
BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Salah satu adat perkawinan di Paperu adalah adat meja gandong. Gandong

menjadi penekanan utama. Artinya bahwa nilai kebersamaan atau persekutuan atau

persaudaraan antar keluarga/gandong sangat diprioritaskan. Bagaimana melalui “meja

gandong”, hubungan persekutuan keluarga yang harmonis harus terpelihara. Bahkan

“meja gandong” menjadi media untuk memulihkan hubungan persaudaraan  yang

sementara mengalami masalah. jadi sebenarnya nilai/makna adat meja gandong ini

bukan terletak pada persoalan makan, minum, atau berapa besar biaya pelaksaan adat

ini, melainkan hubungan keluarga/gandong terpelihara dengan baik.

Nilai persaudaraan yang lahir dari adat meja gandong ini, bagi saya merupakan

sebuah sumbangsih yang patut untuk diterapkan dalam membangun bingkai

kebersamaan ketika ada dalam persekutuan bermasyarakat, konflik, perselisihan,

perbedaan pemahaman bukan hanya mewarnai hubungan persekutuan

keluarga/gandong saja tetapi juga persekutuan bermasyarakat apalagi dalam hidup

bermasyarakat, masalah perbedaaan lebih kompleks lagi. Perbedaan yang harmonis,

persaudaraan yang mampu melihat dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan

penting sekali untuk menjadi bagian hidup bermasyarakat. Sebab bagaimana mungkin

masyarakat sebagai sebuah persekutuan dapat bertumbuh dan berkembang apabila

tidak dilandasi rasa kekeluargaan yang saling memberi dan menerima, layaknya yang

terjadi dalam proses meja gandong?
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Dengan demikian makna meja sebagai media persekutuan keluarga mesti juga

lahir dalam persekutuan bermasyarakat. Apalagi dalam hidup bermasyarakat yang

heterogen, tidak dapat dipungkiri, ada perbedaan  antara satu dengan yang lain.

Diharapkan bahwa rasa persaudaraan mampu untuk menjadikan perbedaan sebagai

sebuah kekayaan.

A. Makna Meja Gandong

Ada dua hal penting yang akan saya ungkapkan dalam penggalian makna

terhadap ritual meja gandong atau kasih makan gandong. Pertama, meja gandong

mengarah kepada hubungan kekeluargaan sebagai orang basudara atau segandong.

Dalam meja tersebut, anak laki-laki akan dengan tulus mengakui semua perilakunya

dihadapan semua saudara gandong. Pengakuan tersebut mengarah kepada perilaku

selama hidup bersama keluarga (belum menikah). Misalnya jika pernah berbuat salah,

atau selama perjalanan hidup ada buat kesalahan, sering tatoki atau bentrok atau

berkelahi (bakalai) satu dengan yang lain. Maka melalui persekutuan meja tersebut,

semua hal diungkapkan sehingga diselesaikan di meja makan tersebut. Meja makan ini

mengarah kepada perekat hubungan orang basudara. Dalam meja persekutuan ini,

sekaligus anak laki-laki juga memperkenalkan istrinya kepada orang basudara.

Perkenalan tersebut sekaligus juga mengarah kepada penerimaan sang istri kedalam

persekutuan orang basudara atau masuk dalam mata rumah laki-laki. Meja gandong

juga dalam memahami secara mendalam beberapa informasi yang saya dapatkan

menjurus kepada ada kesepakatan hati dari semua orang basudara untuk turut
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mendoakan kelangsungan kehidupan keluarga yang baru dibentuk itu. Ketika semua

hal diungkapkan sebelum makan dalam meja persekutuan tersebut, maka semua hal

tersebut dianggap selesai atau lunas. Sehingga kehidupan keluarga yang akan dibina

oleh anak laki-laki tersebut akan terhindar dari berbagai halangan dan rintangan hidup

nantinya. Sebab akan sangat mungkin terjadi dalam pemahaman orang Paperu, jika

meja gandong ini tidak dibuat maka akan membawah dampak yang buruk nantinya.

