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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tradisi makan bersama menampakkan fenomena yang 

universal dan partikular sekaligus. Secara universal, setiap 

masyarakat memiliki tradisi makan bersama dan 

mempraktikkan kebiasaan makan bersama. Secara partikular, 

dalam setiap tradisi makan bersama terdapat kekhasan yang 

tampak dari cara memasak dan menyajikan makanan, bahan, 

latar (setting) tempat, dan nilai serta makna bagi masyarakat 

setempat. Baik yang bernuansa universal maupun partikular, 

tradisi makan bersama memiliki tempat dan peranan dalam 

kebudayaan manusia. Betapapun demikian, tradisi makan 

bersama belum dianggap sebagai bahan penelitian yang 

serius.1 Dengan mengutip penyataan Bryan Haiden, Elizabeth 

Moran menyatakan mengenai belum dipergunakannya data-

data arkeologi mengenai tradisi makan dalam kerangka 

teoretik oleh para antropolog. 

Makan Patita adalah salah satu di antara tradisi-tradisi 

makan bersama dalam kebudayaan. Fenomena Makan Patita 

terlihat dari kelengkapan setting-nya, misalnya: pelaksanaan-

nya pada peristiwa-peristiwa tertentu, dilaksanakan pada 

lokasi tertentu, menu makanan tertentu, formasi dan proses 

tertentu. Subyek yang mempraktikkannya dapat merupakan 

masyarakat/komunitas adat dan umum. Tradisi itu dilakukan 

dalam pemahaman yang khusus berhubungan dengan adat 

maupun sebagai sebentuk budaya populer yang pesertanya 

dapat berasal dari berbagai latar belakang.  

                                                           
1 Elizabeth Moran, The Sacred as Everyday: Food and Ritual in Aztec Art 

(Disertasi: The City University of New York, 2007), 11. 
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Semula pelaksanaannya lebih terbatas oleh anggota 

masyarakat berlatar belakang Maluku Tengah. Namun, 

belakangan praktik ini makin populer di kalangan masyarakat 

dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Jika semula 

pelaksanaannya lebih dikaitkan dengan peristiwa adat dan 

keagamaan, belakangan dikaitkan juga dengan peristiwa-

peristiwa dalam ruang sipil-kemasyarakatan. Namun 

demikian, tidaklah berarti bahwa Makan Patita pada 

masyarakat adat tidak berhubungan dengan ruang sipil-

kemasyarakatan. Begitupun sebaliknya, pelaksanaannya pada 

masa kini di daerah perkotaan dan pelaksananya – baik 

masyarakat maupun pemerintah – pun berhubungan dengan 

adat dan agama. Kenyataan itu mengindikasikan bahwa Makan 

Patita merupakan budaya masyarakat yang diterima dan 

dilanggengkan. Penerimaan dan penerusannya terkait dengan 

signifikansi Makan Patita bagi kehidupan masyarakat masa 

kini. 

Tidak hanya dalam situasi yang aman, melain dalam 

situasi konflik maupun pasca-konflik di Ambon, Makan Patita 

tetap dipraktikkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. 

Padahal masyarakat sadar bahwa untuk mempraktikkan 

sebuah tradisi makan bersama membutuhkan biaya tertentu 

dan, dari segi sosial, membutuhkan pengorganisasian juga. 

Sementara itu, masyarakat juga masih mengalami segregasi 

permukiman, kondisi ekonomi cenderung lebih sulit, situasi 

sosial-politik pun tidak menentu. Tercatat dalam sejarah Kota 

Ambon, pada tahun 2016 dan 2017, dalam rangka peringatan 

ulang tahun Kota Ambon, prosesi dan proses Makan Patita 

dilaksanakan dengan meliputi semua warga kota. Acara itu 

difasilitasi oleh Pemerintah Kota Ambon, dengan dukungan 

dana dan daya dari berbagai lembaga pendidikan dan lembaga 

kemasyarakatan di Ambon. Dari situ sebenarnya tampak 

bahwa peristiwa makan bersama, dalam hal ini dengan format 
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Makan Patita, tetap dianggap penting oleh masyarakat Ambon. 

Selain itu, tradisi Makan Patita yang hidup dalam ingatan dan 

praktik masyarakat di kampung ternyata dipraktikkan pula 

sewaktu-waktu berhubungan dengan peristiwa tertentu.  

Dari beberapa peserta Makan Patita terungkap bahwa 

kepentingannya bukan lagi sekadar “makan” atau kebutuhan 

akan makanan. Terdapat fungsi, nilai dan pesan tertentu oleh 

dan bagi masyarakat untuk kehidupan multidimensinya, 

seperti sosial, spiritual, material, ketahanan pangan, dan lain-

lain.2 Dengan demikian, tampak bahwa Makan Patita 

berhubungan dengan tindakan membangun kesadaran 

kolektif. Ketercapaian kesadaran kolektif berhubungan dengan 

perlunya landasan bagi eksistensi suatu masyarakat.3 Salah 

satu dimensi adalah bahwa di dalam praktik Makan Patita, 

para leluhur dianggap mempersekutukan diri dan/atau 

dipersekutukan dengan anak-cucunya dan komunitas 

selanjutnya.4  

Hal itu tidak berbeda polanya dengan membangun 

hubungan dengan anggota pada masa yang akan datang. 

