
BAB II

PENDEKATAN ANTROPOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN

MAKAN BERSAMA

Dalam bab ini saya akan membahas secara khusus tradisi makan bersama atau

Potlatch yang merupakan sebuah bentuk kebiasaan atau sebuah tradisi yang terjadi

pada suku Indian laut pasifik di Amerika. Namun sebelum masuk pada pelaksaan

ritual Potlatch, saya akan menjelaskan sedikit tentang Antropologi, masyarakat dan

kebudayaan.

A. Pengertian Antropologi

Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti "manusia", dan logos

yang berarti ilmu.1 Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis

sekaligus makhluk sosial, jadi antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan

sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi

lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri

fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah

ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi lebih memusatkan pada

penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan

masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi

pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia,

berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya

1 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 4
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serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.2

Sedangkan David Hunter memberikan pendapatnya bahwa antropologi adalah ilmu

yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Selanjutnya

Koentjaraningrat menyatakan antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat

manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat

serta kebudayaan yang dihasilkan.3 Dari definisi tersebut, dapat disusun pengertian

sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi

keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-

nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya

berbeda-beda.

B. Pengertian Budaya

Ditinjau dari sudut Etimologis kebudayaan (budaya) berasal dari kata

sansekerta “buddhayah” bentuk jamak dari budhi, artinya akal.Dengan demikian

kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.4

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa budaya sebagai suatu perkembangan dari

kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi.5Karena itu budaya dibedakan

dari kebudayaan.Budaya diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa,

karsa dan Rasa itu.6 Selain itu kata Culture yang merupakan kata asing yang sama

artinya dengan “Kebudayaan” berasal dari kata Latin Colera, yang artinya mengolah,

2 Haviland William. Antropologi. (Jakarta. Erlangga 1988). hal 3
3 Koentjaraningrat, Pengantar  Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 4
4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 181
5 P.J.Zoetmulder, sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat.
6 Ibid...,182
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mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti

Culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan

merubah alam.7

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai

kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 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, dan lain-lain, yang

kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan

bermasyarakat.

Dalam hal ini  dapat disimpulkan bahwa budaya dan kebudayaan memiliki arti

yang sama  karena budaya merupakan singkatan dari kebudayaan. Budaya atau

kebudayaan disini memiliki arti yang cukup luas yakni menyangkut hal-hal yang

berhubungan dengan akal yang mencakup cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia

yang dipakai untuk mengelola, mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

hidupnya, guna mempertahankan kehidupannya.

7 Ibid..., 182
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C. Hubungan Antropologi dan Budaya

Kata Kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan

Antropologi. Secara pasti, Antropologi tidak mempunyai hak eksklusif untuk

menggunakan istilah ini. Seniman seperti penari atau pelukis juga memakai istilah ini

atau diasosiasikan dengan istilah ini, bahkan pemerintah juga mempunyai departemen

untuk ini. Konsep ini memang sangat sering digunakan oleh Antropologi dan telah

tersebar kemasyarakat luas bahwa Antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering

disebut dengan kebudayaan. Seringnya istilah ini digunakan oleh Antropologi dalam

pekerjaan-pekerjaannya bukan berarti para ahli Antropolgi mempunyai pengertian

yang sama tentang istilah tersebut. Seorang Ahli Antropologi yang mencoba

mengumpulkan definisi yang pernah dibuat mengatakan ada sekitar 160 defenisi

kebudayaan yang dibuat oleh para ahli Antropologi. Tetapi dari sekian banyak definisi

tersebut ada suatu persetujuan bersama diantara para ahli Antropologi tentang arti dari

istilah tersebut. Salah satu definisi kebudayaan dalam Antropologi dibuat seorang ahli

bernama Ralph Linton yang memberikan defenisi kebudayaan yang berbeda dengan

pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari: “Kebudayaan adalah seluruh

cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup

saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”. Jadi, kebudayaan menunjuk

pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-
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kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk

suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.8

Seperti semua konsep-konsep ilmiah, konsep kebudayaan berhubungan dengan

beberapa aspek “di luar sana” yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Konsep-