Apalagi selama hidup (sebelum menikah) anak laki-laki tersebut pernah melakukan

kesalahan terhadap saudara segandong baik kepada keluarga dari mata rumah ayahnya

maupun ibunya. Karena itu, dalam meja gandong ini semua hal dianggap lunas atau

selesai. Dengan demikan anak laki-laki tersebut dan istrinya dapat melangsungkan

kehidupan keluarganya tanpa beban.

Oleh karena itu, dalam pandangan orang Paperu kasih makan gandong adalah

bentuk tanggung jawab adat yang terakhir bagi anak laki-laki. Meja gandong ini

sangat penting, sebab orang Paperu pun beranggapan bahwa sebelum anak laki-laki

harus menghidupi dan bertanggungjawab sendiri terhadap keluarga yang baru

dibentuknya, maka sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan orang

basudara segandong diwajibkan untuk membuat meja gandong. Pemahaman ini yang

hingga kini menjadi bagian penting dan keharusan bagi anak negeri yang laki-laki

untuk tetap membuat meja gandong di Paperu, di manapun ia berada

kedua, meja gandong atau kasih makan gandong adalah kewajiban semua anak laki-

laki Paperu. Meskipun ia berada di perantauan, kewajiban ini semestinya dilakukan.

Jika tidak, mereka percaya bahwa perjalanan kehidupan keluarga yang akan mereka
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jalani akan ditimpah masalah atau kesulitan. pemahaman ini sejalan dengan penelitian

Cooley yang mengatakan bahwa masyarakat Maluku pada umumnya merupakan

persekutuan yang terdiri dari orang-orang hidup dan juga orang mati. Dikatakan

demikian karena melalui adat, orang-orang yang masih hidup dan arwah para leluhur

dipersatukan. Penyatuan ini didasarkan pada kepentingan menjaga adat. Para leluhur

adalah mereka yang menciptakan adat dan manusia yang hidup sekarang adalah

pelaksana adat. Mereka yang memenuhi adat akan berhasil, sedangkan yang tidak

peduli akan ditimpa kesulitan.

Karena itu Melalui meja gandong, orang Paperu beranggapan bahwa para

leluhur atau tete nene moyang mereka menyatu di meja tersebut. Sehingga tanggung

jawab membuat meja gandong bukan sekedar tuntutan atau tanggungjawab anak laki-

laki kepada semua basudara segandong semata, namun lebih dari pada itu terdapat

kepercayaan yang kuat bahwa para leluhur mata rumah mereka akan juga menyatu

dengan kehidupan mereka kelak. Sehingga akan menjaga dan melindungi mereka dari

berbagai macam kesulitan hidup. apabila anak laki-laki yang telah menikah berencana

untuk membuat meja gandong, maka harus dibuat. Bahkan bukan hanya

merencanakan hanya memikirkan saja, maka harus dibuat. Jika tidak maka akan ada

berbagai kemalangan ataupun kesulitan hidup. Misalnya sakit sampai mengalami

kematian. Orang Paperu sangat percaya bahwa kesulitan hidup itu datangnya dari para

leluhur mereka. Oleh karena itu, meja gandong haruslah menjadi kewajiban bagi

setiap anak laki-laki Paperu.
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Meja gandong merupakan sebuah tuntutan adat yang harus dilakukan. Dalam

pandangan orang paperu ketika upacara adat meja gandong ini tidak dilakukan maka

akan berdampak pada kehidupan mereka berupa penderitan sakit sampai mengalami

kematian. Meja gandong atau kasih makan gandong adalah sebuah warisan dari para

leluhur yang harus dilakukan. Dalam adat meja gandong ada makna yang didapat yaitu