Kondisi aktual peserta dan pelaku Makan Patita begitu 

kompleks namun Makan Patita menjadi ritus yang aktual 

untuk merespons peristiwa-peristiwa tertentu maupun untuk 

                                                           
2 Wawancara dengan beberapa peserta acara Makan Patita Besar dalam rangka 

HUT Kota Ambon tahun 2016 yang digelar di sepanjang ruas jalan A.Y. Patty 

Ambon. 
3 Lihat tesis Durkheim sebagai hasil analisisnya terhadap masyarakat primitif 

dalam perbandingan dengan masyarakat modern, yang menjelaskan bahwa 

kesadaran kolektif merupakan ciri utama mayarakat primitif akibat dari adanya 

pembagian kerja. Seiring dengan perkembangan pembagian kerja dalam 

masyarakat, kesadaran kolektif pun dapat mengalami pergeseran. Bisa terjadi hal 

itu berubah menjadi collective representation atau pergeseran kesadaran kolektif 

yang lebih rasional. Emile Durkheim, The Division of Labor in Society (New 

York: the Free Press, 1984), 223. 
4 Wawancara dengan beberapa peserta Makan Patita dalam perayaaan Hari Ulang 

Tahun Kota Ambon tahun 2016. Sebagian besar menyatakan bahwa Makan 

Patita harus dilestarikan karena ini adalah tradisi leluhur. Keterikatan dengan 

leluhur merupakan kenyataan yang dilanggengkan. 
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memancangkan pilar masyarakat yang ideal. Hal itu tampak, 

antara lain, dari keterlibatan anak-anak dan pemuda dalam 

Makan Patita serta kesan yang disampaikan mengenainya. 

Dengan perkataan lain, di dalam praktik Makan Patita 

terkandung nilai-nilai etis-sosiologis yang menjadi rujukan 

sosial. Masyarakat dengan segala kondisinya diarahkan pada 

nilai luhur yang dianggap ideal oleh masyarakat sejak dulu. 

Pada saat yang sama, masyarakat mereproduksinya bagi 

kebutuhan aktual masa kini dan memproduksinya dalam 

pemahaman kepentingan serta kepedulian akan masa depan 

mereka. Makna nilai-nilai ini terlihat dari kompleksitas 

kehidupan masyarakat dalam dimensi-dimensi waktu yang 

temporal satu terhadap yang lainnya. Ketiganya menjadi satu 

kesatuan yang dalamnya masyarakat berkebudayaan untuk 

mencapai makna hidup yang luhur. Di dalam kesatuan waktu 

itu, ruang hidup yang dimaksud adalah masa kini, yang 

menyatu dengan masa lalu dan masa depan. Oleh karena itu, 

mulai dapat dipahami bahwa Makan Patita menyertai banyak 

sekali peristiwa dan ritus dalam masyarakat di Maluku 

Tengah.  

Apakah makanan penting dalam membangun relasi 

sosial? Dengan keadaan materialnya, makanan berhubungan 

dengan fisik, sosial dan religi. Makanan mendampingi manusia 

dalam menjalankan fungsi peradabannya, antara lain menjadi 

sistem komunikasi dalam masyarakat. Padanya terdapat 

komponen yang mempertalikan anggota masyarakat dari unit 

yang kecil sampai unit yang luas dalam relasi vertikal dan 

hirarkis, maupun antar-unit secara horisontal.  

Tindakan makan menjadi medium relasi sosial. 

Komponen-komponen itu, pada dirinya dan keterjalinannya 

satu dengan yang lain, menjadi simbol dari kepercayaan dan 

strategi bermasyarakat. Makanan mengandung investasi bagi 

pemaknaan budaya, dan buktinya adalah digunakan untuk 
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merayakan peristiwa-peristiwa sosial, mendefinisikan 

kategori-kategori sosial dan mengonfirmasi nilai-nilai sosial. 

“It has its own alchemy. It transmutes individuals into 
society and sickness into health. It changes personalities. 
It can sacralize apparently secular acts. It functions like 
ritual, It becomes ritual, It can make food divine or 
diabolic. It can release power. It can create bonds. It can 
signify revenge or love. It can proclaim identity. A change 
as revolutionary as any in the history of our species 
happened when eating stopped being merely practical 
and became ritual, too.5” 

Pola perubahan dan integrasi sosial dapat dicermati melalui 

makanan dan tindakan makan.6 Hal itu bisa tercermin dari 

menu yang layak maupun yang pantang untuk disajikan. 

Makanan juga menjadi simbol terhadap entitas tertentu dari 

suatu kelompok, mengandung nilai budaya, serta merupakan 

area tindakan sosial manusia dan media untuk 

memanifestasikan sesuatu yang lain dari ekspresi masyarakat.  