konsep kebudayaan yang dibuat membantu peneliti dalam melakukan pekerjaannya

sehingga ia tahu apa yang harus dipelajari. Salah satu hal yang diperhatikan dalam

penelitian Antropologi adalah perbedaan dan persamaan mahluk manusia dengan

mahluk bukan manusia seperti simpanse atau orang-utan yang secara fisik banyak

mempunyai kesamaan-kesamaan. Bagaimana konsep kebudayaan membantu dalam

membandingkan mahluk-mahluk ini? Isu yang sangat penting disini adalah

kemampuan belajar dari berbagai mahluk hidup. Lebah melakukan aktifitasnya hari

demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun dalam bentuk yang sama. Setiap

jenis lebah mempunyai pekerjaan yang khusus dan melakukan kegiatannya secara

kontinyu tanpa memperdulikan perubahan lingkungan disekitarnya. Lebah pekerja

terus sibuk mengumpulkan madu untuk koloninya. Tingkah laku ini sudah terprogram

dalam gen mereka yang berubah secara sangat lambat dalam mengikuti perubahan

lingkungan di sekitarnya. Perubahan tingkah laku lebah akhirnya harus menunggu

perubahan dalam gen nya. Hasilnya adalah tingkah-laku lebah menjadi tidak fleksibel.

Berbeda dengan manusia, tingkah laku manusia sangat fleksibel. Hal ini terjadi karena

kemampuan yang luar biasa dari manusia untuk belajar dari pengalamannya. Benar

8 Leonard Seregar. Antorpologi dan Konsep Kebudayaan. (Jayapura, Universitas Cendrawasih Press,
2002). hal 4
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bahwa manusia tidak terlalu istimewa dalam belajar karena mahluk lainnya pun ada

yang mampu belajar, tetapi kemampuan belajar dari manusia sangat luar-biasa dan hal

lain yang juga sangat penting adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan apa

yang telah dipelajari itu.9

D. Masyarakat dan Kebudayaan

Manusia dan kebudayaan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan satu sama

lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam komunitasnya

dan mengadakan kebiasaan-kebiasaan dengan komunitasnya yang terus mereka

kembangkan dan lestarikan secara turun-temurun. Kebiasaan-kebiasaan itu menjadi

suatu warisan dari generasi ke generasi.

Masyarakat menunjuk kepada kelompok orang yang hidup bersama di suatu

tempat dan wilayah tertentu dalam suatu kesatuan terpimpin.10 Sedangkan

kebudayaan, menunjuk kepada nilai-nilai dan cara hidup yang dimiliki bersama, oleh

para warga masyarakat,11 oleh karena itu “masyarakat dan kebudayaan” adalah dwi

tunggal.12 Kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi, ia dapat di bedakan

tetapi tidak dapat dipisahkan.13 Masyarakat merupakan wadah pergaulan hidup dan

kebudayaan adalah isi dan produk dari kehidupan bersama.14 Sehingga dalam kaitan

dengan kebudayaan, Talcolt Parson mengatakan kesatuan masyarakat dilatar belakangi

9 Ibit...,hal 5
10 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal 160
11 T. O. Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya, (Jakarta:PT. Gramedia, 1986), hal, 81
12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986). Hal, 153
13 Soleman B. Taneko, Hukum Adat, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hal. 80
14 Ankie M.M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Penyadur Alimanda, (Jakarta: CV.

Rajawali, 1985), hal. 56
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oleh adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, yang dilembagakan menjadi

norma-norma sosial, dan dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motavasi

untuk bertindak dan berperilaku.15 Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan

bahwa masyarakat merupakan produk budaya atau budaya merupakan produk

masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa budaya dan tidak ada budaya tanpa

masyarakat. Dalam rangka berbudaya, manusia berinteraksi dengan alam sekitarnya

dan dengan kebudayaan, manusia dapat mengatasi dan merubah dunia alamiahnya.

Manusia membentuk masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan

hidup bersama.

