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Bab 4 

PRAKTIK MAKAN PATITA 

 

Pada bab ini, tradisi Makan Patita dijelaskan sesuai 

hasil studi, amatan, wawancara, pengalaman dan partisipasi. 

Dengan deskripsi ini pemahaman mengenai praktik Makan 

Patita dalam masyarakat terlihat lebih jelas.  

Selain itu, Makan Patita juga dianalisis dalam kaitan 

dengan lingkungan sosial tertentu. Lingkungan sosial dalam 

studi ini adalah Negeri Soya, salah satu negeri adat yang 

termasuk dalam wilayah administratif Kota Ambon. Pertama-

tama akan diulas mengenai konteks Negeri Soya. Selanjutnya, 

praktik Makan Patita akan dianalisis dalam hubungan dengan 

konteks perubahan sosial masyarakat Soya pada masa kini. 

Dengan alur seperti ini hendak diperlihatkan bahwa dinamika 

praktik Makan Patita (secara mikro) sangat berkaitan dengan 

dinamika masyarakat dan malah memperlihatkan apa yang 

sementara terjadi di dalam masyarakat (secara makro). 

Tradisi ini bergerak sehubungan dengan masyarakat 

pemangkunya.  

 

A. Tradisi Makan Patita 

A.1. Pengertian Patita 

Secara etimologis, kata “patita” mempunyai makna 

yang berhubungan dengan makan bersama. Dari bermacam-

macam arti yang ditemukan selama proses penelitian, kata 

“patita” tampaknya lebih dekat artinya dengan beberapa 

istilah, yakni istilah pa’atita, yaitu jamuan makan bersama 

yang merupakan bagian terkait dengan peristiwa-peristiwa 

tertentu dalam masyarakat, antara lain: pelantikan raja, 
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pemberian nama adat kepada anak, dll. Pa’atita mempunyai 

kata dasar tita yang berarti “amanat/didikan/perintah”. Jadi, 

pa’atita berarti “menuju ke arah, berjalan menuju ke didikan”. 

Istilah ini dipakai antara lain di Negeri Uwet (Seram Utara) 

maupun di Hunitetu (Seram Barat).  

Pada Suku Wemale di Pulau Seram, proses didikan 

disebut sebagai hamana. Proses hamana adalah pembicaraan 

bersama dimana di dalamnya juga termasuk hadirnya orang-

orang yang dianggap menjadi pemimpin, misalnya raja. Hal itu 

akan berlangsung ketika semua yang berkepentingan sudah 

hadir dan duduk bersama di sekitar meja makan. Kemudian 

hamana disampaikan sebelum atau sambil makan. Setelah itu 

kegiatan itu berarti kegiatan telah selesai atau dilanjutkan oleh 

kelompok-kelompok yang lebih kecil sesuai dengan pola 

pengorganisasian masyarakat adat untuk membicarakan hal-

hal yang dipandang perlu.1  

Sementara itu, di dalam masyarakat adat Sopa Maraina 

(Seram bagian Tengah), Makan Patita sejak dulu dikenal 

dengan nama Ita Kae Haki, yang berarti “kita makan bersama” 

(ita artinya “kita/katong”, kae artinya “makan” dan haki 

artinya “bersama”).2 Istilah yang sama dipakai di Negeri 

Piliana (Seram Timur) untuk menunjuk aktivitas makan 

bersama, antara lain sebelum panen (durian dan buah-buahan 

lain) dan atau sesudah panen.3  

                                                           
1 Wawancara dengan Pdt. Elifas Maspaitella, MSi. dan Pdt. Christian Tamaela, 

Ph.D. Pada sudut pandang lain, menurut catatan Ch. F. Van Fraassen and P. 

Jobse, Bronnen Betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 (Den Haag: 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997), 71, menyebutkan bahwa Makan 

Patita merupakan een picknick van jongens en meisjes in de huwbare leeftijd 

(piknik yang dilakukan oleh nyong-nyong dan nona-nona pada usia dewasa atau 

usia siap menikah). 
2 Informasi berdasarkan wawancara Pdt. George Likumahuwa dengan dengan 

Bapak Nico Rehena (Saniri Negeri Sopa Marahina), tanggal 12 Oktober 2017.  
3 Informasi dari Pdt. Carlos Titahena (Jemaat GPM Piliana, Klasis Telutih, Seram 

Timur). 
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Dengan intensitas yang lebih tinggi dan pengaturan 

yang mendetail bisa dicermati pada praktik Makan Patita yang 

diselenggarakan di Negeri Oma, Pulau Haruku. Dalam 

masyarakat ini, Makan Patita dilakukan baik berdasarkan soa 

tertentu maupun secara bersama di dalam satu negeri.4  

Jika dlihat dalam penggunaan kata-kata, nampak 

penekanan yang tidak sama namun praktiknya mengkonfir-

masi keserupaan itu. Patita berhubungan dengan relasi antara 

aktivitas makan bersama dengan peristiwa tertentu, terdapat 

pembagian tugas yang beredar di dalam masyarakat sendiri, 

menu makanan yang dicari, dipersiapkan dan disajikan dari 

dan untuk komunitas itu, serta menonjolnya proses sosial, 

antara lain pendidikan dalam masyarakat. 

 

A.2. Setting Tradisi Makan Patita 

Penggambaran tradisi Makan Patita adalah sebagai berikut: 

A.2.1. Peristiwa (event) 

Makan Patita adalah jenis makan bersama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan peristiwa tertentu dalam masyarakat 

seperti: pelantikan raja, pemberian “nama adat” bagi anak, 

panas pela, panas gandong, persiapan panen, perayaan panen, 

buka sasi, buka kebun baru, pembangunan baileo, peringatan 

hari-hari raya tertentu, peresmian sebuah fasilitas umum 

(jalan, gedung-gedung lainnya), perkawinan dan lain-lain. 

Peristiwanya bisa berbeda namun jika di dalamnya 

berlangsung acara Makan Patita, maka bentuk, proses dan 

medianya berhubungan dengan unsure-unsur lokal. 

                                                           
4 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: UKDW, Yogyakarta), 173-188. 
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Evolusi praktik Makan Patita dari komunitas ke 

komunitas berhubungan dengan sejarah komunitas itu sendiri 

dan juga terus berproses dalam kebudayaan masyarakat 

dimana makan bersama secara konstan dipraktekkan. Memori 

kolektif masyarakat menghubungkan persitiwa-peristiwa 

utama dalam sejarah komunitas dengan tradisi Makan Patita. 

Ada yang mengingatnya berhubungan dengan peristiwa 

musyawarah setelah para kapitan kembali dari perjalanan 

mempertahankan teritori negeri atau peperangan lainnya.5 

Ada yang mengingatnya berhubungan dengan perayaan 

pertemuan antara penduduk yang telah ada di suatu lokasi 

dengan pendatang yang hendak menetap disitu.6 Dan yang 

masih berlaku sampai sekarang ada Makan Patita dalam ritual 

Panas Pela, Panas Gandong, pelantikan raja, panen, pemberian 

nama adat, dll.  

Kegiatan ini biasanya dilakukan kapan saja sesuatu 

dengan waktu penyelenggaraan peristiwa tertentu. Sebagai 

contoh, pelaksanaan pada akhir tahun (antara 31 Desember 

sampai 31 Januari) yang dimaknai sebagai ungkapan syukur 

umat (haolo) dan penyerahan hidup, serta mohon 

pemberkatan Sang Pencipta (Upu Lahatala).7 Penentuan waktu 

ini serupa dengan praktik di Negeri Soya, walaupun tidak 

dilakukan Makan Patita pada tahun 2017 ini. 

Peristiwa dimana pelaksanaan Patita pun berkembang 

sesuai dengan maksud dan tantangan dalam masyarakat.  

Dalam masa-masa sekitar tahun 1980-an acara ini dilakukan 

berhubungan dengan kedatangan seorang pembesar di dalam 

masyarakat dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keluarga, 

lembaga tertentu dan public secara luas. 

                                                           
5  Informasi dari Bapak Dominggus Mainake, salah seorang tokoh adat Negeri 

Amahusu.  
6
  Informasi dari Bapak Hwaa, Kepala Soa Adat Negeri Soya. 

7 Informasi dari hasil wawancara Pdt. George Likumahuwa dengan Bapak Niko 

Rihena (Ketua Saniri Negeri Lafa, 2 Oktober 2017). 
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Pada masa-masa ketika tragedi kemanusiaan, 

peristiwa-peristiwa rekonsiliasi dijalankan dengan praktik 

Makan Patita, misalnya rekonsiliasi antara negeri-negeri Islam 

dan negeri Kristen di Pulau Haruku.8 Selain rekonsiliasi, 

pelaksanaannya diubungkan dengan semakin memperkuat 

ikatan yang sudah ada, misalnya dapal praktik panas gandong 

atau panas pela.  

  

   
Gambar 1-4 

Atas Kiri: Peristiwa Panas Gandong Rutung-Rumahkay (Sumber: 
Elifas Maspaitella) 

Atas Kanan: Perayaan HUT Kota Ambon Tahun 2015 (Sumber: Nancy 
Souisa) 

Bawah Kiri: Warga Silale menyambut Kontingen Pesparawi Jateng 
tahun 2016 (Sumber: Evang Mailoa)  

Bawah Kanan: Buka Kebun Jemaat GPM Kamarian Klasis Seram Barat 
(Sumber: Mesakh Tamaela) 

                                                           
88 Birgit Brauchler (ed.), Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace. 

New York: 2009, 108. 
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Dalam konteks masyarakat pascakonflik, Makan Patita 

dilaksanakan berhubungan dengan upaya membangun kohesi 

masyarakat. Hal itu ternyata di dalam perayaan hari ulang 

tahun Kotamadya Ambon tahun 2016 dan 2017. Begitupula, 

dalam berbagai kegiatan publik dimana terjadi pertemuan 

masyarakat dengan berbagai latar belakang suku dan agama 

yang berbeda. Hal itu terjadi dalam perayaan bersama antara 

masyarakat dengan peserta kegiatan-kegiatan nasional, 

seperti Persparawi Tingkat Nasional di Ambon atau 

penyelenggaraan MTQ di Ambon.  

Selain itu, di dalam konteks masyarakat di negeri-

negeri yang lebih homogen, Makan Patita masih 

diselenggarakan. Begitupun pelaksanaannya oleh komunitas 

berbasis agama tertentu. Berbagai perayaan keagamaan itu, 

menggunakan format Makan Patita dalam prosesi dan proses 

makan bersama.  

 A.2.2. Lokasi Pelaksanaan  

Tempat yang dipilih biasanya area yang datar, cukup luas dan 

tempat-tempat khusus yang dipertimbangkan cocok dengan 

maksud perayaan. Untuk pelaksanaan di luar ruangan, 

biasanya lokasi yang dipilih adalah tepi pantai, lapangan, 

halaman rumah yang luas, kebun, hutan, ruas jalan utama 

desa/kota. Jika dilaksanakan dalam ruangan, maka ruangan 

yang dipilih harus cukup luas, misalnya di baileo, di bawah 

tenda (sabua) pada suatu area datar yang cukup luas. 
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Gambar 5-7 

Atas: Makan Patita di Jalan Utama Kota Ambon (Sumber: Nancy 

Souisa) 

Bawah Kiri: Makan Patita di Kebun Jemaat (Sumber: Jemaat 

Kamarian) 

Bawah Kanan: Makan Patita di Halaman Luas (Sumber: Elifas 

Mspaitella) 

A.2.3. Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanaan Makan Patita oleh suatu komunitas disesuaikan 

dengan peristiwa tertentu yang di dalamnya acara makan 

bersama menjadi bagian integral. Untuk peristiwa yang 

berlangsung pada saat musim kemarau, biasanya makan patita 

berlangsung di dalam ruangan tertentu atau memakai tenda 

(sabua). Sebaliknya, jika musim hujan, masyarakat akan 

melaksankannya dalam ruangan.  
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Gambar 8 

Makan Patita di Waktu Malam (Sumber: Elifas Maspaitella) 

A.2.4.Persiapan  

 Bekal makanan dipersiapkan secara bersama-sama, 

didapatkan melalui hasil pembagian tugas dan 

kontribusi bersama. Menu yang dipersiapkan sebagian 

besar adalah menu lokal dengan bahan pangan lokal, 

namun terbuka terhadap kemungkinan penambahan 

atau pengurangan sesuai dengan keadaan dari 

pelaksana.  

 Pembagian tugas untuk persiapan makanan biasanya 

diorganisir oleh perempuan dan para lelaki. Untuk 

konteks masyarakat pedesaan, bahan mentah 

dipersiapkan oleh para lelaki, dengan cara berburu 

atau melaut. Untuk persiapan tempat acara, para lelaki 

membuatnya dengan daun pohon kelapa dan daun 

pisang untuk alas makanan, membuat para-para 

(semacam meja terbuat dari batang pohon sagu), dan 

persiapan transportasi menuju lokasi Makan Patita 

(jika diperlukan, khususnya untuk kegiatan di 

perkotaan atau antar pulau).  
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Gambar 9-10 

Kiri: Para Perempuan Membawa Bahan Makanan Persiapan Makan 

Patita (Mesakh Tamaela) 

Kanan: Para Laki-laki Mempersiapkan Meja untuk Makan Patita 

(Sumber: Elifas Maspaitella) 

A.2.5.Makanan 

Menu makanan biasanya adalah menu lokal tradisional, seperti 

makanan-makanan berbahan mentah tanaman atau hewan 

yang hidup di lingkungan itu (khususnya di pedesaan), atau 

yang dijual karena merupakan pangan lokal. Beberapa menu 

khas itu seperti: papeda bungkus, kasbi rebus, pisang rebus, 

ubi rebus, ikan asar, ikan goreng, kokohu, sayur daun papaya, 

sayur bunga papaya, acar kuning, gudangan, sambal papaya, 

daging yang dimasak di dalam bamboo, sayuran yang dimasak 

di dalam bambu, dan lain-lain. Dalam perayaan kelompok 

tertentu, terdapat makan-makan yang spesial sesuai dengan 

perkembangan budaya sendiri dan pengaruh budaya yang lain.   