Mary Douglas menyatakan bahwa jika makanan 

dianggap sebagai sebuah kode maka pesannya akan 

ditemukan dalam pola relasi sosial yang diekspresikan, entah 

pola hirarki, inklusi, ekslusi, batas dan transaksi lintas batas, 

dan lain-lain.7 Di dalam Makan Patita terdapat kode tertentu 

dari rasa (taste), menu, pola pengadaan, penyajian dan 

implementasinya. Terhadapnya, Peter Altmann menyatakan, 

“… human memory operates differently with smell and taste 

                                                           
5 Felipe Fernindez-Armesto, Near A Thousand Tables – A History of Food (New 

York: The Free Press, 2002), 29. 
6 Mary Douglas, Food in the Social Order: Studies on Food and Festivities in 

Three American Communities (Abingdon: Routledge, 2003), 30.  
7 Mary Douglas, “Deciphering Meal” dalam Mary Douglas, Implicit Meanings 

(London: Routledge, 1975), 249.  
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than with other forms of experience in that memories of smell 

and taste work episodically…”8 

Nalar tersebut membuka peluang untuk menyelisik 

lebih dalam tindakan Makan Patita, dengan asumsi bahwa 

terdapat kode dari pesan yang hendak disampaikan yang 

tampak dalam pola relasi pesertanya. Menu makanan yang 

sama, yang dipakai dalam suatu ritus atau perayaan akan 

mengembalikan memori dan keterikatan pesertanya pada 

maksud dan hubungan yang terjalin melaluinya, termasuk di 

dalamnya hubungan dengan Tuhan (yang dianggap sebagai 

Ada-yang-Transenden). 

Dalam disertasi ini, perspektif makan bersama dilihat 

cenderung bertindih dengan perspektif pendidikan. 

Pendidikan yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh 

masyarakat, di dalam masyarakat dan bagi masyarakat. 

Sebuah konstruksi pendidikan yang menyatu dengan 

masyarakat itu sendiri, dan oleh karena itu dapat mewujudkan 

kebutuhan masyarakat. Model pendidikan yang demikian lahir 

dari pemaknaan terhadap nilai-nilai yang diyakini membingkai 

kehidupan mereka; pendidikan yang mengandung transmisi 

dan transformasi masyarakat. Bahwa terdapat proses di mana 

masyarakat menempatkan dirinya sebagai subyek pendidikan 

yang lekat dengan lapangan hidupnya. Dalam kerangka itu, 

upaya mendasarkan pendidikan pada praktik budaya 

masyarakat merupakan alternatif untuk mempertimbangkan 

pendidikan yang tidak mengalienasi masyarakat dari totalitas 

hidupnya, baik masa lalu, masa kini maupun masa yang akan 

datang. Selanjutnya, pendidikan itu memperdalam 

kebudayaan masyarakat sendiri sambil memberi kontribusi 

dari kedalaman itu bagi kepribadian anggota masyarakat dan 

bagi kohesi sosial. 

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

and Co., 2011), 2. 
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Setelah konflik sosial tahun 1999-2005 – dengan 

dampak lanjutan yang masih terasa hingga 2011 – yang terjadi 

di Maluku, frekuensi pelaksanaan Makan Patita tampaknya 

tidak berkurang.9 Dalam berbagai kegiatan bersama yang 

melibatkan makan bersama, mekanisme makan yang dipilih 

adalah model Makan Patita. Fenomena ini menjadi objek 

amatan yang menarik untuk menelusuri makin dalam nilai 

Makan Patita yang dihayati dan diinterpretasi oleh peserta 

dan pelakunya. Jika dihubungkan dengan nilai pada praktik 

Makan Patita yang pernah dilakukan pada waktu-waktu 

lampau (terutama sebelum konflik), khususnya yang masih 

dipertahankan oleh komunitas pedesaan, maka penting untuk 

melihat perbandingannya dengan apa yang dipraktikkan 

secara populer oleh masyarakat perkotaan. Hasil 

perbandingan itu akan mempengaruhi persepsi dan 

interpretasi bagaimana nilai Makan Patita bagi makna dan 

praksis pendidikan dalam ruang lingkup masyarakat majemuk 

Maluku dan Indonesia.  

 Perspektif pendidikan yang digunakan memberi 

indikasi bahwa Makan Patita sebenarnya telah sangat 

potensial menjadi media, bentuk dan entitas pendidikan 

sebagaimana itu telah dipraktikkan oleh masyarakat. Alasdair 

menyebutkan beberapa hal bermanfaat dari sebuah “praktik”, 

yakni:10 

1. Practice is something “socially established; it’s been 

there awhile. Others have done it before us and have 

                                                           
9 Pada tanggal 19 Januari 1999, tepat pada perayaan Idul Fitri, bermula dari 

pertengkaran antara dua pemuda, tanpa diduga oleh banyak orang aksi-aksi 

anarkis dengan cepat merebak ke seluruh penjuru kota. Hari itu menjadi awal dari 

konflik sosial yang panjang dengan dampak kerusakan dan korban jiwa yang 

massif dalam kurun waktu 1999-2005. 

10 Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre Dame: University of Notre Dame 

Press, 1981), 175. 
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sustained it over time, because it has a value the 

community recognizes.  

2. Practice is cooperative human activity (it’s 

something we do together, and we need each other 

in order to do it at all.  

