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Bab 7 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Praktik Makan Patita 

Suatu praktik dalam masyarakat tidak mungkin 

terpisah sepenuhnya dari kondisi riel masyarakat itu sendiri. 

Kondisi yang terkait dengan intensitas pelaksanaan 

praktiknya, nilai yang digali dari dalamnya, respons 

masyarakat terhadapnya, memori masyarakat tentangnya, 

serta pemaknaannya oleh masyarakat, semuanya 

berhubungan secara eksistensial dengan konteks riel 

masyarakat. Praktik Makan Bersama dapat menjadi simbol 

masyarakat, yang bermuatan pesan dari dan bagi masyarakat, 

serta menjadi nama lain dan simbol dari masyarakat itu 

sendiri. Tidak ada kondisi yang berkategori baik dan buruk. 

Setiap pengalaman atau situasi yang berkaitan dengan makan 

bersama memberi gambaran mengenai kompleksitas 

masyarakat itu. Dinamika perubahan sosial-budaya pun akan 

tercermin melaluinya.  

Penulis berasumsi bahwa nilai-nilai yang ditekankan 

pada masa kini tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan 

nilai yang diwariskan oleh komunitas sebelumnya, yakni 

komunitas para leluhur. Pertemuan dimensi waktuwi “masa 

lampau” dan “masa kini” memperhadapkan manusia masa kini 

dengan manusia masa lampau; membuka kemungkinan 

manusia masa kini untuk berdialog dengan manusia masa 

lampau (leluhur) mengenai kehidupan bersama yang saling 

terikat demi kepentingan internal serta melihat pula hal-hal 

eksternal. Hubungan itu melibatkan ingatan bersama 

(collective memory), pengetahuan bersama (local knowledge) 



226   Makan Patita 
 

 

mengenai suatu ide atau pemahaman atas realitas (mitos) dan 

tindakan yang menjamin kohesi sosial. Dalam kerangka itu, 

Makan Patita menjadi ritus yang menyuburkan kepercayaan 

bersama mengenai sesuatu hal. Alih-alih menjadi sebuah 

media semata, Makan Patita secara timbal-balik 

memperlihatkan formasi ideal masyarakat dalam menghadapi 

tuntutan konteks masyarakat yang aktual. Dari skopa 

masyarakat kecil (secara kuantitatif) hingga ke taraf 

masyarakat yang lebih luas dan kompleks (secara kuantitatif 

dan kualitatif), termasuk di dalamnya seluruh aspek ekonomi, 

sosial, politik dan agama. Relasi eksistensial dengan para 

leluhur dan dinamika perubahan yang dijalani masa kini pada 

dasarnya menjadi warisan basis kultural dari masyarakat 

masa kini kepada masyarakat masa depan dengan berpijak 

pada pengetahuan bersama mengenai apa yang menjadi nilai 

ideal masyarakat (imagined society). 

Oleh karena Makan Patita terbuka pada keterlibatan 

anggota masyarakat lain maka kemungkinan nilai yang 

diproduksi dapat bertambah. Begitu pula maknanya bagi 

konteks masyarakat multi-etnis dan multi-agama di Indonesia. 

Dengan demikian, pada satu sisi, signifikansi tradisi Makan 

Patita dapat dilihat berhubungan dengan nilai dan maknanya 

terhadap penguatan identitas dan kohesi masyarakat yang 

lebih terbatas, seperti masyarakat pedesaan. Sedangkan pada 

sisi lain, terdapat signifikansi bagi masyarakat yang lebih luas, 

seperti integrasi masyarakat kota yang punya komposisi 

demografi lebih heterogen. Keterlibatan masyarakat (civic 

engagement) merupakan salah satu indikator fenomena 

integrasi masyarakat. 

2. Sejarah Sosial-Keagamaan Masyarakat dengan 

Perspektif Pendidikan 

Asumsi historis yang bersifat hipotetik yang 

menyebutkan bahwa kelompok masyarakat Ambon yang 
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dikristenkan mendapatkan previledge dan menjalani arah 

perkembangan yang lebih menguntungkan mereka selama 

masa kolonial, sangat perlu untuk ditinjau kembali. Pandangan 

semacam itu dihasilkan oleh cara pandang kolonial. Kenyataan 

punahnya bahasa asli (bahasa tanah), terbongkarnya tatanan 

masyarakat asli, realitas penderitaan, penindasan, eksploitasi 

dan pengontrolan, yang dialami oleh komunitas Ambon-

Kristen selama ratusan tahun adalah kerugian luar biasa yang 

berefek sangat panjang, bahkan hingga sekarang. Sampai pada 

zaman Indonesia merdeka, masyarakat negeri-negeri di Pulau 

Ambon, khususnya yang beragama Kristen, masih mengalami 

proses stigmatisasi politik-agama sebagai “antek-kolonial” 

atau “Belanda hitam”. Pelabelan politis semacam ini menjadi 

beban ganda bagi masyarakat Ambon-Kristen. Pertama, 

mereka merasa terdiskriminasi dan diperlakukan seakan-akan 

terus menjadi antek Belanda padahal zaman sudah berubah; 