Makanan itu, sekalipun dalam banyak praktik ditaruh 

di atas meja atau para-para, namun daun pisang dan daun 

kelapa selalu ditaruh juga di atas meja sebagai pengalas 

makanan. Hal ini menggambarkan perubahan sosial di 

masyarakat.  
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Gambar 11 

Jenis-jenis Makanan yang biasa disajikan dalam Makan Patita dalam 

Acara Panas Gandong Rutung-Rumahkay dan Festival Makanan 

Tradisional (Yona Pesulima) 

A.2.6.Peserta 

  

   
  Gambar 12-15 

Atas Kiri: Peserta Anak-anak (https://kartope.blogspot.com) 

Atas Kanan: Penduduk Lokal dan Pendatang 

( http://www.tripadvisor.co.id) 

Bawah Kiri: Pemuda Lintas Agama (sumber: Nancy Souisa) 

Bawah Kanan: Keluarga, Laki-laki dan Perempuan (sumber: Nancy 

Souisa) 

https://kartope.blogspot.com/
http://www.tripadvisor.co.id/
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 Kepesertaan bersifat terbuka untuk berbagai 

kelompok usia (jenjang usia anak-anak sampai orang 

tua), berbagai kelompok dan kelas sosial, terbuka 

untuk latar belakang etnis dan agama yang bervariasi. 

Biasanya jumlah peserta yang terlibat cukup banyak. 

A.2.7 Proses 

1. Pada bagian yang ditetapkan dalam suatu ritus Makan 

Patita dilaksanakan. Makanan sudah disiapkan dan 

disajikan, lalu peserta diundang untuk berdiri atau 

duduk di sekitar tempat makanan disajikan itu.  

   

Gambar 16-17 

Kiri: Peserta dalam posisi berdiri sebelum acara makan bersama-

sama (sumber: Elifas Maspaitella) 

Kanan: Peserta dalam posisi duduk (sumber: Elifas Maspaitella) 

 Ucapan selamat datang atau terima kasih 

 Doa 
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Gambar 18-19 

 Kiri: Peserta dalam posisi berdoa dalam acara Makan Patita 

dalam rangka Panas Gandong (sumber: Elifas Maspaitella) 

Kanan: Warga RT 003/004 Negeri Soya berdoa sebelum Makan 

Patita mensyukuri selesainya pembuatan Jalan Setapak 

dilingkungan RT ini. (Sumber: Karin Patikawa) 

 Makan Bersama: makanan yang disantap bersama, 

makan bersama-bersama dan makan secukupnya. 

Beberapa aturan yang masih kuat berlaku dalam 

konteks masyarakat pedesaan, antara lain:  

1. Makanan tidak boleh diambil untuk pentingan 

pribadi sebelum semua orang selesai makan. 

2. Jenis makanan tertentu harus habis/tidak boleh 

disisakan (misalnya: sagu atau papeda),  

3. Makanan yang sudah menjadi jatah keluarga 

tertentu harus dibawa pulang jka tidak habis 

dimakan.  

4. Meja makan dibuat dari daun kelapa, yang 

diletakkan di atas tanah dan meja yang tidak 

terbuat dari kayu. 

5. Tidak boleh memakai piring, harus memakai daun 

dan tidak boleh memakai sendok. 

6. Tidak boleh mengambil makanan kemudian duduk 

jauh dari meja makan patita. 
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7. Di meja Makan Patita tidak ada perbedaan antara 

orang terhormat dengan orang biasa-biasa saja; 

semua orang sama.  

8. Tidak boleh makanan berkuah.  

Hal ini tidak berlaku secara ketat untuk konteks 

masyarakat.  

   
Gambar 20 

Peserta mengambil makanan yang dipilihnya. (sumber: Elifas 

Maspaitella) 

 Semua orang memiliki akses yang sama dan 

diperlakukan setara. 

 
Gambar 21 

Peserta anak-anak berbaur dengan orang tua (sumber: Elifas 

Maspaitella) 

 Diantarai atau diselingi dengan nyanyian, pantun, 

cerita sejarah, bercerita antar peserta, dll.  
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 Acara ditutup dengan doa dan ucapan terima kasih 

 

A.3. Nilai-nilai 

Nilai-nilai yang tampak dalam praktik ini antara lain:  

1. Kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud adalah 

tindakan membangun kehidupan bersama dengan 

mengandalkan solidaritas kelompok. Kebersamaan ini 

merupakan nilai yang dicapai dengan proses yang sama.  

2. Kesetaraan. Ini merupakan salah satu nilai yang 

diusahakan untuk menjadi pegangan masyarakat secara 

mendasar sekalipun pola pengorganisasian masyarakat 

cenderung memanfaatkan nilai hirarkis, maupun 

pembagian kerja yang berimplikasi pada lunturnya nilai 

kesetaraan. Terdapat di dalam nilai ini, kritik sosial 

terhadap kesenjangan dalam masyarakat. 

3. Kesejahteraan. Tradisi makan bersama menunjuk pada 

kondisi masyarakat/person yang memiliki sumber alam 

atau kepemilikan yang cukup atau malah berlimpah. Atau 

dengan cara pandang yang lain, praktik yang 

berhubungan dengan ideal mengingatkan pentingnya 

keadilan.  

4. Keadilan. Nilai ini terlihat dalam proses maupun hasilnya. 

Keadilan dimaksudkan untuk berhubungan sebab akibat 

dengan format makan bersama ini.  

5. Kesetiaan pada tradisi leluhur. Nilai ini menunjukkan 

ikatan sosial, psikologis, politis dan keagamaan. Dalam 

konteks komunalitas, kesetiaan kepada leluhur menjadi 

salah satu penyebab yang kuat pelaksanaan tradisi makan 

bersama.  
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6. Kesederhanaan. Nilai ini bertumpu pada kehidupan 

menilai dan merasa cukup dengan hal-hal penting di 

dalam kehidupan. Kemampuan memilah bagian utama 

dan pendukung kehidupan. Hal ini mengajarkan sikap anti 

keserahakan dan anti eksploitasi hak milik orang lain 

dengan rasionalisasi kesejateraan bersama. 

7. Penerimaan. Proses makan bersama hanya akan terjadi 

karena penerimaan satu terhadap yang lain. Jangkauan 

penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan secara 

eksistensial. Orang mengambil posisi salah berhubungan 

untuk saling menopang dan menguatkan. 

8. Persahabatan. Nilai ini menjadi jemabatan dan tujuan 

sekaligus. Upaya memperlebar kelompok dan 

memulihkan relasi-relasi primordial yang terbatas pada in 

group.  

9. Keterbukaan. Tanpa keterbukaan maka proses makan 

bersama tidak akan terealisasi. Nilai ini menunjukkan 

kesediaan belajar masyarakat terhadap sesuatu yang lain 

dan berbeda.  

10. Kejujuran. Beberapa catatan analisis kebudayaan 

memperlihatakan bahwa dalam tradisi makan bersama 

ternyata kejujuran diperiksa. Tradisi makan bersama juga 

adalah strategi menghindari ketidakjujuran yang 

dipraktekkan dalam penyediaan makanan yang bisa 

membahayakan orang lain (mengandung racun, dll.). 

Kejujuran menjadi nilai yang dianggap penting dalam 

konteks masyarakat majemuk.   

11. Berbagi. Nilai ini menjadi bagian tengah dari aktualisasi 

makan bersama sebagai strategi budaya pembagian 

makanan. Selain itu, yang dibagikan juga adalah situasi-

situasi kehidupan riel, seperti kegembiraan, maksud-

maksud tertentu di dalam peristiwa hidup, keimanan, dll.  
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12. Keramahtamahan (hospitality). Nilai ini menujukkan 

kesediaan mengambil tanggung jawab, mengambil risiko 

dan menyediakan ruang hidup bagi orang yang lain dan 

alam.  

13. Kegembiraan. Kegembiraan adalah ekspresi kesadaran 

komunitas untuk menyediakan ruang bagi keseimbangan 

dan pemulihan diri.  

14. Pembagian dan persaingan. Nilai-nilai ini juga tetap 

terlihat dalam komposisi person dan proses sosial yang 

terjadi sebagai sesuatu yang eksistensial namun berada 

dalam relasi dengan nilai-nilai lainnya. 

Terdapat nilai-nilai lain yang dapat meluas dari yang 

disebutkan di atas dan berkaitan dengannya.  

 

A.4. Sosialisasi Nilai Makan Patita dalam Masyarakat 

Dalam konteks perubahan seperti ini, proses sosialisasi 

mengalami tantangan tersendiri karena praktiknya makin 

berkurang. Praktik adalah proses yang menggabungkan nilai 

dengan sikap dan perilaku. Ketika praktik tidak dapat 

dilakukan, maka akan terdapat kesulitan tersendiri untuk 

mensosialisasikan nilai-nilai itu. Dalam keadaan itu, yang 

dilakukan adalah: 

1. Menciptakan atau menggunakan variasi peristiwa yang 

dalamnya nilai-nilai itu dapat disosialisasikan. Seringkali 

peristiwa yang dipakai itu, diisi juga dengan praktik 

makan bersama. Sekalipun menunya tidak sama, begitu 

juga tempat, suasana, dan atribut lainnya, namun seperti 

“code”, yang muncul karena nilai itu menjadi bagian 

inheren dari praktik. 

2. Mempercakapkan hal itu sebagai bagian dari pergulatan 

kehidupan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Dengan 
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demikian, mereka menyadari adanya pergeseran atau 

perubahan yang terjadi dan kemudian mengambil sikap 

terhadapnya. Cerita menjadi media sosialisasi yang ampuh 

untuk mempertalikan masa lalu dan masa kini. Sekalipun 

kesulitan yang disadari atau tidak disadari adalah bahwa 

bahasa setempat sudah tercabut dan karena itu tidak 

mudah lagi mengingat pesan-pesan dari cerita masa lalu 

sebelum bahasa Melayu-Ambon (yang sekarang 

digunakan) dipaksakan untuk dipergunakan.9  

3. Mempertahankan praktik makan bersama dengan format 

yang dalamnya nilai-nilai yang sama itu dapat muncul dan 

disosialisasikan. Sedapat mungkin praktik itu 

dipertahankan sehingga dengan sendirinya nilai-nilai itu 

terlihat jelas.  

4. Menggunakan perangkat material yang serupa, misalnya 

menu makanan, daun-daunan untuk pengalas makanan, 

minuman, peralatan makan, dll. Peralatan material ini 

tidak hanya berarti karena ritual makan bersama, tetapi 

material itu sendiri mengandung pesan yang membentuk 

identitas masyarakat, termasuk ketika menu makanan itu 

disantap bukan dalam formasi Makan Patita. Ini 

mengandung pesan tersendiri bagi masyarakat. Contoh 

yang jelas adalah pada makanan-makanan tradisional.  

5. Menceritakan pengalaman masa lalu dengan berbagai 

keuntungan dan risiko yang dialami. Secara khusus, 

terdapat upaya untuk menuturkan sejarah dengan lebih 

lengkap.  

                                                           
9 Terdapat cerita di kalangan masyarakat negeri lain di Pulau Seram, bahwa 

dalam kerangka pengontrolan terhadap masyarakat maka pemerintah kolonial 

Belanda melakukan pemaksaan untuk menggunakan bahasa Melayu-Ambon, 

serta sanksi fisik bagi anggota masyarakat yang masih berkomunikasi dengan 

bahasa ibu. Lihat pula catatan Cooley tentang perlakuan Belanda terhadap 

masyarakat Allang yang kedapatan menggunakan bahasa ibunya.  
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6. Mengingat nilai-nilai itu dan menjadi bagian implisit atau 

eksplisit dari tindakan budaya lainnya.  

Dari cara-cara mensosialisasikan nilai itu, tergambar bahwa 

posisi awal yang dimiliki oleh masyarakat pendidik, paling 

sedikit sebagai berikut: [1] Konsistensi terhadap nilai-nilai 

yang dianutnya sendiri; [2] Kepedulian terhadap penerusan 

nilai yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakatnya; [3] Keterbukaan untuk berinteraksi dengan 

kenyataan aktual yang bernilai berbeda atau yang bertolak 

belakang; [4] Kemampuan untuk menganalisa kondisi 

perubahan sosial; [5] Kemampuan untuk mengolah cerita 

mengenai sejarah masyarakatnya. Dengan demikian, 

sosialisasi ini mengandung pendekatan yang komprehensif. 

 

B. Negeri Soya 

B.1. Sejarah Soya 

Ulasan sejarah di sini bukanlah deskripsi sejarah 

lengkap Negeri Soya. Apa yang dilakukan pada bagian ini 

adalah upaya membaca realitas masa kini yang dihubungkan 

dengan berbagai pengalaman atau peristiwa pada masa lalu 

secara umum. Temuan pada masa kini dijadikan bahan refleksi 

sejarah. Bagian dari refleksi itu adalah kritik terhadap analisis 

sejarah yang berkembang dalam diskursus aktual masa kini 

yang ditarik dari paradigma tertentu terhadap sejarah 

masyarakat. Perombakan sistem masyarakat Ambon pada 

masa lalu berdampak jangka panjang pada pembangunan 

hidup kemasyarakatan masa kini secara internal maupun 

eksternal.  

Pengalaman penulis tinggal di Kota Ambon sejak lahir 

sampai sekarang (lebih dari empat puluh tahun), dipengaruhi 

oleh diskursus dominan bahwa Kota Ambon adalah pusat 
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kebudayaan penduduk Maluku Tengah, khususnya Pulau 

Ambon. Sementara itu, negeri-negeri atau kampung-kampung 

sekitar Kota Ambon (masih di Pulau Ambon) adalah daerah 

pinggiran Ambon yang menjadi penyokong dinamika kota. 