3. There are “goods” internal to that form of activity. 

(goods = moral goods, even spiritual goods, rather 

than, consumer goods).  

4. There are “standards of excellence” involved. This 

cooperative human activity can be done well (if we 

do it well, something intrinsically good in human life 

can be experienced and even expanded) or badly (if 

we do it poorly, however, that good is lost to us). 

Excellent practice and poor practice are distinctly 

and discernibly different, and the achievement of the 

former requires skill, intelligence, knowledge, 

creativity, imagination, dedication, and discipline. 

Furthermore, such excellence must be taught, passed 

on from generation to generation. 

Pendidikan berbasis praktik dan nilai budaya tidak dimulai 

dari ketiadaan tetapi dari “tengah” oleh karena berhubungan 

dengan sebuah tradisi pada masa lalu. Lalu sisi lainnya, adalah 

berhubungan dengan masa yang akan datang yang ditindaki 

secara kreatif, kritis dan apresiatif terhadap sesuatu yang telah 

dikembangkan oleh masyarakat. Namun, rupanya bukan juga 

seperti model dan gaya pendidikan modern maupun 

postmodern yang berangkat dari negasi terhadap model 

pendidikan dan budaya yang hendak digantikannya. 

Kelemahan pendekatan model “Barat” adalah bahwa 

masyarakat melakukan perjalanan yang “dipaksakan” untuk 

meniadakan “waktu” dan “ruang” di mana sebagian dari 

memori hidupnya telah terlebur dan hidup dengan beragam 
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kesadaran kolektif. Sementara itu, memasuki “ruang” dan 

“waktu” yang dianggap baru itu tidak berarti mencipta dari 

ketiadaan tetapi mereproduksi, membarui dan 

mengintegrasikan berbagai dimensi dan perspektif, termasuk 

dari masa lalu dan masa depan.  

Sejauh ini, dari penelusuran literatur yang telah 

dilakukan, belum terdapat studi khusus mengenai Makan 

Patita dan hubungannya dengan perspektif pendidikan. Studi 

Hope Antone mengenai Pendidikan Kristiani yang Kontekstual 

lebih memusatkan perhatian pada konteks kemajemukan Asia 

secara umum.11 Ada pula disertasi yang baru saja ditulis 

mengenai nilai Patita yang dihubungkan dengan studi biblika 

(Perjanjian Baru).12 Terdapat beberapa studi yang berupaya 

menghubungkan tradisi masyarakat lokal lainnya di Indonesia 

dengan pendidikan keluarga.13 Sementara itu, terkait 

pengembangan paradigma pendidikan yang berhubungan 

dengan kepribadian masyarakat Indonesia, telah ada upaya 

mengembangkan budaya lokal sebagai modal bagi pendidikan 

dan pembentukan identitas nasional yang lebih banyak 

diprakarsai oleh pemerintah. Betapapun demikian, upaya itu 

masih dalam tahap inventarisasi dan dokumentasi (proses 

pelaksanaan).14 Sementara kekayaan budaya daerah 

                                                           
11 Hope Antone, Pendidikan Kristiani yang Kontekstual (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2015). 
12 Febby Nancy Patty, Menggali dan Mendialogkan Nilai-nilai Simbolik Jamuan 

Makan Bersama dalam Injil Lukas 22:7-38 dengan Makan Patita Adat di Oma: 

Perspektif Sosio-Antropologi. Disertasi: Universitas Kristen Duta Wacana, 2016. 
13 Lih. Purwadi, Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005); Nur Said, Tradisi Pendidikan Karakter 

dalam Keluarga: Tafsir Sosial Rumah Adat Kudus (Kudus: Brilian Meida Utama, 

2012).  
14 Dalam dokumentasi yang dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

upaya ini sudah berlangsung. Paling tidak, sesuai dokumen yang ditemukan, 

sejak tahun 1980-an telah dilakukan identifikasi kebudayaan lokal di Indonesia 

yang diharapkan akan menjadi bagian dari membangun identitas bangsa 

Indonesia. Terdokumentasi misalnya di dalam: 1) Upacara Tradisional yang 

berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan – Daerah Maluku. Jakarta: 
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digunakan masih sebatas sebagai bahan atau materi 

(substansi) pelajaran di sekolah, dan belum dalam kerangka 

membangun paradigma pendidikan. Terdapat beberapa studi 

mengenai bentuk, model dan makna tradisi makan bersama 

yang berlaku di berbagai konteks, termasuk yang dipakai 

dalam tradisi Kekristenan klasik. Tantangan yang terbuka 

untuk terus menjalani studi mengenai subyek ini. Selain itu, 

dengan mempertimbangkan signifikansinya, studi ini 

dilanjutkan dengan harapan dapat dikembangkan oleh 

penelitian-penelitian berikutnya. 