1. Rasa kebersamaan sebagai orang bersaudara. Dengan membuat adat meja

gandong, secara sadar bahwa mereka telah dimasukan kedalam persekutuan

besar keluarga. Hal ini sangat penting sekali, sebab ketika dalam perjalanan

hidup anak laki-laki dengan kelurga yang baru dibentuknya nanti ada masalah,

maka sudah menjadi kewajiban dari saudara segandong untuk turut membantu

dan meringankan beban tersebut. Orang paperu sebetulnya cukup menyadari

betul bahwa perjalanan kehidupan keluarga yang baru dibina, akan diterpa oleh

berbagai kesulitan hidup nantinya. Karena itu, persekutuan meja gandong ini

sebetulnya menandakan adanya tekad bersama untuk bersama menanggung

kesusahan keluarga yang bersangkutan sebagai persekutuan keluarga

2. persekutuan dan membangun relasi saling mengasihi, relasi kekeluargaan

tidak hanya pada pelaksanaan adat meja gandong namun terlihat dalam hidup

keseharian mereka, karena dalam adat tersebut semua orang disatukan dalam

ikatan kekeluargaan dan memiliki tanggung jawab bersama dalam hubungan

orang basudara. Dalam ikatan kekeluargaan, masyarakat negeri Paperu tidak

hanya sekedar berkumpul dan bersatu secara fisik, tetapi mereka pun solider
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satu dengan yang lain. Solidaritas itu nampak dalam sikap saling menghargai,

tolong menolong, saling menghormati.

3. gotong royong, hal ini terlihat jelas ketika seluruh keluarga orang saudara

saling membantu dan gotong royong dalam menyiapkan proses adat mulai dari

pemasangan tenda, mengambil kayu bakar di hutan, mengangkat air masak

sampai pada akhir acara yaitu pembongkaran tenda dan sebagainya, hal ini

telihat jelas bahwa orang paperu memilki rasa kebersamaan yang sangat tinggi

sebagai orang basudara.

Selain adat meja gandong yang merupakan ritual jamuan makan bersama antar

orang saudara dan para leluhur atau tete nene moyang yang juga ikut ambil bagian

dalam acara meja gandong, maka seperti yang sudah penulis paparkan dalam bab II

mengenai tradisi makan bersama yang dilakukan oleh salah satu suku Indian di

Amerika yang dikenal dengan Nama “ Potlach”. Potlatch juga merupakan ritual

makan bersama yang dilakukan oleh suku Indian dengan cara makan dan minum

bersama untuk menjaga dan melestarikan warisan dari leluhur.  Dalam ritual ini

masyarakat membangun kebersamaan diantara mereka. Walaupun pemerintah

Amerika telah mengelurkan undang-undang penghapusan ritual ini, namun masyarakat

suku Indian tetap melaksanakan ritual adat ini, ini bukti dari pelestarian budaya dari

para leluhur namun juga dengan melakukan ritual ini maka ada nilai kebersamaan

yang dibangun diantara mereka.

Dari hasil penelitian dilapangan mengenai meja gandong dan pendekatan

teoritik pada bab II mengenai makan bersama dalam suku Indian di Amerika Utara,
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ternyata ada persamaan antara keduanya. Pertama, Potlach dan meja gandong

merupakan proses ritual adat makan bersama yang dilakukan dalam acara perkawinan

(meja gandong), pesta kematian, kelahiran (Potlach) kedua ritual ini punya makna

yang sangat mendasar bagi masyarakat baik paperu maupun masyarakat suku Indian,

maknanya bagi mereka adalah berkumpul dan saling mengenal namun lebih dari itu

dapat mempererat hubungan kekeluargaan diantara mereka. Kedua, baik Potlach

maupun Meja gandong keduanya sama-sama merupakan warisan dari leluhur yang

dilakukan karena merupkan perjanjian dngan para leluhur, konsekuensinya jika adat

ini tidak dilakukan maka akan berdampak terhadap kehidupan mereka. Selain

persamaan antara keduanya maka ada juga perbedaan antara keduanya. Pertama,meja

gandong hanya dilakukan oleh orang laki-laki sedangkan pada ritual Potlach tidak

demikian namun satu keluarga atau tuan rumah yang melakukan ritual ini. Kedua,

dalam ritual meja gandong tidak ada larangan dari pemerintah sedangkan dalam ritual