Secara khusus di kawasan Jazirah Leitimor, perkembangan 

negeri-negeri secara fisik (infrastruktur) jauh berbeda dengan 

tingkat perkembangan di kota. Sejak masa kolonial hingga 

berakhirnya rezim Orde Baru, kondisi negeri-negeri ini tidak 

banyak berubah karena kurang tersentuh program 

pemerataan pembangunan. Meskipun sebagian besar berada 

tidak jauh dari kota, tetapi negeri-negeri ini mempunyai 

fasilitas publik yang terbatas, seperti transportasi, pendidikan, 

kesehatan dan pasar. 

Kondisi ini semakin jelas jika dibandingkan dengan 

kenyataan sejarah bahwa negeri-negeri ini justru sejak lama 

telah menjadi pusat pelestarian dan perkembangan 

kebudayaan masyarakat Ambon. Negeri-negeri ini telah lebih 

dulu menjadi pusat kebudayaan Ambon. Soya adalah salah 

satunya. Dilihat dari area petunanannya, wilayah Soya 

meliputi beberapa kawasan tertentu Kota Ambon. Dengan 

perkataan lain, secara geografis, sebagian dari wilayah Kota 

Ambon merupakan bagian dari wilayah petuanan Soya.  

Perubahan sosial-politik-ekonomi kemudian telah 

menciptakan Ambon sebagai pusat. Ambon menjadi kota para 

migran oleh keperluan dagang dan kolonialisme, dan kota 

tempat pendidikan Barat diterapkan.10 Jadi, menurut penulis, 

cara memahami sejarah bersama di Pulau Ambon turut 

berubah. Sejarah panjang Ambon yang dimaksud selama ini 

tidak lagi bisa berarti hanya menyangkut sejarah satu kota an 

sich yang tidak terhubung dengan kampung-kampung (negeri-

negeri) sekitarnya. Sejarah itu justru identik dengan dinamika 

                                                           
10 Gerrit Knaap, A City of Migrants: Kota Ambon at the End of Seventeenth 

Century. INDONESIA, no. 51, April 1991: 105-128.  
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hidup masyarakat tradisional yang dihidupi di negeri-negeri di 

Pulau Ambon, yang kemudian dihubungkan dengan suatu kota 

baru bentukan kolonial untuk kepentingan kontrol politik-

ekonomi. Dalam kesatuan itu, Kota Ambon, dengan luas 377 

km2 bersama negeri-negeri dalam wilayah administratif kota 

mengalami pengalaman perjumpaan dengan berbagai bangsa 

dalam format perdagangan, kolonialisasi, peperangan dan 

perjuangan membentuk negara merdeka, pembangunan dan 

reformasi Indonesia menuju negara yang memperjuangkan 

kesetaraan dan keadilan dalam konteks kemajemukan 

masyarakatnya. Negeri-negeri di Pulau Ambon berada dalam 

sejarah dan perubahan sosial global, bukan hanya nasional, 

apalagi lokal, dalam berbagai posisi dan peran.  

Fenomena pertama tampak dalam istilah “negeri” yang 

digunakan saat ini yang merefleksikan sejarah perjumpaan 

dan perubahan sosial yang terjadi. Istilah ini berhubungan 

dengan penggunaan Bahasa Melayu sejak abad ke-16, Bahasa 

Portugis maupun Belanda dalam sejarah masyarakat Ambon. 

Sementara itu, hanya sebagian kecil pengguna bahasa asli yang 

tersisa. Istilah “negeri” antara lain dikaitkan dengan lembaga-

lembaga dalam masyarakat dengan muatan pengertian yang 

bervariasi. Menurut Cooley, terminologi “negeri” menjadi 

tanda perubahan sosial yang mengandung perombakan 

kesatuan wilayah masyarakat dan upaya sistematis untuk 

menindas masyarakat.11  

Sebutan tradisional sebelumnya adalah uli, yang 

mengandung pengertian kesatuan wilayah dan masyarakat 

dengan pola tertentu, misalnya ulisiwa (persekutuan sembilan 

unit) dan ulilima (persekutuan lima unit). Soya termasuk 

dalam ulisiwa, dengan 9 (sembilan) wilayah petuanan yang 

                                                           
11 Frank Cooley, Mimbar dan Tahta: Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan 

dan Pemerintahan di Maluku Tengah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 

197. 
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luas dan menjangkau sebagian dari wilayah Maluku Tengah 

daerah administratif yang sekarang disebut Kota Ambon. 

Mungkin juga terdapat kesatuan yang lebih awal lagi jika 

istilah uli berhubungan dengan akibat pengaruh kekuasaan 

Ternate dan Tidore.  

Fenomena kedua adalah fenomena kepemimpinan. 

Gelar kepemimpinan Soya yang pertama adalah “Latu 

Selemau, pernah diberi gelar “Latu Selemau Agam Raden Mas 

Sultan Labu Inang Modjopahit”. Menurut pendapat sebagian 

anggota masyarakat, ini memperlihatkan adanya fakta sejarah 

perjumpaan Soya dengan kerajaan dari Pulau Jawa. Terdapat 

versi sejarah yang menyebutkan seorang warga Soya yang 

bernama Pati Mahu, menikah dengan Dewi Ayu Sarini Nyi Sia, 

anak dari sepasang suami istri yang datang dari Jawa. Kelak 

salah seorang anak perempuan mereka yang menikah dengan 

anak angkat Pati Mahu, Habel Rehatta diangkat menjadi raja di 

Soya.12 Hal ini pun memperlihatkan dinamika konteks 

perubahan sosial yang lebih luas.  

Sampai saat ini, Soya dipimpin oleh seorang “Raja”. 

Fenomena “raja” adalah fenomena sosial yang krusial 

diperhadapkan dengan strategi kolonialisme untuk 

mengendalikan masyarakat.13 Raja Soya saat ini berasal dari 

matarumah Rehatta. Raja dari matarumah Rehatta dipercaya 

oleh sebagian besar keluarga penduduk asli Soya (soa) sebagai 

matarumah yang memiliki wewenang untuk menjadi raja atau 

pemimpin komunitas adat.14 Pada kasus jika tidak atau belum 

terdapat keturunan dari keluarga itu yang siap menjadi raja, 

maka raja yang sementara memimpin memiliki hak untuk 

menunjuk salah saorang dari matarumahnya untuk menggan-

                                                           
12 Likumahwa, Stephanus Petrus,  Analisa Sosio-Budaya Terhadap Upacara Adat 

Cuci Negeri di Soya dalam Upaya Berteologi Secara Kontekstual, Tesis. 

Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2000, 84.  
13 Ibid., 197.  
14 Hasil diskusi dengan Bpk. Brury Pesulima (sekretaris Negeri Soya). 
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tikannya, sampai pada suatu waktu penerus dari garis 

keturunannya sudah dapat mengambil alih wewenang itu.  

Belakangan, dalam jaman Indonesia merdeka, terjadi 

perubahan mekanisme dan periodisasi berhubungan dengan 

peraturan yang dikembangkan di Indonesia. Contoh 

belakangan ini adalah periodisasi kepemimpinan desa bukan 

lagi dua periode melainkan tiga periode. Hal itu bermakna 

bahwa seorang raja akan memimpin dalam periodisasi 

tersebut, namun alur sumber kepemimpinan itu dikaitkan 

dengan mekanisme adat mengenai kelompok yang boleh 

menjadi raja.  

Sementara itu, eksistensi setiap keluarga di negeri 

diabadikan dengan keberadaan batu teung. Batu teung 

merupakan batu peringatan kedatangan setiap matarumah 

pertama kalinya ke tempat itu. Beberapa batu teung di Soya 

adalah: 

1. Teung Samurele untuk rumatau Rehatta. 

2. Teung Saupele untuk rumatau Huwaa. 

3. Teung Paisina untuk rumatau Pesulima. 

4. Teung Souhitu untuk rumatau Tamtelahitu. 

5. Teung Rulimena untuk rumatau Soplanit. 

6. Teung Pelatiti untuk rumatau Latumalea. 

7. Teung Hanari untuk rumatau Latumanuwey. 

8. Teung Soulana untuk rumatau De Wanna. 

9. Teung Saukori untuk rumatau Salakory. 

10. Teung Saumulu untuk rumatau Ririmasse. 

11. Teung Rumania untuk rumatau Hahury. 

12. Teung Neurumanguang untuk rumatau Lapui. 

Beberapa rumatau tidak lagi tinggal di negeri karena 

keturunannya sudah merantau ke banyak tempat lain dan 

berbagai alasan lainnya. Namun, batu teung untuk rumatau 
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tetap terpelihara. Prasasti seperti begini mempertalikan 

perubahan sosial kependudukan dengan sejarah komunitas.  

Di Negeri Soya juga dapat ditemukan beberapa situs 

yang dianggap penting dan menunjukkan kesatuan negeri, 

seperti: rumah gereja yang melambangkan aktivitas 

keagamaan, gedung sekolah yang melambangkan kegiatan 

pendidikan, Balai Saniri yang melambangkan aktivitas 

pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat, Rumah Raja yang melambangkan adanya pusat 

pemerintahan dan Baileo sebagai tempat tertua yang 

melambangkan pusat upacara adat.15  

Hal di atas memberi gambaran mengenai intensitas 

sosial-budaya masyarakat dengan struktur-struktur 

dominannya. Struktur itu menceritakan banyak hal tentang 

dimensi sejarah masa lalu. Sampai pada masa kini, hal itu 

masih menunjukkan hubungannya, misalnya komposisi 

penduduk yang dominan dari etnis Ambon dan beragama 

Kristen, dengan aktivitas adat tertentu yang masih aktif. Di 

Soya saat ini, pemeluk Katolik berjumlah 89 orang, Hindu 1 

orang dan Muslim 7 orang. Jumlah penduduk berlatar 

belakang etnis Batak sejumlah 8 orang, etnis Jawa 11 orang, 

dan etnis Makassar sebanyak 4 orang. 

Sejarah perjumpaan dan perubahan sosial di Soya, 

bersama masyarakat Ambon dan Maluku secara keseluruhan, 

dapat ditandai dengan proses adopsi dan adaptasi linguistik 

berupa masuknya sejumlah kosa kata asing (Portugis) yang 

masih dipakai sampai sekarang. Misalnya: gereja, pesta, meja, 

minggu, mentega, sabtu, testa, garida, capeu, kadera, martelu, 

bendera, tarigu, bangku, pardidu, cakadidi, soso, lenso, dan lain-

lain. Tidak hanya pengaruh bahasa, kuliner pun mengalami 

saling silang pengaruh antarkebudayaan, seperti acar, 

                                                           
15 Anonim, Selayang Pandang Negeri Soya (tanpa keterangan tahun). 
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bubengka, asam pedis. Demikian pula dengan kesenian rakyat, 

seperti tari Katreji dan tari Cakalele (dipengaruhi oleh Portugis 

yang disebut katrili).  

 

B.2. Letak Geografis Negeri Soya 

 

Soya berada di bagian tengah Jazirah Leitimor, Pulau 

Ambon.16 Berjarak hanya 1 km dari pusat Kota Ambon.17 

Berada sekitar 4 km dari garis pantai atau pesisir (Kota 

Ambon) ke arah pegunungan Sirimau. Soya adalah salah satu 

negeri adat tertua di Pulau Ambon, di kawasan Gunung 

Sirimau. Di sekitar Negeri Soya terdapat kawasan hutan, 

perbukitan/pegunungan, perkebunan dan peternakan dan 

kawasan wisata. Gunung Sirimau, yang berjarak 2,5 km dari 

Negeri Soya, adalah kawasan sakral karena terdapat situs-situs 

utama bagi penyelenggaraan ritus Cuci Negeri yang masih 

dipraktikkan oleh masyarakat Soya. Situs-situs itu antara lain: 

lingkungan Gunung Sirimau dan Tempayan Sirimau. Di dalam 

                                                           
16 Di Pulau Ambon, terdapat dua kawasan yang disebut “jazirah”, yakni Jazirah 

Leihitu (pesisir utara) dan Jazirah Leitimor (pesisir selatan). Pembagian secara 

geografis Pulau Ambon menjadi dua jazirah ini punya makna penting dalam 

sejarah Ambon, terutama sejak dimulainya perjumpaan dengan bangsa-bangsa 

lain, serta dalam hubungan-hubungan ekonomi perdagangan rempah-rempah dan 

penyebaran agama (Islam dan Kristen).  
17 Sumber dari Dokumen Profil Negeri Soya 2015.  
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wilayah petuanan Soya juga terdapat area hutan lindung 

seluas 150 ha/m2, hutan adat 1.170 ha/m2, hutan asli 62 

ha/m2, hutan sekunder 8,4 ha/m2, hutan suaka alam 17 ha/m2, 

hutan margasatwa seluas 1 ha/m2, dan hutan rakyat 1.019 

ha/m2. Dengan kondisi alam semacam ini maka curah hujan di 

Soya cukup tinggi selama 6 (enam) bulan dalam setahun, yang 

biasa disebut “bulan-bulan hujan”. Pada area hutan itu 

terdapat hutan milik negara seluas 150 ha/m2, milik 

masyarakat perseorangan sekitar 2.310 ha/m2 dan milik 

ulayat/adat seluas 2 ha/m2.  

Berada di kawasan lereng Gunung Sirimau yang 

berketinggian 464 m dari permukaan laut, memberikan iklim 

sejuk dan hampir tidak ada sumber pencemaran udara di Soya. 

Tanah dan hutannya subur. Tanah-tanah dimanfaatkan untuk 

pemukiman, hutan, kebun, peternakan, pertanian, dan untuk 

kepentingan publik. Sumber air dan mata air jernih, tidak 

tercemar, tidak keruh dan tidak ada pengendapan (memenuhi 

baku mutu air).  

Lahan perkebunan seluas 3.582 ha/m2, dengan luas 

tanah perkebunan perseorangan 1.20 ha/m2. Hasil hutan 

antara lain damar, kayu, madu lebah, rotan, bambu, sagu, enau, 

dan sarang burung. Sedangkan hasil perkebunan mencakup 

kelapa, cengkeh, pala, kopi, coklat, jambu mete dan vanili. 