E. Ritual Makan Bersama dalam Masyarakat Suku Indian

Potlatch adalah sebuah ritual yang sangat mewah, perayaan Potlach

diselenggarakan oleh suku Indian di Pantai Pasifik di Amerika utara.16 Potlatch

merupakan sebuah tradisi makan bersama atau makan seadanya, budaya ini muncul

pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20.17 Istilah Potlatch berasal dari Chinook makna

Jargon “memberi” atau dari kata Nootka “Pa-Mencaci” yang berarti memberi.18 Secara

Etimologi penduduk asli Amerika menyebut Potlach dengan kata “seadanya”, namun

sebenarya Potlatch berasal dari bahasa Inggris dari kata Portmanteau yang terbentuk

dari kata Pot(memasak) dan Lucke (kebahagiaan). Sedangkan bagi penduduk asli

15 K.J. Veeger, Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-individu-Masyarakat
dalam  Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 199

16 The Encyclopedia of Religion, New York, Vol 11, 1987,  hal 464
17 The Encyclopedia Americana International Vol.1, 1892
18 Clutesi, George 1969. Potlatch. Sidney, British Columbia: Gray's Publishing Ltd. Hal 9
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Amerika mereka memaknai Potlach sebagai “ memberi makanan kepada para tamu

“19.

Potlach secara tradisional diadakan pada peristiwa atau even-even tertentu,

misalnya pada acara perkawinan, pemberian nama, pesta kelahiran dan kematian.

Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh legitmasi sosial yang

berdimensi supranatural dari yang mengadakan Potlach sebagai pewaris kedudukan

atau status sosial dalam masyarakat.

Bagi masyarakat suku Indian di Pantai Pasifik Utara, Potlach adalah sebuah

upacara ritual yang didalamnya mereka menampilkan tari-tarian, menceritakan

legenda dari para leluhur dalam keluarga dan bernyanyi. Selanjutnya dalam proses

ritual ini masyarakat makan secara bersama-sama, dan selanjutnya mereka

membagikan sebagian harta mereka kepada yang dijamu sesuai dengan status dan

kedudukannya dalam masyarakat. Bagi mereka dengan melakukan ritual ini secara

langsung dapat menaikan status mereka dalam masyarakat.20

Dalam tradisi makan bersama masyarakat suku Indian makanan yang disajikan

untuk para tamu harus melimpah sehingga tamu tidak bisah menghabiskan makanan

tersebut. Hal ini merupakan cirri khas dari ritual Potlatch. Makanan yang disajikan

dalam ritual ini sangat tradisional berupa ikan salmon kering, daging kambing gunung,

rusa, beruang, rumpt laut, barriers,21 makanan-makanan ini merupakan warisan dari

para leluhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi22

19 The American Heritage Dictionary of English Language, Boston, 2006, Hal 1374
20 The Encyclopedia Americana International, Vol 22, hal, 469
21 Barries merupakan makanan tradisional dari Masyarakat Suku Indian
22 The Encyclopedia of Religion, New York 1987, vol 22,  hal 465
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Makan bersama dalam masyarakat suku Indian ini juga merupakan sebuah

ritual untuk mengenang kembali kuasa Supranatural yang telah memberi berkat berupa

makanan, status sosial atau kedudukan sosial kepada para leluhur.

Selanjutnya dikisahkan bahwa dalam melakukan ritual Potlach hanya satu

tokoh atau satu keluarga sebagai tuan rumah yang melaksanakan ritual Potlach

sedangkan famili-famili atau keluarga-keluarga yang lain hanya berfungsi untuk

membantu tuan rumah untuk melaksanakan Potlach.

Tujuan Potlach, dapat dirinci sebagai berikut: pertama, mengukuhkan

kedudukan atau status sosial sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan

merupakan orang penting dalam suatu masyarakat dengan segala konsekuensi bahwa

yang bersangkutan berhak untuk mendapat perlakuan istimewa dalam suatu

masyarakat. Kedua, dalam ritual Potlach ada kesempatan bahwa mereka saling

berbagi, yang berkelebihan membagikan sebagian harta dan makanan kepada

masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, tokoh atau tuan rumah yang mengadakan

ritual Potlach mendapat bantuan dari keluarga-keluarga yang lain sehingga dalam

ritual tersebut ada kerja sama dan saling membantu diantara mereka.23 Keempat,

Potlach dilakukan untuk menjaga keseimbangan, memelihara hubungan mereka

dengan yang supranatural yang telah memberi berkah dan status sosial kepada mereka,