Dalam sejarah pendidikan di Maluku Tengah 

khususnya, konteks masyarakat tidaklah menjadi stakeholder 

utama. Pendidikan model sekolah yang dipaksakan oleh 

kolonial telah mencabut masyarakat dari akar budayanya 

sendiri. Pendidikan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia 

masih dalam proses pembentukan dimana pendidikan modern 

berjalan dengan pola “sekolah” telah menjadi arus utama. Pada 

satu sisi, kekayaan lokal masih belum dimanfaatkan secara 

proporsional. Pada sisi lain, perspektif pendidikan Barat 

diadopsi oleh negara dan masyarakat namun tidak disertai 

daya tahan dan kekuatan untuk membangun model 

pendidikannya sendiri. Secara khusus di Maluku Tengah, yang 

terjadi adalah hilangnya bahasa asli satu persatu, marjinalisasi 

sejarah masyarakat Maluku Tengah, ketimpangan akses 

pendidikan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dan lain-lain. 

                                                                                                                       
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah); 2) Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya – 

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah); dan 3) Makanan: Wujud, 

Variasi dan Fungsinya serta Cara Penyajiannya – Daerah Maluku. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 
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Nada pesimis muncul dalam analisis Tilaar yang 

menyatakan keprihatinannya sebagai berikut:15 

“… menurut pengamatan penulis dunia pendidikan 
nasional tidak banyak perubahan, bahkan mengalami 
stagnasi. Apa yang diamati bahwa praksis pendidikan 
nasional dalam keadaan mati suri tampaknya benar. 
Kita diombangambingkan oleh sistem pendidikan dari 
luar akibat arus globalisasi, kita kehilangan jatidiri 
sebagai bangsa yang berkebudayaan dan bermartabat. 
Kita wajib membangun sistem pendidikan nasional 
yang bukan jiblakan dari Barat demikian pula dengan 
ilmu pengetahuan…” 

Situasi pendidikan di Indonesia didominasi oleh sistem 

sekolah sementara sistem pendidikan yang berbasis pada 

masyarakat lokal belum berkembang.   

Berhubungan dengan paradoks di atas, terdapat 

urgensi untuk menemukan konstruksi pendidikan yang telah 

dipraktikkan di dalam masyarakat namun tidak disadari 

sebagai “nama’ dan “praktik” bagi pendidikan. Dari penemuan 

itu bisa diangkat kedalamannya untuk mempraktikkan dan 

menyusun format pendidikan yang berbasis pada masyarakat 

lokal (community-based education) selain sekolah. Konstruksi 

sekolah pun berasal dari masyarakat namun konsepsi sekolah 

tidaklah tunggal. Terdapat nama dan konsep lain yang telah 

dipraktikkan di dalam masyarakat namun belum 

dikembangkan secara luas oleh pemangku pendidikan lainnya 

yang memiliki tanggung jawab dan modal (capital). 

Bahwa hakikat pendidikan berlangsung dalam 

konstruksi pendidikan idealnya berasal dari masyarakat, oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam konteks perubahan 

sosial, konstruksi pendidikan dapat fungsional jika masyarakat 

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

Transformatif untuk Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), v. 
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terlibat sebagai aktor yang melakukan konstruksi itu. 

Keterlibatan itu dimengerti sebagai kondisi dimana 

kebudayaannya dihargai dan diperhitungkan sebagai isi dan 

bentuk pendidikan. Hal ini kemudian menjadi rujukan 

pendidikan, yang mengandung di dalamnya gagasan, sikap dan 

aktivitas budaya masyarakat. Dengan menempatkan diri 

dalam posisi apresiatif maupun kritis terhadapnya konstruksi 

pendidikan diharapkan dapat merupakan aktualisasi 

kehidupan masyarakat yang orisinal namun dinamis dalam 

menghadapi konteks global.  Termasuk di dalam hal ini 

konstruksi pendidikan keagamaan (dalam hal ini secara 

spesifik, Pendidikan Kristiani). Konstruksi Pendidikan 

Kristiani yang kontekstual adalah yang terbuka dan 

menghargai secara setara kebudayaan masyarakat.  

Pendidikan berbasis komunitas berhubungan dengan 

membantu masyarakat untuk menjadi aktor dalam sejarahnya. 

Dalam hal ini, pemikiran Paulo Freire mengenai 

concientization menjadi konsep pemicu yang penting. 

Pemahaman Freire ini dihubungkan dengan melihat subyek 

tidak hanya individu melainkan sekelompok masyarakat.16 

Dari situ diharapkan muncul cara genuine dari masyarakat 

Indonesia berkontribusi pada tatanan sosial dunia. Oleh 

karena hal itulah, tema Makan Patita diangkat. Di dalam tradisi 

masyarakat Maluku Tengah yang satu ini, terdapat begitu sarat 

modal kebudayaan masyarakat. Makan Patita adalah 

kebudayaan yang diproduksi pada masa lalu namun 

direproduksi oleh masyarakat sampai saat ini. Hal ini 

menandakan berfungsinya tradisi Makan Patita bagi 

kebutuhan hidup masyarakat saat ini. Dengan menyelidiki 

nilai dan maknanya bagi masyarakat, pada saat yang sama 

akan terlihat signifikansinya bagi konstruksi pendidikan, 

                                                           
16 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: The Continuum Pub., 

2000), 33. 
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termasuk pendidikan keagamaan (dalam hal ini Pendidikan 

Kristiani).  