Tidak hanya itu, Soya juga lahan subur bagi tanaman seperti: 

salak, durian, jeruk, alpukat, mangga, rambutan, manggis, 

papaya, belimbing, duku, kokosan, pisang, lengkeng, jeruk 

nipis, jambu air, nagka, sirsak, kedondong, melinjo, nenas, 

jambu klutuk, durian, nenas dan pisang. Tanaman pangan yang 

dihasilkan adalah ubi jalar, ubi kayu, cabe, tomat, sawi, 

mentimun, bayam, kangkung, ubi-ubian lain, talas dan selada, 

cengkih dan pala. Juga ada tanaman rempat (apotik hidup) 

seperti: jahe, kunyit, lengkuas, kayu manis, mengkudu, daun 

kumis kucing, daun dewa, sambiloto, temu lawak, daun sirih, 
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daun sereh, jamur, kencur dan temu putri. Sebagian hasil 

tanaman tersebut dipasok untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Ambon.  

Perjalanan dari pusat Kota Ambon menuju Soya dapat 

ditempuh dengan mobil atau sepeda motor, melewati jalan 

menanjak. Pada bagian tertentu terdapat jalan berkelok-kelok, 

yang menurut data profil Negeri Soya sekitar 1,8 ha/m2. Soya 

memiliki daerah dataran rendah, berbukit-bukit maupun 

dataran tinggi. Terdapat juga daerah bantaran sungai seluas 

72 ha/m2. Di samping itu, terdapat bagian kecil yang 

berpotensi erosi ringan sampai erosi berat sekitar 4,5 ha/m2. 

Sementara sebagian besar yang bukan merupakan lahan erosi 

sekitar 5959,5 ha/m2.  

Soya termasuk salah satu negeri tua (negeri adat) di 

Pulau Ambon dengan total luas wilayahnya sekarang adalah 

5.962 ha/m2 yang sebagian besar merupakan tanah adat. 

Petuanan Soya adalah yang terbesar untuk negeri-negeri di 

Jazirah Leitimor. Ada 9 (sembilan) negeri kecil yang pernah 

dikuasai Soya pada masa lalu, yakni: 

1. Uritetu, yang diperintah oleh Orang Kaya. Negeri ini 

letaknya sekitar Hotel Anggrek (kawasan Batugajah). 

Uritetu artinya di balik bukit. 

2.  Honipopu, yang diperintah oleh Orang Kaya. Negeri 

ini letaknya di sekitar Kantor Kota Ambon saat ini. 

3. Hatuela, dipimpin Orang Kaya, letaknya di antara Batu 

Merah dan Tantui sekarang. Hatuela artinya Batu 

Besar. 

4. Amantelu, dipimpin oleh Patih; letaknya dekat Karang 

Panjang. Amantelu artinya Kampung Tiga. 

5. Haumalamang, dipimpin Patih, lokasinya belum dapat 

dipastikan (diperkirakan di negeri baru dekat Air 

Besar). 
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6. Ahuseng, dipimpin oleh Orang Kaya, letaknya di Kayu 

Putih sekarang. 

7. Pera, dipimpin oleh Orang Kaya, letaknya di Negeri 

Soya sekarang. 

8. Erang, dipimpin oleh Orang Kaya, letaknya di belakang 

Negeri Soya sekarang. Erang berasal dari nama Erang 

Tapinalu (Huamual di Seram). 

9. Sohia, adalah negeri tempat kedudukan Raja, letaknya 

antara Gunung Sirimau dan Gunung Horil. 

Jadi, petuanannya membentang hingga ke sebelah 

barat laut dan berbatasan dengan Kota Ambon, di sebelah 

Timur Laut dengan Negeri Halong dan Passo, di sebelah timur 

dengan Negeri Hutumuri dan Leahari, di sebelah selatan 

dengan Negeri Hatalai, Naku, Kilang dan Ema, dan di sebelah 

barat dengan Negeri Urimessing. Saat ini petuanan Soya secara 

de facto meliputi Haumalamang, Sohia, Erang, Pera dan 

Ahuseng. Perubahan terjadi akibat dari administrasi Belanda 

yang membuat batas-batas di dalam peta mereka yang baru.18 

Wilayah petuanan Soya itu kemudian menjadi wilayah 

administratif Kota Ambon dan bukan lagi wilayah yang 

diperintah oleh seorang raja. Petuanan itu terpaksa “dilepas”. 

Pernah terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Negeri Soya 

karena pengambilan tanah petuanan Soya untuk menjadi 

lahan tempat didirikan Benteng Pertahanan Portugis bernama 

Benteng Kota Laha (kemudian setelah diambil-alih oleh 

Belanda bernama Benteng New Victoria). Pengambilalihan itu 

dilakukan oleh pihak kolonialis yang bertindak sebagai rulling-

class dengan disemangati oleh roh kapitalisme modern dan 

dilengkapi oleh kekuatan militer bersenjata.  

Sebagai salah satu negeri yang telah dikristenkan, 

masyarakat Soya menjadi target utama kolonialisasi dan 

                                                           
18. Lihat juga Roxana Waterson, Pats and Rivers: Sa’dan Toraja Society in 

Transformation (Leiden: Brill, 2001), 105. 
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menerima dampak-dampak perombakan kebudayaannya. 

Sejarah Soya dan perkembangan aktualnya mengisahkan 

banyak hal, baik mengenai sejarah masa lalu maupun 

perubahan sosial demi perubahan sosial yang terjadi di Soya, 

Kota/Pulau Ambon, Maluku Tengah dan Maluku secara umum. 

Jarak antara pusat kota dengan pusat Negeri Soya hanya 6 km. 

Namun, lebih daripada itu, area pusat kota sebenarnya 

merupakan bagian dari wilayah petuanan Soya pada masa lalu. 

Jadi, sebenarnya dapat dikatakan bahwa sejarah Kota Ambon 

adalah bagian dari sejarah Negeri Soya dan bukan sebaliknya. 

Realitas historis pemusatan aktivitas perdagangan, ekonomi 

dan politik selama masa kolonial telah mengubah cara 

pandang terhadap sejarah Negeri Soya. Negeri Soya kemudian 

hanya dianggap sebagai kawasan pinggiran dari Kota Ambon. 

Penelitian sejarah dan kebudayaan yang lebih “postcolonial” 

diperlukan agar terbentuk cara pandang yang berbeda, yang 

melaluinya dapat ditelusuri data sejarah mengenai Kerajaan 

Soya yang pernah berjaya sebelum wilayah Ambon menjadi 

koloni bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis dan Belanda.  

Mengenai mana struktur yang paling awal, tidak 

diketahui dengan pasti. Beberapa data memperlihatkan bahwa 

struktur negeri-raja kemungkinan adalah struktur masyarakat 

yang kemudian. Sebelumnya terdapat struktur uli, dengan 

upulatu dan para kapitan. Upaya menelisik ke-dulu-an suatu 

struktur masyarakat mempertunjukkan bahwa masyarakat 

senantiasa bergerak untuk menyiasati perkembangan yang 

kompleks dan mendesak. Dalam perspektif sejarah sosial, 

ingatan dan bukti tertulis ternyata bukan satu-satunya sumber 

yang menjadi parameter sejarah masyarakat. Praktik 

masyarakat juga merupakan salah satu parameter yang 

digunakan, baik dalam membangun maupun mempertahankan 

diri berhadapan dengan berbagai versi lain sejarah. 

Masyarakat memang mengalami proses perubahan yang terus-
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menerus, serta dituntut untuk memikirkan dan bertindak 

sesuai dengan berbagai kualitasnya: adaptasi, akulturasi, 

enkulturasi, negosiasi, dan lain-lain. Tidak banyak kesempatan 

yang dimiliki oleh masyarakat untuk menata kebudayaannya 

secara mandiri tanpa terinterupsi dan/atau terkooptasi oleh 

dominasi kebudayaan lain. Dominasi kebudayaan itu sendiri 

adalah suatu fenomena kompleks dan multirupa. Jadi, upaya 

kemandirian sosial suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

kekuatan yang mendominasi dan kerap tidak menyadari 

sedang mengalami hegemoni.  

 

B.3. Kependudukan 

Pada area pemukiman Negeri Soya seluas 1.087 ha/m2, 

menetap 8.679 jiwa. Di antaranya terdapat 4.302 laki-laki dan 

4.377 perempuan, atau 1.578 kepala keluarga. Pemukiman 

penduduk berada dalam lingkungan sekitar pemukiman yang 

hijau dan tertata, sederhana dan bersih.  

Jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian adalah 

1.125 kk. Hanya 8 kk yang memiliki lahan di atas 10 ha; sekitar 

453 tidak memiliki lahan petanian, dan sisanya (1119 kk) 

memiliki lahan antara 1-10 ha. Sekitar 588 kk memiliki 

perkebunan; 990 kk tidak memiliki perkebunan. Untuk lahan 

perkebunan, hanya 337 keluarga yang memiliki lahan 

perkebunan dan 1.241 keluarga tidak memiliki lahan 

perkebunan. Sebagian besar memelihara binatang ternak (dan 

bukan ternak) dengan jenis populasi seperti: anjing, ayam 

kampung, burung kakatua, burung langka lainnya, sapi, 

kambing, babi, dan kucing. Dari populasi itu, produksinya 

adalah daging, telur, madu dan kerajinan tangan. Pola 

perdagangan hasil kebun, pertanian dan peternakan adalah 

dengan penjualan langsung kepada konsumen (tanpa melalui 

koperasi atau pengecer), dan ada pula yang tidak dijual. 
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Dari segi keterlibatan dalam aktivitas persekolahan, 

terlihat beberapa hal penting dari data profil masyarakat Soya: 

[1] Tidak ada warga masyarakat usia sekolah yang tidak 

bersekolah; [2] Tidak ada yang berusia 12-56 tahun yang tidak 

tamat SMP; [3] Tidak ada yang berusia 12-56 tahun yang tidak 

tamat SMA; [4] Saat penelitian dilakukan terdapat anak usia 7-

18 tahun (usia sekolah) berjumlah 1.787 orang; [5] Jenis 

pekerjaan yang paling tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil (515 

orang), petani (390 orang), dan Polri (217 orang);19 [6] 

Keseimbangan terjadi untuk angka penduduk yang tamat SD 

(1.453 orang), SMP (1.250 orang), SMA (895 orang) dan 

Perguruan Tinggi (850 orang); [7] Tidak terdapat fasilitas 

bangunan SMA, pasar dan perguruan tinggi; [8] Jumlah 

pelanggan telekomunikasi GSM dan CDMA sebanyak 5.174 

orang; pesawat televisi 1.287 unit dan fasilitas parabola 23 

unit; [9] Fasilitas olahraga yang tersedia hanya lapangan tenis 

dan papan tenis meja (1 unit); [10] Perkembangan penduduk 

per tahun meningkat kira-kira 3,51 %; [11] Jumlah angkatan 

kerja yang bekerja tidak menentu atau tidak bekerja tetap 

berjumlah 425 orang; [12] Jumlah keluarga pra sejahtera 286 

keluarga atau sekitar 1.142 orang.  

 

B.4. Riwayat Negeri Soya Kini: Analisis Perubahan Sosial  

Ketika menjadi bagian dari Indonesia, Soya menjadi 

salah satu daerah yang dikategorikan “desa” dalam struktur 

administrasi pemerintahan Indonesia. Kesadaran politis yang 

baru ini dipaksakan kepada mereka, yakni bahwa mereka 

adalah bagian dari negara-bangsa baru bernama Indonesia. 

Kenyataan ber-Indonesia diterima sebagai habitusnya yang 

baru. Sementara itu, sejarah masa lalunya dikenang dengan 

rendah hati oleh masyarakat Soya. Mereka menjalani 

                                                           
19 Terdapat asrama Polri di dalam wilayah Negeri Soya.   
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kehidupan sosial saat ini dalam kesahajaan, malah dalam 

keadaan tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah 

kota, provinsi maupun pusat dalam kerangka peningkatan 

fasilititas infrastruktur yang mendukung kesejahteraan 

masyarakat. 

“Sejak beta masih kecil, untuk keperluan air, kami 
harus pikul untuk jarak tertentu. Belakangan ini saja 
hal itu mulai teratasi. Namun banyak hal lain yang 
perlu ditingkatkan.”20  

Masyarakat Soya menerima keadaan itu dan menjalani 

aktivitas masa kini dengan kesadaran bahwa telah terjadi 

perubahan sangat besar dalam struktur masyarakatnya. Di 

kalangan orang tua terdapat keresahan mengenai kehidupan 

masa kini namun lebih diarahkan kepada kondisi perubahan 

orientasi generasi muda pada modernisasi yang berakibat 

pada kurangnya perhatian dalam menjaga tradisi. Hal menjaga 

tradisi yang dimaksud berkaitan dengan upaya mengelola 

identitas dalam konteks perubahan sosial. Identitas itu 

berhubungan dengan eksistensi dan relasi sosial, 

kesejehteraan pribadi dan relasi dengan para leluhur, serta 

Tuhan.  

Aktivitas-aktivitas adat dan koordinasi masyarakat 

diupayakan untuk tetap berlangsung sekalipun dengan tingkat 

partisipasi yang dinamis, kesesuaian dengan pelaksanaannya 

tidak terlalu ketat dan dapat dibuat beberapa kebijakan 

perubahan sesuai dengan kesepakatan para pemimpin. 