Potlach ada larangan dari pemerintah disebabkan karena dalam proses pelaksanaan

potlatch biaya yang diperlukan cukup besar. Ketiga, meja gandong dilakukan sebagai

bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap adat sedangkan Potlach dilakukan untuk

mengukuhkan status dalam masyarakat. Keempat. Meja gandong dan Potlach

merupakan institusi religius namun Potlach lebih menekankan pada aspek religius

dimana dalam ritual tersebut mereka menceritakan asal-usul keluarga sampai

mengadakan perjanjian dengan Supranatural.

Dalam perspektif penulis, pemahaman orang Paperu tentang Meja gandong

dapat dikatakan sebagai sebuah sesuatu yang hadir sebagai suatu kenyataan hidup
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komunitas ini. Dalam arti, pemahaman ini berasal dari para leluhur (orang tatua tete

nene moyang) yang menggambarkan tentang kenyataan dari pola hidup mereka di

masa dulu, atau realitas yang sudah ada sejak lama. Uraian-uraian pada bab

sebelumnya telah memperlihatkan hal ini; realitas orang paperu dengan meja gandong

yang pada masa dulu sering dipakai dan dijadikan sebagai media komunikasi dengan

para leluhur kemudian dimaknai kembali oleh orang Paperu sebagai komunitas yang

telah ada di masa selanjutnya, yang memandang Adat ini sebagai yang sakral. ‘Meja

gandong’ dengan keberadaannya kemudian berfungsi sebagai pemaknaan kembali

identitas sekaligus merupakan simbol pengikat komunitas di Paperu secara  dalam

membangun interaksi dan solidaritas sosial dengan hidup berkekeluargaan antara satu

dengan yang lainnya sebagai orang bersaudara.

Bagi orang Paperu, leluhur merupakan sumber kebaikan tertinggi, yang

daripadanya mengalir kebajikan-kebajikan atau seperangkat keputusan atau aturan

yang membingkai tatanan kehidupan bersama penduduk dalam suatu totalitas yang

harmonis dan utuh. Segala ketetapan yang diberikan dan ditinggalkan oleh leluhur

merupakan suatu kebijaksanaan, sebuah keutamaan untuk mengadakan peraturan

dalam berbagai tindakan yang menyangkut kebajikan bersama. Dalam hal ini, ‘Meja

Gandong’ dengan segala keberadaanya mempunyai kekuatan dan pengaruh yang

sangat mengikat karena ia berasal atau bersumber dari para leluhur, oleh karena itu ia

sakral dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan sangsi.

Penduduk Paperu adalah komunitas yang hidup dalam suatu wilayah yang

kental akan sejarah dan budaya atau mereka hidup berdasarkan pada tatanan nilai
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budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tatanan nilai budaya itu mengambil

bentuk dalam adat, tradisi atau kebiasaan juga berkaitan dengan religi yang mereka

percaya sebagai warisan leluhur yang telah mendasar dan mengukuhkan persatuan

semua masyarakat. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih berkuasa

atas dirinya, dan suatu kekuatan itu bersifat sakral. Pengakuan terhadap kuasa Tuhan

hadir dalam setiap pandangan mereka, akan tetapi kekuatan lain selain itu ialah

kekuatan yang berasal dari roh para leluhur sebagai bagian dari kehidupan yang

pernah ada sebelum mereka ada sebagaimana yang dikenal lewat adanya ‘Meja

gandong’. Bagi mereka, segala unsur yang ada di adat ini baik itu berupa kain Putih,

Pakaian hitam, berupa benda-benda yang ditinggalkan para leluhur memiliki

kekuatan-kekuatan supernatural dan diyakini menjadi media kehadiran roh-roh

leluhur.

