adat Meja Gandong?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan makna dan nilai adat meja gandong orang Paperu

2. Mendeskripsikan sikap orang Paperu terhadap adat meja gandong.

D. Manfaat penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian Tesis ini adalah :

1. Manfaat Akademis, memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik,

khususnya dalam bidang Antropologi Budaya, dan lebih khusus bagi yang

berhubungan dengan perkawinan adat.

2. Manfaat Praktis, memberikan Kontribusi pikir bagi masyarakat Paperu dalam

Menjaga, mempertahankan dan melestarikan Nilai-nilai budaya yang sudah ada

E. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian maka, studi ini dibatasi

pada makna, nilai serta sikap orang Paperu terhadap adat meja gandong. Berkaitan
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dengan itu maka, untuk mempermudah penulis dalam proses penelitian maka,

penelitian ini diarahkan kepada tua adat, tokoh masyarakat, masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan diungkapkan

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamia.8 Deskriptif adalah

suatu usaha dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu

pemikiran ataupun peristiwa-peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistimatis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena

yang diselidiki.9

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan yang bertempat

di Negeri Paperu.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Narasumber

8 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
9 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63
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Informan dalam penelitian ini. adalah: pemerintah Negari, Tokoh Adat, tokoh

masayarakat dan masyarakat (beberapa orang)

b. Pengumpulan data

 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan pandangan sebanyak dan

seobyektif mungkin dari para informan yang telah ditentukan. Wawancara ini

dilakukan bersifat mendalam (In-Depth Interviewing) dan terbuka dengan tetap

berpatokan pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti hanya akan

membatasi pelaksanaan wawancara secara mendalam (pendekatan kualitatif) terhadap

informan10 yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, informan yang

diambil lebih sedikit tapi lebih banyak didalami, ketimbang banyak mengambil

responden tapi tidak didalami. Dengan asumsi bahwa, dalam wawancara ada interaksi

antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Dan orang

yang peneliti ambil sebagai informan akan merasa sangat dihargai karena peneliti

kembali mengambil data atau mewawancarainya lagi.

 Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau library research yaitu teknik pengumpulan data

yang dilakukan melalui sumber-sumber  tertulis seperti buku, jurnal surat kabar,

dokumen-dokumen sejarah, maupun sumber lainnya  yang didapatkan dari lapangan

yang bermanfaat untuk menyusun landasan teoritis sebagai tolak ukur dalam

10 Juliette Koning, Qualitative Research Methodology” Bahan Makalah (Salatiga: Universitas Kristen
Satya Wacana, 2007), 7
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menganalisa data penelitian lapangan yang berguna menjawab persoalan pada

rumusan masalah penelitian.

G. Defenisi istilah-istilah

Adapun berbagai istilah yang digunakan penulis sebagai kata kunci dalam

memahami tulisan ini.

1. Pemahaman : proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan.11 Bagi orang

Paperu merupakan cara pandang (wawasan) berpikir dalam mengartikan dan

memahami sesuatu yang bermakna.12

2. Orang : manusia yang berasal dari atau tempat tinggal disuatu daerah (Desa, Kota,

Negeri atau sebagainya)13

3. Paperu : salah satu Desa tradisional yang juga disebut ‘Negeri’ di Maluku yang

berada di Pulau Saparua.14

4. Meja Gandong adalah  Meja Persekutuan yang didalamnya dilakukan jamuan

makan bersama semua keluarga.15

5. Kasih makan Gandong : suatu tradisi member makan kepada keluarga16

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 811.

12 Wawancara dengan Sek.Negeri Paperu
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, . . . . .,
14 Sumber : Data Statistik Desa/Negeri Paperu 2012/2013
15 Wawancara dengan Sek.Negeri dan tua adat dan tokoh masyarakat.
16 Ibid…,
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H. Kerangka Penulisan

Secara sistimatis tesis ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab dijelaskan

secara singkat dan sedehana dengan tujuan memberikan uraian-uraian terinci

mengenai garis-garis besar sajian pada setiap bab.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini diawali dengan uraian mengenai Latar

Belakang, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian, Definisi istilah-istilah serta Kerangka Penulisannya.

BAB II. PENDEKATAN ANTROPOLOGIS. Bab ini berisi Pendekatan

Antropologis terhadap pelaksanaan makan bersama.

BAB III. HASIL PENELITIAN. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian

Meja Gandong dalam adat orang Paperu. Bagian ini terdiri dari Latar belakang, Letak

geografis, Iklim, Jumlah Penduduk, Mata Pencaharian, Pendidikan, Sistim

Pemerintahan, Kehidupan sosial dan budaya, Peran Lembaga Pemerintah, Lembaga

Adat dan lembaga Agama, serta diakhiri dengan sejarah Meja gandong, tata cara

pelaksanaan ritual adat meja gandong, makna adat meja gandong bagi orang paperu

dan sikap orang paperu tehadap adat meja gandong.

BAB IV. Merupakan pembahasan dan analisis serta bab V berisi kesimpulan

dan saran.