Aktivitas adat Cuci Negeri bahkan telah mengalami 

penyederhanaan sejak tigapuluhan tahun lalu.21 Dokumentasi 

                                                           
20 Wawancara dengan Bpk. John Tamtelahitu (anggota Badan Saniri), 2 

Desember 2016. 
21 Tentang penyederhanaan adat Cuci Negeri di Soya lihat catatan Frank Cooley 

dalam Frank Cooley, Mimbar dan Tahta (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 

195. 
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pada profil desa tahun 2015 memperlihatkan status 

pelaksanaan adat adalah sebagai berikut:  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam perkawinan masih aktif  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam kelahiran anak masih 

aktif  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam pengelolaan hutan masih 

aktif  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam memecahkan konflik 

warga masih aktif  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam menjauhkan bala 

penyakit dan bencana alam masih aktif  

 Pelaksanaan adat istiadat dalam memulihkan hubungan 

antar-alam semesta dengan manusia dan lingkungannya 

masih aktif 

 Pelaksanaan adat istiadat dalam penanggulangan 

kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/miskin masih 

aktif  

Sementara itu, aktivitas adat yang sudah dianggap 

tidak aktif lagi adalah pelaksanaan adat istiadat dalam upacara 

kematian dan dalam pengelolaan laut. 

Aktivitas gotong-royong masyarakat masih berjalan, 

misalnya gotong-royong untuk pengelolaan tanah, pembiayaan 

pendidikan anak, pemeliharaan fasilitas umum (sarana dan 

prasarana), pemberian modal usaha, pengerjaan kebun, dan 

gotong-royong untuk usaha-usaha wiraswasta peternakan-

perikanan.  

Namun demikian, masyarakat Soya juga menghadapi 

banyak tantangan meski mereka memiliki kekuatan internal. 

Kekuatan internal masyarakat yang dimaksud adalah kekuatan 

untuk hidup dalam dan menghidupi berbagai terjangan 

perubahan sosial terus-menerus. Kekuatan internal itu 

berusaha mempertahankan kohesi sosial kendati disadari 
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bahwa terjadi pula perubahan orientasi maupun kebutuhan, 

sesuai dengan konteks kerja, ekonomi, politik, sosial 

masyarakat Ambon, Maluku, Indonesia maupun masyarakat 

global. Dukungan pemerintah kota dan provinsi – apalagi pusat 

– terhadap pembangunan Negeri Soya tampaknya tidak cukup 

optimal jika dibandingkan dengan ingatan bersama tentang 

kejayaan Soya pada masa lampau. Tidak tersedia cukup 

infrastruktur publik yang memadai selama puluhan tahun 

sehingga dalam keadaannya yang sekarang Negeri Soya masih 

dianggap terpencil. Dengan alasan itu, juga karena kebutuhan 

akan pekerjaan yang lebih baik, makin banyak warga negeri 

yang bermigrasi ke Kota Ambon dan berbagai daerah atau 

pulau lain.  

Pemerintah negeri, lembaga keagamaan (dalam hal ini, 

Gereja Protestan Maluku) dan lembaga pendidikan (sekolah) – 

aliansi budaya yang dikenal sebagai “tiga batu tungku” – 

berupaya diharapkan mendampingi masyarakat dari waktu ke 

waktu. Tiga Batu Tungku biasanya berkoordinasi dalam 

rencana-rencana pengembangan masyarakat. Efektivitas 

aliansi kultural ini masih diandalkan sekalipun masing-masing 

merasa independen dan punya hirarki institusinya. Dalam 

ruang lingkup fungsionalnya di masyarakat, ketiga lembaga ini 

berproses untuk dapat menjalin kerjasama secara mutual. Hal 

itu tampak, misalnya, dalam koordinasi pelaksanaan ritual 

tahunan Cuci Negeri. Informasi dan sosialisasi kegiatan tidak 

hanya dilakukan oleh pemerintah negeri kepada masyarakat, 

namun juga oleh guru-guru, kepala sekolah dan pendeta. 

Ibadah di gereja dan pengajaran di sekolah menjadi ruang 

sosialisasi kegiatan yang efektif dan digunakan secara sadar.  

Begitupun dalam pelaksanaannya. Ketiga lembaga ini 

berperan secara sadar untuk menggerakkan partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat. Dengan kolaborasi tiga lembaga itu 

maka ritual Cuci Negeri menjadi salah satu tonggak identitas 
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masyarakat yang dilestarikan, karena dianggap mengandung 

sejumlah nilai reproduktif dalam membangun daya tahan 

masyarakat. Dalam daya tahan itu, masyarakat negeri pada 

gilirannya memproduksi nilai-nilai tertentu yang dikomplikasi 

untuk menjadi penyangga kehidupan selanjutnya.  

Dari segi pengorganisasian lembaga pemerintahan, 

struktur Pemerintah Negeri Soya, memiliki ciri perpaduan 

antara struktur formal yang ditetapkan secara nasional dengan 

struktur kultural masyarakat adat lokal. Itu tampak dari 

struktur pemerintahan yang bercampur dalam berbagai 

pengistilahan maupun representasi, termasuk figur yang 

menempati struktur itu terkait dengan fungsinya dalam 

struktur adat.22 Dalam struktur adat masih berfungsi dewan-

dewan adat, seperti: Upulatu (Raja), Saniri Latupatih, Saniri 

Negeri (saniri latupatih ditambah unsur pemuda dan 

perwakilan oraganisasi lain yang ada di dalam negeri Soya).  

 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri Soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Struktur Pemerintahan Desa merupakan kombinasi antara UU No. 5 tahun 

1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa dengan UU Otonomi Daerah pasca 

Reformasi 1998. Diperbarui dalam UU Nnomor 6 tahun  2014 tentang Desa.  
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Dengan demikian, otoritas, kharisma dan birokrasi 

dipadukan bersama untuk mendukung kinerja lembaga 

pemerintahan negeri bagi pelayanan kepada masyarakat. Ini 

menjadi kekuatan untuk menyiasati perkembangan 

pengorganisasian struktur pemerintahan oleh negara yang 

terbatas dalam menyerap semua model pemerintahan adat 

lokal dalam bingkai kehidupan nasional.23 Pola ini 

menimbulkan dinamika tersendiri dalam masyarakat. Struktur 

dan fungsi adat berjalan sesuai dengan kapasitas yang diatur 

sendiri dalam masyarakat negeri; pada saat yang sama, 

struktur dan fungsi publik sebagai masyarakat dalam tatanan 

negara pun dijalankan. Dualitas ini dikelola secara fleksibel 

sehingga tatanan adat masih tampak eksistensinya dan terasa 

pengaruhnya.  

Hal serupa terjadi dalam lembaga pendidikan dimana 

kebijakan pendidikan masih terbatas dalam menerapkan 

kesetaraan dan keadilan untuk semua wilayah Indonesia. 

Pendidikan di Negeri Soya, dari segi keadilan infrastruktur, 

menyingkapkan adanya gap (kesenjangan) yang besar jika 

dibandingkan dengan daerah perkotaan, apalagi dengan kota-

kota di Pulau Jawa. Di Negeri Soya belum ada institusi sekolah 

level menengah atas (SMA). Padahal dari segi jumlah, 

penduduk usia sekolah menengah atas telah lebih dari cukup 

sebagai kemungkinan dibukanya satu SMA. Selain gedung 

sekolah, juga terdapat keterbatasan tenaga guru, serta peluang 

pengembangan kompetensi guru dan siswa. Namun demikian, 

geliat pendidikan lewat jalur sekolah disiasati masyarakat 

dengan menyekolahkan anak-anaknya di Kota Ambon. 

Begitupun dengan kebutuhan akan pendidikan tinggi yang 

cukup besar. Sebagian menempuh pendidikan tinggi di Kota 

Ambon dan kota-kota lain di Indonesia. Dari segi pekerjaan, 

                                                           
23 UU Desa No. 5 tahun 1979 telah mengalami perubahan dan penyesuaian dan 

yang berlaku sekarang adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 
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sebagian bekerja secara informal atau belum memiliki 

pekerjaan tetap. Keterbatasan akses pendidikan ini menjadi 

perhatian dan didukung oleh lembaga pemerintahan negeri 

dan gereja/jemaat Soya. Jadi, kekuatan internal menopang 

keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh warga Negeri 

Soya, sebagai konsekuensi dari belum merata dan setaranya 

akses pendidikan bagi masyarakat.  

Lembaga gereja (Gereja Protestan Maluku), dalam hal 

ini Jemaat Soya, Jemaat Bethabara Batu Merah (yang akibat 

konflik warga jemaatnya mengungsi ke wilayah petuanan 

Soya), Jemaat Ebenhaezer sebagai bagian dari struktur 

masyarakat Soya yang telah berfungsi setidaknya sejak 80 

tahun lalu, adalah lembaga independen yang memiliki visi dan 

misinya sendiri namun turut berkomitmen pada 

pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini pun secara bertahap 

sampai pada pemahaman mengenai pentingnya sinergitas 

dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang sama-sama 

beroperasi dalam satu masyarakat lokal. Dalam banyak 

kesempatan, lembaga gereja berdialog mengenai kepentingan 

masyarakat, baik dengan lembaga pemerintahan negeri 

maupun lembaga pendidikan oleh negara, dan secara khusus 

dengan masyarakat yang merupakan anggotanya.  

Peran dan kinerja lembaga-lembaga ini ditantang oleh 

pergeseran kebudayaan masyarakat rural ke masyarakat 

urban, yang memperlihatkan paradoks dalam berbagai nilai 

dan aspek-aspeknya. Komponen kebudayaan urban yang 

dominan dan menjadi pelumas bagi pergeseran kebudayaan ini 

adalah perkembangan industri, teknologi informasi dan 

komunikasi, model politik ekonomi kapitalistik, dan praksis 

politik nasional yang dipengaruhi secara kuat oleh identitas 

agama. Selain itu, keterikatan kepentingan masyarakat dengan 

fenomena-fenomena yang dominan itu menghasilkan 

konfigurasi kebudayaan tersendiri dengan jarak yang berbeda-
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beda terhadap masyarakat. Ada yang sudah diinternalisasi 

sedemikian rupa sehingga dijalani dengan tanpa konflik yang 

berarti. Ada pula yang berada dalam tahap eksternalisasi atau 

diobyektifikasi. Konfigurasi strategi kebudayaan tiap generasi 

ini tidak berjalan secara tunggal namun bertindih dengan 

konteks perubahan sosial kekinian, memori kolektif 

masyarakat mengenai sejarahnya maupun transisi masyarakat 

dari waktu ke waktu. Hal itu menyebabkan kompleksitas 

posisi, sikap dan perilaku masyarakat. 

Pada satu sisi, Negeri Soya termasuk kategori kampung 

tua. Namun pada sisi lain, berbagai aspek kehidupan 

masyarakatnya tampak mencerminkan persentuhan dengan 

budaya modern global. Pergeseran-pergeseran kebiasaan, 

termasuk dalam praktik tradisi leluhur, ternyata menyatakan 

secara gamblang perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu 

berhubungan dengan sikap terhadap paham komunalitas, 

kondisi sosial ekonomi, perkembangan politik lokal, daya 

dukung lingkungan, dan perkembangan ilmu teknologi. 

Masyarakat mempertimbangkan semua perubahan itu dan 

mengaktualisasikannya dalam perubahan gaya hidup, 

spiritualitas pribadi dan kondisi psiko-sosial masyarakat. 

Warga Negeri Soya berpijak pada modernitas, pola tradisional, 

namun juga memproses perubahan-perubahan dengan cara 

seksama dari waktu ke waktu. Dalam kondisi demikian, 

terdapat perbedaan cara berpikir antar-generasi.  

Setidaknya tiga generasi berinteraksi dalam satu 

komunitas secara bersama-sama. Generasi pertama, yakni 

orang-orang pada kisaran usia di atas 60 tahun, yang 

mengalami konteks sejarah Indonesia dan Maluku selama 

perjuangan kemerdekaan dan politik pembangunan di 

Indonesia. Mereka turut mengalami kondisi ketika negeri-

negeri di Ambon dikuras energinya selama transisi politik dan 

rezim otoriter Orde Baru, yang menempatkan masyarakat 
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negeri-negeri pada posisi yang jauh dari partisipasi terbuka 

bagi kesejahteraan sendiri. Generasi ini mengingat dan 

mengidolakan tradisi lokal yang menjadi satu-satunya 

sandaran bagi kehidupan sosial. Generasi kedua adalah 

generasi antara 40-60 tahun. Generasi ini berada dalam 

konteks peralihan ke masyarakat modern Indonesia. 

Perkembangan industri menjadi model dominan 

pembangunan di Indonesia dengan ideal teknologi tepat-guna.  

Dalam kerangka itu, masyarakat industri diproses di 

Indonesia dengan menekankan wilayah Barat Indonesia 

sebagai basis pembangunan. Pendekatan politik keamanan 

dianggap pemerintah sebagai kekuatan memaksimalkan 

proses pembangunan (atau istilah yang sering dipakai saat itu 

adalah percepatan pembangunan). Termasuk di dalamnya, 

pembatasan terhadap perkembangan pemikiran yang 

dianggap mengganggu “ketertiban” dan “keamanan” 

pembangunan yang dipimpin secara patrilineal oleh 

pemerintah pusat. Generasi kedua ini dididik dalam budaya 

birokrasi yang patuh terhadap hirarki, termasuk dalam 

kehidupan keagamaan yang dikontrol oleh pemerintah dan 

negara. Sementara itu, generasi ketiga, adalah generasi yang 

melihat reformasi sebagai titik berangkat pembetulan sejarah 

dan berkutat dengan pemaknaan mengenai kemajemukan 

dalam konteks nasional serta efeknya, dengan tidak 

mengabaikan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

membentuk jaringan komponen masyarakat.24   

Kemudian terbentuk pola masyarakat yang khas 

karena model keluarga di negeri-negeri seperti Soya 

didominasi oleh keluarga besar (extended family) dimana 

                                                           
24 Lihat laman-laman Facebook yang dibuat untuk menjadi media komunikasi 

dan penampilan aktivitas para pemuda yang kreatif. Sebagian besar adalah 

kegiatan yang dikoordinasi dalam lingkup pelayanan Jemaat GPM Soya, 

Pemerintah Negeri Soya dan aktivitas kelompok Pemuda dan Perempuan di Soya.  
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ketiga generasi ini kemungkinan besar dapat dijumpai dalam 

sebagian besar keluarga. Persinggungan telah dimulai dalam 

keseharian setiap keluarga atau rumah tangga. Persinggungan 

itu dapat berupa perbedaan nilai yang dinegosiasikan secara 

terus-menerus karena pola relasi yang menciptakan jarak 

antar setiap generasi. Rupa lain dari perjumpaan itu adalah 

adaptasi dan adopsi nilai yang satu terhadap yang lainnya 

karena pola relasi yang mendukungnya. Selain kedua pola itu, 

terdapat pola pemisahan dimana setiap generasi tidak 

mengomunikasikan lagi strategi kebudayaannya namun 

membiarkan setiap kelompok berkembang sesuai dengan 

caranya masing-masing. Oleh karena pola-pola ini berkembang 

dalam komunitas/masyarakat yang sama maka ketidaksamaan 

sikap terhadap tuntutan perkembangan dan perubahan sosial 

dapat dimengerti. 