Selanjutnya, Potlach juga merupakan ritual yang sarat akan nilai-nilai sakral

dan riligius, ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Indian penuh dengan nuansa

religius, karena didalamnya mereka menceriatakan asal-usul keluarga sampai

mengadakan perjanjian dengan Mahkluk supranatural yang telah memberi makanan

maupun kedudukan karena itu bagi mereka ritual ini tetap dilakukan untuk mengingat

kembali akan pengorbanan dari makluk supranatural.

Dalam kerangka itu maka Potlach tidak sepenuhnya memilki kesamaan dengan

meja gandong, dalam pelaksanaan keduanya sama-sama melakukan ritual makan

secara bersama namun dalam Potlach dilakukan untuk mengukuhkan status seseorang

dalam Msyarakat sedangkan dalam Meja gandong ritual dilakukan untuk
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memperkenalkan istri dan mempererat hubungan persaudaraan. Selanjutnya juga baik

Potlach maupun Meja gandong keduanya dilakukan secara religius namun bedanya

Potlach dilakukan karena ada perjanjian antara para leluhur dengan Mahkluk

supranatural sedangkan pada ritual adat Meja gandong tidak dilakukan berdasarkan

perjanjian namun merupakan tuntutan ada bagi orang Paperu maka mereka wajib

untuk melakukan ritual ini bagi orang paperu jika mereka tidak melakukan ritual meja

gandong maka mereka akan mengalami penderitaan sedangkan dalam ritual Potlach

jika mereka tidak melakukan ritual ini mereka tidak mengalami penderitaan.

B. Sikap Orang Paperu terhadap Adat Meja Gandong

Bagi masyarakat Paperu pelaksanaan adat meja gandong merupakan suatu

ketentuan adat yang harus dilaksanakan oleh seluruh anak laki-laki Paperu yang telah

menikah. Orang paperu adalah bagian dari salah satu kelompok komunitas yang begitu

menghargai para leluhur bahkan mereka sangat takut kepada para leluhur, mereka

percaya bahwa jika adat ini tidak dilakukan, mereka akan mengalami musibah dan

sebagainya. Menurut informasi yang saya dapatkan dilapangan bahwa ketika adat ini

tidak dilakukan anak mereka akan sakit dan sebagainya mereka percaya akan hal ini

karena para leluhur biasanya datang kepada mereka melalui mimpi untuk

mengingatkan mereka. Hal inilah yang membuat orang paperu sangat takut dan

percaya kepada leluhur mereka.

Selain takut kepada para leluhur, sikap orang paperu juga sangat menghormati

dan menghargai, karena ketika mereka melakukan adat meja gandong mereka  tidak
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hanya melakukan kewajiban sebagai komunitas adat tetapi mereka juga belajar untuk

mengucap syukur. Para leluhur mewariskan adat meja gandong sehingga mengajarkan

masyarakat adat untuk hidup dalam kebersamaa, kedamaian, kesederajatan dan sikap

atau moral yang baik.

Selain itu juga sikap masyarakat Paperu merupakan bagian fungsi mereka

sebagai Mahkluk sosial, sehingga nilai kasih itu selalu ada dan nyata dalam kehidupan

bermasyarakat untuk saling membantu, mengasihi, menghargai pemberian orang lain

bahkan sikap saling memberi dan menerima diantara mereka.

Dalam hubungan dengan dengan adat meja gandong persekutuan tidak hanya

terbatas pada proses memberi dan menerima namun ada relasi yang baik dalam

membangun kebersamaan diantara orang paperu.

Hal ini sedikit berbeda dengan tradisi Potlach dalam masyarakat suku Indian.

Meja gandong dalam proses pelaksanaannya semua orang gandong duduk dan makan

secara bersama dalam satu meja, makan pada piring, gelas, sendok dan makanan yang

sama. Itu berarti bahwa dalam masyarakat paperu tidak ada perbedaan kelas dan status

sosial, mereka semua sederajat. Namun dalam tradisi Potlach makanan yang diberikan

sesuai dengan status dan kedudukan sosial mereka. Itu berarti bahwa dalam tradisi

potlatch mereka masih membeda-bedakan status sosial secara hierarkhi.