Perkembangan pendidikan secara umum memiliki 

korelasi dengan perkembangan paradigma pendidikan 

keagamaan, termasuk Pendidikan Kristiani. Pendidikan 

keagamaan yang berorientasi pada misi lembaga keagamaan, 

dalam hal ini gereja, masih dominan. Oleh karena itu, 

kesadaran mengenai pendekatan sosial dan antropologi perlu 

dikembangkan secara kontekstual supaya pemahaman 

mengenai realitas budaya masyarakat menjadi arus utama. 

Hanya dengan demikian keagamaan dapat melebur dalam 

budaya. Kenyataannya, tradisi Kekristenan adalah tradisi 

kemudian yang datang dalam konteks agama dan kebudayaan 

masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku sudah memiliki corak 

kesadaran kolektifnya tersendiri sebelumnya. Tradisi kristiani 

menjadi bagian dari kesadaran kolektif kelompok kristiani 

yang bergaul intensif dengan tradisi kepercayaan masyarakat 

lokal yang sangat kuat dengan kesadaran kolektifnya juga. 

Setelah itu, religiositas ke-Indonesia-an menjadi bagian baru 

dari kesadaran kolektif masyarakat yang sama. Entitas-entitas 

itu bergaul secara intensif dalam area ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, kosmik, dan lain-lain, serta membentuk 

identitas masyarakat setempat. 

Kenyataan itu mengindikasikan pentingnya memahami 

praktik masyarakat dalam kaitan antara tradisi-tradisi di atas. 

Lalu, dialog menjadi jalan untuk menghasilkan Pendidikan 

Kristiani yang kontekstual. Pendidikan Kristiani yang 

kontekstual itu secara terus-menerus bertugas untuk 

mengeksplorasi nilai agama dan kebudayaan dalam suatu 

kerangka pendidikan yang membantu komunitas Kristiani 

menjembatani identitas-identitasnya sambil mengekspresi-

kannya secara proaktif, kritis, apresiatif dan kreatif. Dalam 

totalitas waktu, ruang dan relasi yang dialami dan dimaknai 
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manusia. Termasuk di dalamnya pendidikan, yang dalam 

kekhususannya tetap tidak dapat melepaskan diri dari praktik 

dan pemahaman pendidikan dan kebudayaan. Hal itu 

selayaknya terwujud dalam seluruh aspek kehidupan 

komunitas kristiani (gereja); seluruh akta kehidupannya 

adalah Kurikulum Pendidikan Kristiani.17  

Konsepsi yang cukup membantu mengenai hal ini 

adalah yang dibuat oleh Thomas H. Groome yang menyatakan 

bahwa Konsep Pendidikan adalah:18 

“A political activity with pilgrims in time that 
deliberately and intentionally attends with people to our 
present, to the past heritage it embodies, and to the 
future possibility it holds for the total person and 
community.” 

Sementara itu, Groome memahami Pendidikan Kristiani 

sebagai:19 

“Religious education activity is a deliberate attending to 
the transcendent dimension of life by which a conscious 
relationship to an ultimate gound of being is promoted 
and enabled to come to expression.” 

Pendidikan Kristiani berhubungan dengan sejarah dan realitas 

sosialnya, baik dalam aktivitas kognisi, sikap maupun 

praktiknya. Pendidikan Kristiani tidak bisa menegasikan 

realitas sosial karena di dalam sosialitasnya itu pendidikan 

ada dan berjalan.20 Betapapun demikian, sosial yang dimaksud 

dapat dispesialisasi dan didiversifikasikan.21 Dalam hal ini, 

terlihat bahwa pendidikan bukan hanya berpola pada 
                                                           
17 Maria Harris, Fashion Me a People: Curriculum in the Church (Louisville: 

Westminster John Knox Press, 1989), 55-70. 
18 Thomas H. Groome, Christian Religious Education: Sharing Our Story and 

Vision (San Francisco: Jossey – Bass Pub., 1980), 19. 
19 Ibid., 21.  
20 Bnd. Emile Durkheim, Education and Sociology (New York: The Free Press, 

1956), 72.  
21 Ibid., 69.  
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transmisi melainkan juga transformasi. Jika tidak, maka 

Pendidikan Kristiani akan terpasung pada entitas ambigu yang 

berpotensi pada disintegrasi masyarakat.  

 Dalam sejarah pelayanan Gereja Protestan Maluku 

(GPM), Pendidikan Kristiani menjadi bagian yang integral. 

Oleh karena itu, membangun Pendidikan Kristiani yang 

merupakan kesatuan dengan budaya masyarakat adalah 

panggilan imannya. Evaluasi dan upaya-upaya kontemporer 

dapat dilakukan terus-menerus sehingga Pendidikan Kristiani 

menjadi titik berangkat, saluran dan hasil dari pembaruan 

gereja. Upaya mendialogkan Tradisi Makan Patita dan Praktik 

Pendidikan Kristiani adalah salah satu cara untuk membangun 

tradisi pendidikan yang peka terhadap berbagai sumber 

pendidikan di kalangan masyarakat sendiri. Penempatannya 

secara seharusnya menunjukkan bagaimana pemahaman dan 

aktualisasi gereja mengenai jati dirinya secara kontekstual.  