Sementara itu, di dalam Negeri Soya saat ini terdapat 

jumlah pendatang yang cukup banyak. Sebagian mereka sudah 

tinggal selama berpuluh tahun yang lalu. Namun, gelombang 

besar pendatang baru terjadi ketika konflik sosial menimpa 

masyarakat Ambon tahun 1999-2006. Pemerintah Negeri Soya 

menghibahkan sebagian wilayah petuanannya untuk menjadi 

tempat pemukiman baru bagi para pengungsi Jemaat 

Bethabara Batumerah.25 Meskipun demikian, jemaat ini tetap 

berdiri sendiri dalam pengorganisasian pelayanannya, terpisah 

dari Jemaat Soya. Konteks perubahan demografis dan peta 

pelayanan jemaat ini membutuhkan sinergitas dan koordinasi 

agar tidak menimbulkan persinggungan dan konflik internal 

antarjemaat.  

                                                           
25 Biasanya, teritori jemaat-jemaat GPM bertumpang tindih dengan kesatuan desa 

atau negeri tertentu. Kondisi semacam ini membantu pengorganisasian jemaat 

dan pada saat yang sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh ikatan sosial-

budaya-ekonomi dan politik masyarakat. Hanya jika jumlah jiwa terlalu banyak 

maka akan dibuat menjadi dua jemaat.  
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Dinamika dan pengaruh kebudayaan masyarakat 

modern juga dialami masyarakat Soya, baik yang bersifat 

konstruktif maupun destruktif. Penggunaan media komunikasi 

yang didorong oleh perkembangan Informatika Teknologi 

makin menjadi gaya hidup dari anak-anak sampai orang 

dewasa. Perubahan gaya hidup seperti gaya hidup instan turut 

mempengaruhi logika masyarakat, pola makan, pola relasi 

sosial, kepemilikan (masalah-masalah tanah), pengaturan 

waktu (semakin rigid), pembagian kerja dan identitas diri 

masyarakat. Kehidupan dan relasi sosial masyarakat makin 

kompleks karena berpadu dengan berbagai bentuk perubahan 

lokal, nasional dan global, ditambah dengan dampak-dampak 

turunannya seperti fasilitas pendidikan umum yang terbatas, 

meningkatnya angka pengangguran, putus sekolah dan 

orientasi pekerjaan yang terbatas.  

Peran kepemimpinan dan pendidikan dalam 

masyarakat perlu mempertimbangkan jalan tengah antara 

komunalitas dan individualitas dan tidak terjebak untuk 

memilih salah satunya, yang justru karena saling berkelindan 

sering memerlukan proses adaptasi maupun negosiasi 

sehingga kesepahaman dapat terproses dalam pengalaman 

yang berwajah ganda. Peralihan generasi menyertakan 

perubahan cara pandang dan pertimbangan mengenai 

kebiasaan yang diwujudkan dalam praktik sosial; hal mana 

mempengaruhi keseluruhan masyarakat. Hal itu menjadi 

kegelisahan para pemimpin di Soya untuk mengusahakan 

secara bersama-sama perubahan positif dalam masyarakat di 

tengah kompleksitas itu, termasuk di dalamnya mengevaluasi 

pendekatan dan proses yang selama ini dipraktikkan. Dalam 

keadaan itu, aliansi Tiga Batu Tungku diharapkan lebih mampu 

mendampingi proses pengelolaan konteks ini.26  

                                                           
26 Wawancara dengan Bpk. John Rehatta (Raja Negeri Soya), 2016. 
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B.5. Jemaat GPM Soya  

Jemaat GPM Soya adalah salah satu jemaat dalam 

wilayah pelayanan GPM Klasis Pulau Ambon. Jemaat ini 

dipimpin oleh tiga pendeta.27 Pola pelayanan (pembinaan umat 

mulai dari anak-anak sampai warga senior) Jemaat Soya sama 

dengan berbagai jemaat lain di lingkungan GPM karena ditata 

berdasarkan tata pelayanan yang sama. Dinamika pelayanan 

jemaat turut dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat 

urban sekaligus kecenderungan untuk mempertahankan 

identitas sebagai masyarakat negeri adat. Perkembangan 

kebudayaan kota dan desa berkelindan dan turut 

menghasilkan spiritualitas sosial yang khas. Keterbukaan 

terhadap berbagai budaya masyarakat dan tuntutan untuk 

mempertahankan eksistensi sebagai masyarakat desa menjadi 

salah satu faktor menguatnya motivasi atau panggilan untuk 

mempertahankan tradisi.  

Keberadaan jemaat pendatang dan relasi-relasi di 

antara mereka mempengaruhi dinamika internal jemaat. 

Meskipun tidak terungkap dengan jelas namun dapat diamati 

bahwa masyarakat/jemaat Soya terbagi atas klas sosial yang 

bervariasi. Dalam konteks ini dibutuhkan pendekatan 

pelayanan tertentu oleh gereja. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan “pelibatan” (partisipatif).28 Pendekatan itu 

dipilih berdasarkan hasil pengamatan bahwa terdapat 

dikotomi dalam masyarakat, antara yang adatis dan modern. 

Kelompok masyarakat dengan lokasi tempat tinggal di bagian 

“atas”, dengan komposisi hampir semua masyarakat asli Soya, 

sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat.29 Sementara 

                                                           
27 Tiga pendeta yang ditugaskan melayani Jemaat GPM Soya adalah: Pdt. P.A. 

Kempa (laki-laki), Pdt. B.A. Bakarbessy (perempuan), dan Pdt. Dj.R. Ohello 

(laki-laki). 
28 Wawancara dengan Pdt. P. Kempa, Januari 2017.  
29 Istilah “atas” menunjuk pada lokasi yang lebih dekat dengan gunung, dan 

“bawah” berarti lebih dekat dengan pantai. Hal itu berhubungan dengan pemetaan 
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warga Soya yang tinggal “di bawah”, dengan komposisi lebih 

banyak pendatang, kurang terlibat. Menurut Pdt. P. Kempa, 

warga pendatang sering mengidentikkan dirinya sebagai 

“cuma pendatang”. Dalam kondisi dikotomi seperti itu, 

kepemimpinan dengan memakai struktur nasional berupa 

RT/RW kurang berfungsi.30 Struktur gereja mengambil fungsi 

sebagai “jembatan” dalam mengikat hubungan 

antarmasyarakat. Hanya Pemerintahan adat Negeri Soya dan 

gereja yang berfungsi. Selain itu, menurut data profil desa, 

satu-satunya kelompok dalam struktur masyarakat yang 

berfungsi baik adalah kelompok perempuan (PKK).  

 

C. Makan Patita dan Perubahan Sosial Masyarakat 

C.1. Makan Patita dalam Konteks Perubahan Sosial 

Negeri Soya 

Seorang warga senior yang bergelar Kepala Soa Adat 

menyatakan bahwa Makan Patita berhubungan dengan proses 

awal perjumpaan antara masyarakat yang sudah lebih dahulu 

berada di Soya.  

“Makan Patita dilakukan ketika Latu Selemau di Soya 
kedatangan orang dari Seram, kemudian mereka 
dimasukkan dalam satu soa yang namanya Soa Erang. 
Dilakukanlah makan bersama yang menandakan 
persekutuan di meja. Yang dimaksudkan meja adalah 

                                                                                                                       
dan pembagian lokasi tinggal manusia yang tidak selalu dirujuk dengan arah mata 

angin, tetapi kategori “darat-laut” atau “gunung-pantai”.  
30 Kepemimpinan pada struktur ini sejak lama memang tidak diminati 

kebanyakan warga dan kepemimpinannya diakui namun tidak berakar dalam 

pandangan dunia masyarakat Ambon (khususnya penduduk asli Ambon) pada 

umumnya. Struktur ini adalah struktur yang dipaksakan oleh pemerintah pusat 

Indonesia, pada kenyataannya telah menggusur struktur pengorganisasian 

masyarakat sebagai hasil budaya masyarakat lokal. Apa yang terjadi dalam 

masyarakat Soya adalah salah satu bukti dampak negatif dari pendekatan dan 

pola top-down yang tidak berkorelasi dengan struktur pandangan-dunia 

masyarakat setempat.  
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tempat meletakkan makanan yang beralaskan daun 
kelapa atau daun pisang, yang diletakkan di atas 
tanah. Persekutuan itu bernilai gotong royong.”  

Betapapun demikian, praktik Makan Patita menjadi contoh 

nyata perubahan sosial masyarakat, sehingga tanpa diduga, 

penelitian ini telah menjadi pintu untuk mencermati kondisi 

perubahan sosial masyarakat sekaligus melihat bagaimana 

strategi masyarakat untuk mengupayakan kohesi sosialnya. 

Beberapa temuan berhubungan dengan hal itu, antara lain:  

Kesan pertama yang didapat setiap kali menanyakan 

mengenai Makan Patita maka asosiasi beberapa warga 

masyarakat terhubung dengan aktivitas makan bersama. 

Menurut interpretasi penulis, Makan Patita mulai bergeser 

asosiasi maknanya setidaknya menjadi dua pengertian. 

Pertama, makan patita dengan format tertentu; dan kedua, 

format makan bersama dimana persekutuan dan kebersamaan 

dalam kegiatan adat atau gerejawi sambil melibatkan 

masyarakat, dilakukan oleh kelompok besar masyarakat, dan 

fungsi sosialnya dapat terlihat jelas. Hal ini memperlihatkan 

mendalamnya nilai kebersamaan dalam aktivitas makan 

patita. Pada saat bersamaan, dapat diduga keinginan atau 

harapan masyarakat akan nilai menanggung bersama 

kehidupan ini. Harapan itu realistis dalam realitas perubahan 

sosial dimana masyarakat berada dalam konteks menguatnya 

individualisme dan kapitalisme.  

Hal yang sama terjadi dalam Makan Patita pada 

peristiwa-peristiwa adat, seperti pelaksanaan ritual adat, yang 

mengalami pergeseran baik secara intentitas maupun kualitas. 

Beberapa warga senior menyebutkan bahwa peristiwa Makan 

Patita selalu dipraktikkan secara massif pada masa lalu. 

Makanan digelar di jalan utama negeri dengan beralaskan 

daun kelapa; semua warga terlibat dalam persiapan maupun 

pelaksanaan acara makan bersama itu. Namun sudah 
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bertahun-tahun lamanya, praktik itu sudah makin berkurang.31 

Yang masih cukup intensif dilakukan adalah persekutuan 

makan bersama dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, 

seperti keluarga-keluarga dari marga yang sama, persekutuan 

dalam suatu unit pelayanan gereja yang berkisar 40-50 kepala 

keluarga, persekutuan kelompok keluarga yang berhubungan 

dengan peristiwa-peristiwa khusus, kelompok-kelompok kecil 

yang melakukan panen, dan lain-lain. Oma Hwaa 

mengekspresikan kerinduannya akan kebersamaan melalui 

praktik Makan Patita. 

“dolo-dolo kalau ada acara, katong taruh daun kelapa 
dan daun pisang sepanjang jalan, lalu makanan 
ditaruh dan semua makan bersama. Tapi sekarang, 
amper seng ada lai.” (pada waktu-waktu yang lalu, 
kalau ada acara tertentu, kami menaruh daun kelapa 
dan daun pisang di sepanjang jalan, lalu makanan 
ditaruh dan semua makan bersama. Tapi sekarang, 
hampir tidak terjadi lagi.” 

Kerinduan akan suasana kebersamaan hidup, antara 

lain diaktualisasikan melalui kebersamaan dalam peristiwa 

makan. Sekalipun Makan Patita bukan aktivitas rutin, namun 

praktik itu menandai prinsip dan mimpi mengenai hakikat 

hidup. Dalam beberapa tahun belakangan ini, praktik Makan 

Patita masih dilakukan oleh masyarakat Soya dalam kerangka 

acara adat, seperti Pelantikan Raja Soya, syukuran pembuatan 

jalan-jalan di dalam negeri Soya, serta perayaan hari-hari 

gerejawi oleh unit-unit pelayanan dalam persekutuan umat 

kristen atau jemaat. Ada pula acara Makan Patita yang 

diinisiasi oleh warga masyarakat dalam kelompok yang lebih 

kecil untuk kegiatan-kegiatan seperti pada waktu bekerja 

membuka kebun baru, panen dan acara-acara khusus lainnya. 

Perayaan-perayaan itu membangkitkan kembali solidaritas 

sosial di tengah tantangan perubahan sosial selain 
                                                           
31 Wawancara dengan Oma Yohana Hwaa-Patileuw, 7 Desember 2016.  



Praktik Makan Patita   137 
 

  

memproduksi barang-barang baru, memberi ruang yang besar 

bagi budaya persaingan, kekerasan dan individualitas.  

 Beberapa warga lainnya, mengisahkan nilai yang 

diperoleh dari praktik masyarakat ini, antara lain: Etika hidup 

yang menjunjung penghargaan terhadap makanan sebagai 

kehidupan itu sendiri. Ani, seorang anak negeri yang sudah 

tidak tinggal di Soya, mengisahkan ulang cerita dari bapaknya 

mengenai Makan Patita, demikian: 

“beta pung papa bilang, kalau mau menghadiri acara 
Makan Patita, katong musti biking persiapan. 
Berpakaian yang sopan, berperilaku yang sopan. 
Praktik Makan Patita mengandung etika hidup yang 
patut katong pelajari.”32 

Praktik makan bersama mengandung standar sosial yang 

diproses melalui serangkaian etika di dalamnya. Levi Strauss 

menyebutnya table manners.   