Kedua, mereka merasa teralienasi dalam pergaulan 

kebangsaan Indonesia karena masih diperlakukan seakan-

akan terus menerima previledge dari Belanda; Ketiga, mereka 

merasa dieksklusi karena ditempatkan secara berbeda dalam 

konteks masyarakat Indonesia, padahal mereka turut 

berkontribusi bagi berdiri dan hidupnya Indonesia yang 

diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945; 

Keempat, mereka kerap menjadi “kambing hitam” dan 

dijadikan sasaran balas dendam masa lalu akibat memori-

memori yang belum sepenuhnya benar dan terklarifikasi. 

Stigma-stigma semacam ini masih terus dihembuskan kepada 

masyarakat Ambon-Kristen hingga kini, dan tentu saja 

membawa dampak yang sangat merugikan bagi 

perkembangan kehidupan bersama dalam konteks masyarakat 

multikultur. 

Pemahaman sejarah komunitas lokal yang menerima 

pengaruh dan dominasi kelompok pembawa agama-agama 
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baru yang berjalan secara korelatif dengan tujuan 

perdagangan maupun kolonialisasi, perlu ditempatkan dalam 

kerangka yang baru karena cara pandang baru sebagai satu 

kesatuan masyarakat baru, yakni masyarakat Indonesia. Cara 

pandang baru dalam sejarah bersama masa kini akan 

membangun imajinasi sosial yang baru yang didasarkan pada 

pengalaman pahit bersama masa lalu dan perubahan sosial 

yang terjadi yang menjaring kebersamaan dalam kesatuan 

negara-bangsa baru Indonesia. Refleksi mengenai hal ini akan 

membangun solidaritas dan soliditas masyarakat karena tidak 

ada yang pernah diuntungkan dari kolonialisasi, dominasi, 

otoritarianisme dan relasi timpang mayoritas-minoritas. 

3. Perspektif Pendidikan Kristiani 

Sejarah Pendidikan Kristiani dapat dibaca sebagai 

bentuk eksplisit dari pola relasi pendidik dan peserta-didik 

kapan saja dan dalam situasi apa saja, termasuk yang berada 

dalam bingkai kolonial. Hal itu memberi kontribusi bagi 

pembacaan sejarah Kekristenan secara luas di Maluku. 

Perspektif sejarah kritis dari masyarakat Kristen-Ambon 

belum banyak dikembangkan, dan karena itu berbagai studi 

mengenainya penting diperbanyak agar masyarakat memiliki 

perspektif tentang sejarah yang dikonstruksikannya sendiri.  

Dalam praktik bergereja di GPM, pemahaman 

mengenai Pendidikan Kristiani masih berstandar ganda. Pada 

satu pihak, ditentukan terminologi khusus mengenai 

Pendidikan Kristiani dengan kelengkapan komponen-

komponen di dalamnya. Namun, pada pihak lain, praktik 

gereja yang lainnya juga berjalan dalam tujuan, proses dan 

dasar yang tidak sepenuhnya sesuai orientasi Pendidikan 

Kristiani. Hal ini perlu untuk dimaknai secara kontekstual agar 

Pendidikan Kristiani itu terbuka terhadap pola dan substansi 

yang terus-menerus berkembang. Selain itu, gereja juga akan 

dimampukan untuk mengevaluasi kapasitas pendidikannya 
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secara tepat. Hal itu pada gilirannya akan berpengaruh pula 

pada konstruksi teologi yang kontekstual.  

Dalam menanggapi berbagai praktik bergereja dan 

berkebudayaan, masih sering ditemui teologi berstandar 

ganda: pada satu sisi, membangun persaudaraan universal, 

namun pada sisi lain, klaim-klaim teologi eksklusif masih tetap 

diaminkan sebagai prinsip yang menguatkan kehidupan 

bergereja. Oleh karena itu diperlukan studi lanjut mengenai 

hal ini sehingga pijakan teologis gereja dapat ditentukan 

berdasarkan penghayatan pada penderitaan, perjuangan dan 

pergulatan kemanusiaan, serta kemudian bagaimana 

memahami diri dan panggilannya di sana.  