 Tidak jauh berbeda dengan kenyataan pendidikan 

umum, pendidikan keagamaan dalam komunitas Gereja 

Protestan Maluku pun didominasi oleh sistem sekolah. Hal itu 

nyata dari sejarah Kekristenan (Prostestan) sejak abad ke-17 

hingga abad ke-20. Selain hal-hal positif terdapat juga hal-hal 

negatif bagi relasi di kalangan komunitas Kristiani maupun 

antar-komunitas beriman serta komunitas sipil lokal.22 

Komunitas sekolah menjadi komunitas yang superior dan 

diuntungkan dibandingkan dengan komunitas di luarnya. 

Sementara itu, pendidikan berhubungan dengan proses kohesi 

masyarakat dan kemajuan bersama. Oleh karena itu, 

pendidikan keagamaan juga perlu mempertimbangkan hal ini 

                                                           
22 Lih. Cornelis Adolf Alyona, “Timbulnya Dualisme dalam Sistem Pendidikan 

di Maluku Tengah” dalam Steve G. Chr. Gaspersz et al (eds.), Delapan Dekade 

GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam 

Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat (Salatiga/Ambon: Satya Wacana Press – 

Gereja Protestan Maluku, 2015), 385. 
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sebagai isu utama. Dengan demikian, Pendidikan Kristiani 

yang kontekstual perlu terus diupayakan. 

 

B. Fokus Studi 

Dengan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas 

maka fokus penelitian dan studi ini adalah meneliti konstruksi 

Pendidikan Kristiani dengan melihat praktik pendidikan di 

dalam masyarakat yang dianggap terkandung dalam Tradisi 

Makan Patita, khususnya nilai dan makna Makan Patita. Studi 

ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi dari praktik Makan 

Patita yang membantu memperlihatkan nilai-nilai 

mendasarnya dan maknanya bagi masyarakat itu sendiri. Nilai 

mendasar itu dipahami baik dalam ingatan masyarakat 

mengenai praktik dan sosialisasi pada masa lalu maupun yang 

dipraktikkan dan direproduksi dalam kesadaran masyarakat 

dalam konteksnya yang aktual. Nilai dari praktik Makan Patita 

itu didialogkan dengan Pendidikan Kristiani untuk 

menghasilkan Model Pendidikan Kristiani yang kontekstual. 

Konsep “nilai” yang dimaksud dalam disertasi ini 

adalah ide atau konsep yang secara intrinsik memiliki sesuatu 

yang penting dan abadi, yang dibagikan oleh anggota 

masyarakat karena diyakini, menjadi pedoman dan 

mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Sementara itu 

“makna” berarti sesuatu yang benar-benar ditekankan/ 

maksudkan.  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah nilai yang terkandung dalam praktik Makan 

Patita yang dipahami oleh masyarakat?  
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2. Bagaimana nilai-nilai itu disosialisasikan dalam 

kehidupan masyarakat supaya bisa menjadi praktik 

dalam kehidupan masyarakat?  

3. Bagaimanakah perkembangan Pendidikan Kristiani di 

Maluku? 

4. Bagaimana menjadikan nilai-nilai Makan Patita 

sebagai bagian dari Pendidikan Kristiani di Maluku? 

 

D. Tujuan 

1. Memahami nilai yang terkandung dalam Tradisi Makan 

Patita yang dipraktikkan oleh masyarakat.  

2. Mendeskripsikan proses sosialisasi Nilai Makan Patita. 

3. Mendeskripsikan perkembangan Pendidikan Kristiani 

di Maluku Tengah.  

4. Membangun Model Pendidikan Kristiani dengan 

menggunakan Nilai dan Praktik Makan Patita. 

 

E. Signifikansi 

Penelitian ini untuk membangun model pendidikan 

yang berangkat dari pemahaman dan praktik dalam 

masyarakat itu sendiri. Dalam beberapa studi, kegelisahan 

mengenai pendidikan yang erat hubungan dengan kebudayaan 

masyarakat setempat telah cukup lama. Namun, pada satu sisi, 

paradigma pendidikan yang berlaku masih dalam posisi 

subordinatif terhadap paradigma pendidikan yang dianggap 

“formal” seperti sekolah.  

Pada sisi lain, pendidikan keagamaan masih berporos 

pada eksklusivitas. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 

pendidikan keagamaan yang lebih inklusif, yang mungkin 

sebenarnya justru mengedepankan pendidikan yang 



18   Makan Patita 

merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat 

setempat. Hal ini untuk menjadi alternatif baru terhadap 

Pendidikan Kristiani yang berorientasi pada transfer dan 

transmisi nilai dengan kurang memperhitungkan kemampuan 

ekspresi lokal secara signifikan. Dengan melakukan 

transformasi ini, Kekristenan akan mengambil posisi sebagai 

yang turut melayani masyarakat dalam menunaikan panggilan 

peradabannya secara inklusif. 