Dengan logika yang lain, format Makan Patita 

berhubungan dengan nilai dasar yang diusung, yakni nilai 

persekutuan, solidaritas dan gotong-royong. Ketika pertemuan 

keluarga dilakukan, nilai itu yang disosialisasikan dalam 

pertemuan keluarga. Orangtua mengajarkannya berulang-

ulang kepada anak-anak. Jenis makanan bisa berubah, tetapi 

maksud dan tujuan patita itu senantiasa direalisasikan.33  

Ketika penulis mengonfirmasi kenyataan bahwa 

intensitas Makan Patita sudah berkurang, yang juga berarti 

kepentingan dan efeknya tidak kuat lagi dalam pandangan 

masyarakat, hal itu dibantah oleh informan Bapak Ateng 

Pesulima. 

“Nilai dasar makan patita itu adalah masohi atau 
kebersamaan itu. Hal itu dipraktikkan terus walaupun 

                                                           
32 Wawancara dengan Hani Tamtelahitu, 2016. 
33 Wawancara dengan Bpk. Ateng Pesulima, 2017.  
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dalam suasana yang tidak selalu dalam kelompok 
yang besar. Kami melakukannya dalam pertemuan-
pertemuan keluarga dimana tiga generasi berkumpul. 
Sambil makan, kami tahu anak-anak melihat dan 
belajar bagaimana orangtua mengajarkan tentang 
hidup persaudaraan. Oleh karena itu juga, misalnya, 
kalau terjadi pesta perkawinan, dan diselenggarakan 
di gedung-gendung, orang-orang tua kami tidak mau 
pergi karena suasananya lain. Tidak ada rasa 
keterlibatan (masohi)-nya.”34 

Ternyata nilai dari praktik Makan Patita belumlah 

hilang. Inti dari tradisi itu dilanggengkan oleh masyarakat 

sekalipun tidak dapat dihindari adanya pergeseran-pergeseran 

pemahaman di kalangan masyarakat, khususnya generasi 

muda. Nilai yang dimaksud adalah persekutuan, saling berbagi, 

gotong-royong, kepedulian, pengenalan mendalam terhadap 

keluarga besar, kepekaan untuk keterlibatan sosial, serta rasa 

syukur kepada sang Ilahi atas berbagai kenyataan dalam 

kehidupan. Aplikasi dari kemampuan memegang nilai itu, 

bukanlah ortodoksi pemahaman tradisi adat melainkan 

kontekstualisasi nilai dalam perubahan sosial. Ditempuhlah 

jalan tengah yakni sharing pemahaman mengenai makna hidup 

bersama sebagai warga negeri Soya. Sosialisasi nilai semacam 

ini perlu dilakukan untuk melihat kesatuan di dalam matra 

negeri sebagai basis eksistensial dari identitas dan tujuan 

hidup warga negeri.35 Kesatuan itu diupayakan terwujud 

melalui partisipasi warga negeri dalam setiap peristiwa yang 

diadakan, dimana pembicaraan mengenai keadaan dan 

harapan-harapan bersama terjadi. Kadar partisipasi bervariasi 

dengan variabel-variabel yang terbuka untuk ditelaah lebih 

lanjut.  

                                                           
34 Wawancara dengan Bpk. Ateng Pesulima, Juni 2017. 
35 Pengarahan Bpk. John Rehatta, Raja Negeri Soya, pada Ibadah Minggu, 4 

Desember 2016, menyambut pelaksanaan Ritual Cuci Negeri Soya 2016 yang 

diselenggarakan pada 7-9 Desember 2016.  
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 Interpretasi mengenai berkurangnya intensitas Makan 

Patita belakangan ini, menurut penulis, berkaitan dengan 

kurangnya pergeseran orientasi berhubungan dengan daya 

dukung lingkungan alam. Produksi pertanian tidak cukup 

banyak lagi karena makin sedikit warga yang menjadi petani. 

Generasi kedua lebih memilih menjadi pekerja pada institusi 

pemerintahan (sebagai guru dan pegawai), dan menggeluti 

pekerjaan wirausaha; mereka tidak lagi menjadi petani. 

Keadaan ini juga dipengaruhi oleh ketiadaan perencanaan 

pemerintah bagi pengembangan kawasan Soya sebagai 

kawasan produksi pasokan untuk Kota Ambon. Pengembangan 

Kota Ambon belakangan ini berpusat pada pengembangan atau 

produksi jasa dan turisme.  

Sementara itu, tradisi makan seperti Patita 

berhubungan dengan bahan pangan lokal karena menu 

makanannya terbuat dari pangan lokal, penyediaan makan 

bagi sekelompok orang dan karena itu perlu persediaan. Jika 

korelasi ini kuat, maka pendidikan yang memperhatikan 

perubahan sosial, dalam hal ini alih-profesi masyarakat dan 

kondisi sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, menjadi 

bahan kajian yang urgen untuk memproses pendidikan yang 

kontekstual dalam konteks masyarakat Soya. Bagian ini 

menjadi sinyal bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat 

berhubungan sebab-akibat dengan perubahan nilai sosial 

budaya dan daya tahan masyarakat dalam perubahan itu.  

Dengan pemikiran yang demikian, dapat dilihat 

korelasinya dengan perkembangan tradisi ini di daerah 

perkotaan. Bahwa aliran kebudayaan material yang 

menumpuk di daerah perkotaan, termasuk bahan makanan 

dan bisnis makanan, mempengaruhi kemungkinan praktik 

makan bersama.  

Oleh karena itu praktik Makan Patita mengandung 

potensi evaluasi terhadap konteks masyarakat, misalnya 
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kohesi masyarakat, daya tahan pangan, pendidikan 

masyarakat dan politik pemberdayaan masyarakat.  

C.2. Eksistensi, Nilai dan Bentuk Pendidikan dalam 

Tradisi Makan Bersama 

Peristiwa Makan Bersama terjadi di dalam kelompok 

keluarga dan masyarakat secara umum. Di dalam masyarakat 

pedesaan, keluarga dapat berarti keluarga inti, sub-klan, klan, 

masyarakat sekampung dan sebagainya. Kategori-kategori 

tersebut sering bertumpang-tindih, sesuai dengan relasi yang 

hendak ditekankan dalam kelompok. Misalnya, persekutuan 

masyarakat “Negeri” Soya secara keseluruhan dapat 

dipandang sebagai satu keluarga, di samping tipe keluarga 

berdasarkan perkawinan, dan lain-lain. Untuk setiap kategori 

yang berkumpul dengan kebutuhan atau maksud tertentu, 

peristiwa makan bersama hampir selalu dilangsungkan.  

Peristiwa itu mengandung nilai yang muncul dengan 

sendirinya, yaitu nilai persekutuan, masohi/gotong-royong, 

kerjasama dan saling mempedulikan, yang dengannya 

masyarakat mewujudkan solidaritas, kohesi serta integrasi 

sosial. Dalam peristiwa ritual Cuci Negeri, makan bersama 

yang dimulai oleh para pemimpin pada satu meja bersama, 

kemudian dilanjutkan dengan makan bersama segenap 

masyarakat melalui pembagian makanan, yang jenisnya sama 

dengan yang ditaruh di meja para pemimpin tadi. Dalam 

jamuan makan keluarga, persekutuan pun telah ditanamkan 

melaluinya. Perayaan pernikahan, perayaan hari raya 

keagamaan, peristiwa buka kebun baru, dan ibadah-ibadah 

lain juga memperlihatkan makna makan bersama bagi 

pemaknaan hidup secara lebih luas. Ini yang dikatakan oleh 

Mary Douglas bahwa hal-hal mikro paralel dengan hal-hal 

yang makro. Peristiwa-peristiwa sosial yang memperkuat 

ikatan sosial berlangsung dalam skopa mikro maupun makro, 

yang keduanya berhubungan.  
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Dalam praktik masyarakat Soya, peristiwa-peristiwa 

sosial dipandang oleh generasi tua dan muda sebagai 

pendidikan. Peristiwa-peristiwa itu merupakan proses yang 

mengandung maksud bagi penentuan sikap terhadap 

kemungkinan fakta-fakta sosial pada waktu yang akan datang, 

maupun refleksi terhadap fakta sosial yang telah dialaminya. 

Hal itu nyata dari refleksi terhadap berbagai peristiwa, yang 

selalu dapat disebutkan berbagai seginya. Dengan demikian, 

peristiwa-peristiwa kemasyarakatan dalam konteks “negeri” 

adalah peristiwa yang dapat disebut sebagai mengandung 

pada dirinya eksistensi pendidikan. Pendidikan dalam 

perspektif ini dapat dimengerti sebagai yang mengandung 

aspek-aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik sosial.  

Selain daripada itu, peristiwa-peristiwa ini juga 

mengandung “bentuk” pendidikan, dalam pengertian bahwa 

secara sengaja atau tidak langsung terlihat bentuk-bentuk 

tertentu dari proses pendidikan. Dalam peristiwa sosial, 

bentuk yang diambil adalah transmisi dan transformasi. 

Proses melanjutkan kekayaan pendidikan dalam kebudayaan 

berlanjut dalam kontinuitas dan mampu diserap, tidak hanya 

dalam pengertian interkoneksi dua kelompok dengan 

kebudayaan yang berbeda. Di situ proses-proses enkulturasi, 

akulturasi dan asimilasi kemungkinan terjadi. Individu 

dan/atau masyarakat pun menjalani proses tersebut setiap 

waktu yang pada gilirannya memunculkan nilai-nilai baru, 

baik melalui media teknologi maupun perjumpaan dalam 

konteks masyarakat yang lebih luas.  

Kota Ambon menjadi salah satu space (ruang) dimana 

masyarakat Soya berinteraksi. Dinamika pendidikan 

berlangsung setiap waktu dengan model praktis namun 

berdaya laten karena proses yang terus-menerus berlangsung 

dalam masyarakat. Posisi peristiwa sosial dalam masyarakat 

seperti Makan Bersama, tidak menjadi penentu dalam 
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pengertian dipatuhi tanpa kesadaran personal, namun 

berpengaruh bagi masyarakat. Pengaruh yang dimaksud 

adalah komponen itu tidak hilang, beradaptasi dengan situasi 

terkini dan menciptakan struktur relasi baru yang terus 

bergerak dan membentuk cara-cara baru yang darinya diakui 

bahwa komponen itu masih ada. Pengaruh itu turut 

menciptakan suatu standar sosial, yaitu standar yang tetap 

terbuka pada interpretasi namun dibingkai oleh prosedur 

yang menuntun masyarakat memahami bahwa tetap ada 

jalinan keprihatinan (concern) kelompok-kelompok dualistik 

yang diorganisasi, antara yang personal dan sosial, antara 

eksternal dan internal, antara modern dan tradisional, antara 

yang fisik dan spiritual. Dalam ranah antropologi masyarakat 

Maluku Tengah, ini dikenal sebagai pandangan-dunia 

monodualisme. 

C.3. Makan Bersama sebagai Praktik 

Pengorganisasian Masyarakat dalam Perubahan 

Sosial 

Pandangan-dunia monodualisme yang berada dalam 

gerak interaksi sosial masyarakat Soya masih berproses dan 

beroperasi menjadi habitus. Bahkan jika meninjau berbagai 

paradoks dalam masyarakat, maka dapat ditemukan pula 

bukan hanya monodualisme tapi mono-pluralisme. Ini adalah 

kenyataan yang luar biasa (extraordinary) dalam konteks 

masyarakat Maluku apabila meninjau sejarah kolonialisme 

dan imperialisme yang panjang, intensif dan massif bagi 

masyarakat Ambon. Hipotesa mengenai tercabutnya akar nilai 

monodualitas telah dikemukakan oleh sejumlah ahli. 

Pengorganisasian logis model monodualitas itu telah 

dikesampingkan dan diganti dengan cara promosi dan 

penerapan secara paksa model atau paham oposisi dualitas 

dalam kerangka kepentingan ekonomi-politik sepihak para 

penjajah. Itu mengakibatkan berubahnya berbagai budaya 
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material dan ide-ide dalam berbagai dimensi yang saling 

berkaitan, tapi pada saat bersamaan dipaksakan dalam jangka 

panjang, sehingga menjadi habitus yang asing. Hubungan 

manusia setempat dengan alamnya mengalami perenggangan 

karena alam dan lingkungan diperkosa hingga tercabut 

harkatnya sebagai milik pusaka bagi manusia yang hidup dan 

bergerak bersamanya. Alam dan lingkungan hidup seolah-olah 

telah menjadi milik pihak lain yang sulit untuk didapatkan 

kembali.36 Sementara itu, struktur-struktur masyarakat 

mengalami dekonstruksi-rekonstruksi sehingga menimbulkan 

pergolakan dari lingkungan komunitas kampung, ketegangan 

relasi antarkampung, hingga relasi secara global.37 

Masyarakat Soya saat ini bukanlah orang-orang dari 

masa lalu yang tidak bersentuhan langsung dengan peristiwa-

peristiwa itu. Justru di situ tampak bahwa meski ada jarak 

waktu yang panjang antara “masa lalu” dan “masa kini” tapi 

keterkaitan eksistensial dan spiritual tetap ada. Masyarakat 

masa kini masih membekali dirinya dengan ciri 

monodualisme, kendati hal itu telah berusaha diganti sejak 

ratusan tahun. Mereka bukan generasi masa itu. Dari proses 

peralihan generasi dan di balik lapisan-lapisan perubahan 

sosial yang dialami, terdapat nilai-nilai bawaan yang terselip 

dalam ingatan bersama, sikap dan perilaku sosial. 

The habitus - embodied history, internalized as a 
second nature and so forgotten as history - is the active 
presence of the whole past of which it is the product.38 

Nilai-nilai tradisi dan perubahan sosial internal 

masyarakat negeri tidak mudah lenyap tergusur perubahan. 