dan memelihara keseimbangan sosial antar sesama. Karena itu Potlach juga

23 Mauss, Marcel 1925. The Gift. (Citations from English edition, London : Cohen and West, 1954,
Totem: The University of Westrn Ontario Journal of Anthopologi. Hal 7
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merupakan identitas dari masyarakat tersebut, bahkan potlatch juga merupakan bentuk

solidaritas diantara sesama mereka. 24

Irving Goldman dalam karyanya The Mouth of heaven  menyatakan bahwa

Potlach merupakan sebuah institusi Religius, karena itu dalam Ritual pelaksanaan

Potlach ada orang yang berfungsi sebagai kepala suku atau sebagai perantara antara

dunia sosial dan dunia ilahi. Kepala suku mengundang yang supranatural hadir dalam

ritual tersebut kemudian tuan rumah menceritakan asal-usul kelurga didepan para

tamu.25

Fenomena kepercayaan terhadap roh leluhur merupakan gejala umum yang

ditemukan pada kalangan masyarakat primitif, ia ditemukan pada berbagai kelas

masyarakat dan tingkat pendidikan. Peran leluhur sangat penting dalam

mempengaruhi mereka yang masih hidup. Misalnya, supaya para leluhur tidak marah

dan mendatangkan malapetaka, maka setiap ketentuan harus dituruti.26

Memelihara komunikasi yang baik dengan leluhur merupakan keharusan dari

keturunan yang hidup. Masyarakat Indian mengakui bahwa kedudukan para leluhur

dalam upacara adat merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam menangkal

kejahatan dan menjamin kesejahteraan. Melalui ritual keagamaan, komunitas

mengalami secara langsung hubungan mereka dengan leluhur. Dalam pengalaman

leluhur diyakini memiliki kuasa tertentu dan berfungsi menjaga dan memelihara

24 The Encyclopedia of Religion, New York,1987, Vol 11, hal 465
25 Ibid…
26 Payer Grace Alenda Payer, “Ma-Atenu”, Suatu kajian Sosio-Teologis terhadap ritus perlindungan

Tete Nene Moyang kembali eksis dio negeri Hulaliu kecamatan Haruku. (Tesis PPs Sosiologi Agama,
Salatiga 2005), 22.



21

komunitas masyarakat itu, dan bahkan mereka merasakan bahwa leluhur itu begitu

dekat.

Potlach juga merupakan konsep pemberian hadiah, seperti pertukaran kado

atau barang pada acara-acara tertentu. Sehingga tujuan utama dari Potlach adalah

mendistribusikan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada klen, suku

atau masyarakat yang lain. Sehingga dari proses pelaksanaan Potlach terjadi hubungan

timbale-balik dalam memberikan harta kekayaan.

Marcel Mauss dalam bukunya the gift,27 menunjukan bahwa hubungan

timbale-balik dari pertukaran melalui praktek pemberian hadia diantara masyarakat

allover. Dia menggambarkan bahwa kewajiban moral untuk memberi, menerima dan

mengembalikan hadiah merupakan dasar solidaritas masyarakat dan mengitegrasi

masyarakat.

Pada abad ke 21, Pemerintah Amerika mengeluarkan undang-undang untuk

melarang pelaksanaan ritual Potlach bagi masyarakat suku Indian di Pantai Pasifik,

pemerintah beraumsi bahwa perayaan ritual tersebut biayanya sangat besar bahkan

terlalu mewah sehingga menyebabkan penderitaan bagi rakyat, rakyat harus

memaksakan diri ketika melakukan ritual tersebut. Namun masyarakat suku Indian

tetap mempertahankan untuk melakukan ritual tersebut, mereka tetap mempertahankan

dan melakukan ritual ini karena merupakan warisan dari para lelehur dan  ini telah

menjadi perjanjian antara mereka dengan makhluk supranatural.28

27 Mauss, Marcel 1925. The Gift. (Citations from English edition, London : Cohen and West, 1954,
Totem: The University of Westrn Ontario Journal of Anthopologi. Hal 7

28 The Encyclopedia of Religion, New York 1987, hal 468