 

F. Metodologi 

Dalam kerangka penelitian seperti ini, penelitian 

kualitatif menjadi dominan dengan data kualitatif maupun 

kuantitatf. Dalam kerangka penelitian kualitatif ini, banyak 

prosedur yang perlu diperhatikan, dan salah satu bagian 

pentingnya adalah memperluas asumsi penelitian kualitatif, 

antara lain: 1) kepedulian utamanya pada proses selain 

outcome atau produk; 2) Nilai dan makna (meaning) 

(bagaimana masyarakat merasionalisasikan hidup, 

pengalaman-pengalaman dan struktur dunianya); 3) Peneliti 

menjadi instrumen yang utama; 4) mencakup di dalamnya 

fieldwork. Peneliti menjumpai orang-orang, latar (setting), 

situs, atau institusi untuk mengamati atau merekam perilaku 

dalam latar alamiahnya; 5) Bersifat deskriptif yang di 

dalamnya peneliti terhisab ke dalam proses, makna dan 

pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambaran-

gambaran; 6) Prosesnya adalah berjalan secara induktif yang 

di dalamnya peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis 

dan teori-teori dari detail-detail.23 

Penelitian ini berhubungan dengan tujuan untuk 

memahami muatan, sistem dan praktik kebudayaan yang 

                                                           
23 John W. Cresswell, Research Design: Qualitative and Quantittive Approaches 

(Thousand Oaks: SAGE Publication, 1994), 145. 
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berlaku dalam suatu masyarakat setempat. Oleh karena itu, 

ditetapkan rambu-rambu metodologis yang lazim disebut 

pendekatan emik dan etik. Pada waktunya kedua sisi ini akan 

berfungsi karena tujuan dari studi ini berada pada dua area, 

yakni area pemahaman dan aplikasi. Selain itu, posisi dan 

perspektif sebagai “orang dalam” (insider) akan 

mempengaruhi dalam kualitas tertentu, namun sekaligus 

mempertahankan jarak kritis menjadi “orang luar”. 

Berhubungan dengan hal itu, perilaku budaya dikaji 

dan dikategorisasi menurut “pandangan dalam” (inside view) – 

definisi aktor – mengenai peristiwa-peristiwa. Unit-unit 

konseptualisasi dalam teori-teori antropologis “ditemukan” 

dengan menganalisis proses-proses kognitif orang-orang yang 

diteliti. Namun bukan hanya kognisi, melainkan juga “rasa”. 

Pendekatan ini berupaya “menemukan dan mendeskripsikan 

suatu pola dari kebudayaan partikular (Makan Patita) yang 

merujuk pada berbagai unsur dari kebudayaan tersebut yang 

saling berhubungan yang menjalankan pola tertentu, daripada 

berupaya mendeskripsikannya dengan merujuk pada 

klasifikasi yang digeneralisasi dari studi lanjutan mengenai 

kebudayaan tersebut.24 Sedangkan pendekatan etik bisa 

disebut sebagai “eksternal” atau “asing” karena peneliti 

mengambil posisi berjarak (critical distance) dengan atau 

outside dari suatu kebudayaan tertentu, untuk melihat 

peristiwa-peristiwa secara terpisah, terutama tentang 

persamaan dan perbedaan mereka sebagai perbandingan 

peristiwa-peristiwa tersebut dengan kebudayaan-kebudayaan 

lain, daripada merujuk serangkaian peristiwa dalam satu 

kebudayaan partikular. 

                                                           
24 Keneth Pike dalam Pertti J. Pelto dan Gretel H. Pelto, Anthropological 

Research: The Structure of Inquiry (London: Cambridge University Press, 1978), 

8. 
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 Untuk kepentingan itu maka pengumpulan data 

dilakukan dengan: 1) Observasi partisipatif; 2) Wawancara 

mendalam; 3) Studi literatur/dokumen.  

 Analisa data akan mengikuti alur tema dari nilai yang 

ditemukan dengan maknanya dalam tindakan sosial 

masyarakat. Dengan menggunakan thick description 

diharapkan tergali kedalaman nilai dalam relasi sosial 

masyarakat. Dalam skala minor dilakukan pembandingan 

dengan konteks perkotaan (Kota Ambon) untuk melihat 

keterhubungan maupun perbedaannya. Berhubungan dengan 

itu, area penelitian akan ditetapkan secara sampling purposif. 

Informan akan dipilih secara sengaja namun tetap terbuka 

pada proses dan kode dari penelitian lapangan. Orang-orang 

yang dapat menjadi informan adalah para ibu, bapak, generasi 

muda, tetua adat, pemimpin jemaat dan birokrat 

(pemerintahan lokal).  

 Tempat penelitian adalah Negeri Soya dalam lingkup 

Ambon dan Maluku Tengah. Masyarakat Negeri Soya menjadi 

unit analisis; sedangkan masyarakat Ambon dan Maluku 

Tengah menjadi unit amatan penelitian ini. Negeri Soya 

merupakan negeri adat yang masih mempertahankan 

beberapa tradisi namun telah mengalami perubahan yang 

signifikan. Tradisi Makan secara adat masih dipraktikkan 

berhubungan dengan tradisi Cuci Negeri namun Makan Patita 

sendiri mengalami kondisi yang rentan dalam konteks 

perubahan sosial. Selain itu, pengamatan terhadap Makan 

Patita yang formatnya lebih populer dilakukan berhubungan 

dengan berbagai kegiatan lain. 
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