                                                           
36 I.O. Nanulaita, Timbulnya Militerisme Ambon: Sebagai Suatu Persoalan 

Politik, Sosial-Ekonomis (Jakarta: Bhratara 1966), 5-8. Ia menyatakan bahwa 

cengkih dan pala sampai menjadi kutuk bagi masyarakat Maluku karena diminati 

oleh VOC dan negara-negara pendatang.  
37 Ibid., 9-10. 
38 Pierre Boudieu, The Logic of Practice (Cambridge: Polity 1990), 56. 
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Memang pada tataran permukaan, masyarakat tampak rentan 

terhadap perubahan. Muncul kesan kuat pengaruh perubahan 

itu sangat kuat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk 

mereduksi, bahkan mensubordinasi, nilai-nilai tradisional 

kehidupan bersamanya. Fenomena itu tampak pada respons 

masyarakat terhadap perubahan ritus perkawinan, panen 

kebun, dan perayaan-perayaan kampung. Sebagian orang 

mencemaskan bahwa nilai-nilai etika kebudayaan dalam 

berbagai ritual itu tidak lagi diingat karena kian lama ritus-

ritus itu makin ditinggalkan. Pada satu sisi, kerentanan terjadi 

akibat hilangnya komponen-komponen penting dalam 

kebudayaan lokal. Pada sisi lain, kondisi perubahan sosial 

telah mendesak masyarakat untuk menegosiasikan berbagai 

upaya restrukturisasi elemen-elemen kebudayaannya 

sedemikian rupa. Intensitas pelaksanaan ritus bisa 

dipengaruhi oleh perubahan namun nilai yang ditanamkan itu 

berwujud melalui cara-cara yang variatif.  

Masyarakat menjalani sejarah dan realitas hidupnya 

secara paradoksal. Apa yang muncul kemudian tidak hanya 

satu habitus tapi sinkronisasi atau sintesis berbagai paradoks. 

Ada yang diproduksi secara independen dan otonom; ada juga 

habitus yang diperkenalkan atau ditanamkan secara paksa 

yang pada gilirannya terinternalisasi dalam karakter budaya 

masyarakat. Melalui proses yang panjang, masyarakat 

mengelaborasinya sedemikian rupa sehingga ada ruang kecil 

dimana kehidupannya dapat diterima secara rela, kendati ada 

ruang besar lainnya yang terpaksa dihidupi karena didominasi 

dan sebagainya. Proses kreatif namun berarti dijalani sebagai 

metodologi bagi praksis hidup dalam paradoks itu. Beberapa 

kenyataan yang dialami masyarakat Soya, antara lain: 

• Tidak lagi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

asli masyarakat Maluku Tengah. Bahasa Melayu-Ambon 

dan Bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa 
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pengantar. Bahasa asli atau bahasa tanah telah tercerabut 

total dari khazahan kehidupan kultural masyarakat. 

Realitas ini sebenarnya meruntuhkan jembatan 

penghubung dengan pandangan dunia tradisional. 

Fragmen-fragmen pandangan tradisional dipertahankan 

dengan kesulitan besar karena bahasa sebagai mode 

utama penceritaannya telah dipunahkan.  

• Dari kenyataan sebagai sebuah kerajaan besar pada masa 

lalu, sekarang menjadi satu “negeri” yang secara 

administratif berada di bawah pemerintahan Republik 

Indonesia, Provinsi Maluku, Kotamadya Ambon, 

Kecamatan Sirimau.  

• Dalam konteks Indonesia merdeka, percepatan 

pembangunan di Kota Ambon masih tergolong marjinal 

jika dilihat dari beberapa segi, misalnya: pendapatan per 

kapita kotamadya, akses partisipasi penduduk lokal dalam 

struktur pemerintahan dan berbagai sektor swasta, 

kontrol masyarakat terhadap pembangunan, tidak 

meratanya pembangunan, serta lemahnya posisi tawar 

dalam produk legislasi dari waktu ke waktu.  

Dalam konteks masyarakat global, dengan sejarahnya 

yang panjang, terdapat pelajaran berharga bahwa budaya yang 

muncul adalah ketidakseimbangan perlakuan terhadap proses 

perjumpaan itu. Cultural expression dan cultural domination 

tidak dapat dielakkan karena kepemilikan dan penguasaan 

satu pihak atas kapital tertentu. Dominasi, resistensi, sikap 

akomodatif dan transformasi diri menjadi pilihan-pilihan yang 

mempengaruhi secara signifikan kepribadian masyarakat, 

termasuk pendidikannya.  

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam konteks 

semacam itu pada dasarnya adalah upaya pendidikan. 

Fungsi/praktik pendidikan adalah memproses pemahaman, 
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pengorganisasian dan praktik masyarakat untuk 

menempatkan secara kontekstual, nilai-nilai luhur, 

pengorganisasian dan praktik itu dalam keterkaitan dan 

keterikatan yang diciptakan secara sadar dan diterima secara 

kreatif sehingga tetap mengarah pada tanggung jawab 

kehidupan yang berkualitas. Jadi, pendidikan yang dimaksud 

tidak hanya bermuatan kategori tunggal. Kategori yang 

dominan adalah apa yang tampak di permukaan karena secara 

kasat mata dipikirkan, menjadi sikap dan dipraktikkan 

masyarakat. Penulis menyebutnya sebagai “kategori 

mengapung”. Kategori pendidikan lain adalah “kategori 

mengendap” dan “kategori melayang”. Kategori melayang 

adalah apa yang menjadi unsur penyeimbang dalam 

kehidupan masyarakat; kemampuan untuk bertahan (survive) 

karena mengandung daya penahan yang dinamis (resilience). 

Jika memakai proses dalam tradisi makan bersama, itu bisa 

dimaknai melalui proses memasak, mempersiapkan menu 

makanan dan makanan yang dimakan bersama. Kemampuan 

itu bisa dalam bentuk keseimbangan antara yang bervariasi 

(heterogen) dan yang sejenis (homogen). Sebagaimana 

diungkapkan oleh Durkheim:39 

“Society can survive only if there exists among its 
members a sufficient degree of homogeneity; education 
perpetuates and reinforces this homogeneity by fixing in 
the child, from the beginning, the essential similarities 
that collective life demands. But on the other hand, 
without a certain diversity all co-operation would be 
impossible; education assures the persistence of this 
necessary diversity by being itself diversified and 
specialized.” 

Kategori mengendap adalah ingatan, kecerdasan, sikap 

dan praktik masyarakat yang terstruktur secara inheren dan 

                                                           
39 Emile Durkehim, Education and Sociology (New York: The Free Press, 1956), 

70-71. 
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karenanya tidak mungkin terkelupas hanya karena nilai 

instrumental yang dipaksakan. Namun, tidak dapat teramati 

secara cepat karena tertutup lapisan-lapisan tertentu. Dengan 

demikian, masyarakat dapat bertahan dalam perubahan, 

dalam pengertian mereka mampu mengelola berbagai 

tantangan secara dinamis.  

Jika kondisi ini dianalogikan sebagai sebentuk narasi, 

maka itu harus dikonseptualisasikan dalam narasi yang baru 

karena setting cerita yang berubah. Perubahan itu diakibatkan 

oleh kelengkapan material yang berubah. Namun demikian, 

ide cerita itu tetap merupakan ide yang kontekstual karena 

perubahan-perubahan yang terjadi itu justru yang 

menyaksikan bahwa makna krisis dalam kehidupan terjadi 

bilamana ide tersebut dikesampingkan. Ini menjadi filter 

jangka panjang bagi inti pendidikan yang menempatkan 

sejarah kehidupan sebagai ruang “klas” yang permeable. 

Proses jangka panjang yang menumbuhkan nilai budaya 

(cultural capital), menurut Bourdieu. Hal ini memperlihatkan 

bahwa budaya material, dalam arti pengorganisasian, dan 

budaya dalam arti ide, tidak bisa dipatok secara umum mana 

“sebab” dan mana “akibat”. Sewaktu-waktu, ide dapat tetap 

dipegang namun tidak berfungsi stabil dalam perubahan. 

Konteks aktual memproses gerak ide, pengorganisasian dan 

praktik masyarakat. Keberlangsungan ide pun terjalin dalam 

gerak sejarah. 

“Each state of the social world is thus no more than a 
temporary equilibrium, a moment in the dynamics 
through which the adjustment between distributions 
and incorporated or institutionalized classifications is 
constantly broken and restored.40” 

Dengan demikian, yang dipahami sebagai pendidikan 

dan kebudayaan adalah produksi nilai yang membudaya 

                                                           
40 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (Cambridge: Polity, 1990), 141. 
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karena pendidikan dari-oleh-untuk masyarakat yang 

diproduksi dalam rentang waktu yang panjang. Sekalipun 

conflict of interest terjadi begitu intens, tapi ada nilai luhur 

“universal” yang diyakini sebagai bagian inheren dari 

kemanusiaan dan kehidupan. Inilah konsep pendidikan yang 

ditemukan dalam gerak dinamis kebudayaan masyarakat Soya, 

yang bergulat dengan sejarah perjumpaan lokal, nasional dan 

global dari masa ke masa.  

 Dalam hal ini, ide cerita yang dimaksud adalah common 

sense yang dipelihara susah-payah oleh masyarakat karena 

punahnya bahasa asli dan terserapnya struktur bahasa “asing”. 

Itu berarti pula bahwa masyarakat memulai – nyaris dari awal 

– untuk memproduksi bagi dirinya bahasa yang berasal dari 

penggalan-penggalan bahasa asing yang dipaksakan 

kepadanya. Sementara dalam diri masyarakat sendiri, 

sejarahnya telah menjadi fragmen-fragmen yang tidak mulus 

diceritakan karena bahasa yang menjembataninya telah 

ditenggelamkan oleh proses sejarah kolonialisasi. Penerimaan 

dalam masyarakat pun tidak dibisa dilakukan seperti kalau 

terjembatani oleh komunikasi linguistik yang lancar.  

 Dalam konteks sosial-budaya sedemikian, praktik-

praktik kebudayaan dalam masyarakat dipakai sebagai cara 

oleh masyarakat untuk memelihara dirinya. Tindakan ini 

didasari oleh pemahaman mengenai nilai filosofi masyarakat 

yang tidak bisa terkomunikasikan lewat bahasa yang 

diinginkan, namun masih bisa diaktualisasikan oleh praktik 

tertentu. Praktik Makan Bersama menjadi bahasa alternatif 

yang dipakai untuk menjembatani memori mengenai tradisi 

dan masa lalu komunitas, praksis kehidupan masa kini dan 

masa akan datang. Praktik itu sendiri tidak lepas dari kondisi 

kehilangan itu, dan karenanya mengandung fungsi berganda, 

yakni pada satu pihak aktualisasi kebutuhan pendidikan 

masyarakat akan kebutuhan kohesi masyarakat dan personal; 
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dan pada pihak lain, merupakan aktualisasi pendidikan 

tentang nilai-nilai keadilan yang hilang dalam sejarah 

masyarakat.  

 

C.4. Integrasi Pendidikan dalam Konteks Perubahan 

Sosial di Negeri Soya 

Melihat kembali kenyataan bahwa masih terdapat 

semacam dikotomi antara penduduk setempat dan pendatang, 

maka penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya mengacu 

pada masalah keterlibatan, lokasi tinggal, pekerjaan dan hal-

hal lainnya. Para pendatang masih cenderung mengidentifikasi 

diri dengan identifikasi subordinat terhadap penduduk asli. 

Sementara penduduk asli belum progresif untuk melibatkan 

para pendatang dalam konstruksi integrasi sosial. Namun, di 

pihak lain, kondisi sosial ekonomi para pendatang yang cukup 

tinggi dengan jenis-jenis pekerjaan sebagai pegawai dan 

wirausaha, membuat pembedaan itu terlihat.  

Dalam adat Soya, sarana integrasi itu sebenarnya 

sudah tersedia. Dari wawancara dengan Opa Hwa, yang 

bergelar Upulatu Salemau, didapat informasi mengenai 

konstruksi pranata adat yang menyediakan ruang bagi 

integrasi masyarakat. Menurut beliau, 

“Setelah kelompok pendatang terakhir dulu, dan 
masuk menjadi Soa Erang, tidak ada lagi soa baru 
yang dibuat. Semua pendatang akan masuk dalam soa 
Erang.”41 

Dari sini tampak kemampuan dalam mengelola 

masyarakat. Para pendatang dimasukkan dalam stratifikasi 

sosial dengan menjadikan mereka terintegrasi dengan 

masyarakat yang sudah ada. Selain itu, terdapat kemampuan 

                                                           
41 Wawancara dengan Opa Hwaa, Juli 2016.  
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merancang kehidupan sosial pada masa depan, sehingga setiap 

orang yang datang di kemudian hari dalam wilayah dan 

masyarakat Soya, mereka telah mempunyai tempat.  

Di samping struktur hirarki yang beroperasi dalam 

tatanan masyarakat, terdapat struktur egalitarian yang juga 

dirawat. Pendekatan struktural lainnya adalah penempatan 

lokasi rumah Raja, Gereja dan Sekolah dalam jarak yang 

berdekatan. Melalui tindakan seperti ini, tergambar strategi 

masyarakat untuk menjaga kohesi sosialnya. Pada pihak lain, 

penempatan Soa Erang dan tradisi Makan Patita menjadi 

contoh mengenai upaya masyarakat untuk menjaga 

keseimbangannya dan mengelola perubahan-perubahan yang 

terjadi terus-menerus. Hal ini menggambarkan perspektif 

monodualitik yang ditafsir sebagai matriks dasar filosofi 

kehidupan masyarakat. Sekalipun berbeda namun selalu 

mencari cara menyatu. Keterpisahan atau perbedaan adalah 

kenyataan, namun menyatu adalah upaya mentranformasi 

perbedaan itu. Hal ini menjadi pusat pendidikan warga di 

tengah kondisi perubahan sosial masyarakat.  