Praktik Makan Bersama telah menjadi metafora dan 

metonymy Pendidikan Kristiani yang diproduksi oleh 

masyarakat dalam konteks perubahan sosial di Ambon. Di 

dalam praktik makan bersama tersebut terkandung kode-kode 

struktur, fungsi dan relasi sosial pada berbagai skala (mikro-

makro) yang saling bertautan. Praktik ini dapat menjadi 

cermin bagi model Pendidikan Kristiani di Ambon, yang 

sejarahnya bersisian dengan sejarah masyarakat Maluku 

Tengah di tengah perubahan sosial yang dahsyat. Sebagaimana 

itu berhubungan dengan struktur masyarakat, berfungsi dalam 

masyarakat dan dipraktikkan dalam masyarakat, maka model 

yang sama untuk pendidikan berarti pula sudah berjalan. 

Pendidikan keagamaan mendorong cara membaca sejarah 

kolonial yang mendorong persahabatan dan bukannya 

sentimen yang berpotensi merusak relasi masa akan datang.  

Masyarakat diperkenalkan dengan ajaran baru 

mengenai kekristenan, dalam lingkungan pergaulan yang tidak 

setara dengan kolonial, atau sebagai orang Kristen yang 

berada di daerah koloni. Ajaran itu disosialisasikan secara 

sengaja dalam waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan 
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tujuan misionaris itu, namun selalu melekat dengan 

kepentingan utama politik-ekonomi pihak kolonial, yakni 

memperoleh hasil bumi daerah Maluku secara cuma-cuma 

yang dapat diperdagangkan di Eropa dengan keuntungan yang 

besar. Selain itu adalah eksploitasi tenaga manusia dan 

penghancuran kebudayaan yang diganti dengan model 

kebudayaan barat. 

Pendirian sekolah, institusi birokrasi, kemiliteran 

maupun gereja, didasari pada standar ganda. Pada satu sisi 

kelihatannya terdapat misi yang dipandang sebagai tanggung 

jawab yang bermoral, namun pada sisi lain proses dan 

orientasinya adalah pada mengatur, mengontrol dan 

memudahkan penyelenggaraan kolonialisasi di daerah koloni, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika ada orang 

yang menerima jasa sekolah dan bekerja di institusi 

pemerintahan, tidaklah itu sesuatu yang diberlakukan demi 

kepentingan masyarakat, tidak ada yang murni demi 

pengembangan masyarakat, karena status sebagai daerah 

koloni itu. Itu hanyalah strategi kolonial sesuai dengan 

orientasi kepentingan sepihaknya. Diciptakanlah pusat-pusat 

kebudayaan modern baru yang bergelimang dengan 

kapitalisasi sumber daya alam unggulan bagi kepentingan 

pendapatan negara-negara Eropa dan kepuasan kebudayaan 

modern barat.  

Pendidikan Kristiani yang dibingkai dalam propaganda 

Pekabaran Injil terkait dengan eksistensi bangsa-bangsa Eropa 

Di Maluku. Tujuan ekspansi wilayah, penetrasi politik ekonomi 

menyertakan konsekuensi sosial keagamaan yang merubah 

seluruh tatanan masyarakat lokal. Itu menjadi hal krusial tak 

terbantahkan, bahwa pekerjaan Pekabaran Injil itu berada di 

bawah perencanaan, implementasi dan pengawasan pihak 

tertentu, baik itu lembaga misi, pemerintah kolonial maupun 

lembaga perdagangan, dalam hal ini, antara lain: Lembaga Misi 
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Katolik, Pemerintah Portugis, Lembaga Misi Katolik, Gubernur 

Belanda dan VOC. Sehingga sekalipun terdapat unsur-unsur 

pekabaran Injil itu bernilai pembebasan, namun unsur-unsur 

itu segera berhadapan dengan fakta kolonialisme yang 

merupakan antagonisme dari pembebasan itu.  

Hal itu memberi nama khas/khusus bagi sejarah 

masyarakat Maluku yang dibawa terus sampai abad ke 21 ini 

dan selanjutnya. Sejarah yang memberi tempat yang gamang 

bagi masyarakat, sebagai penerima dan yang terjajah 

sekaligus, sebagai agen yang dipecahbelahkan identitasnya. 

Hal itu tidak lain karena pendidikan itu berlangsung baik 

secara eksplisit, implisit maupun yang termaknai dalam 

praktik yang bertolak belakang dengan esensi pendidikan itu 

sendiri atau dapat dikatakan pendidikan yang berasal dari 

perspektif kolonial. Masyarakat diperhadapkan dengan upaya 

khusus untuk mengajarkan isi ajaran Kristen dan ritusnya, 

pengkristenan dan tuntutan-tuntutan moral Kekristenan, 

namun dengan kolonialisme, sebagai konteks luasnya. Pada 

sisi lain, hal itu memperlihatkan sebuah model pendidikan 

yang diperkenalkan dari sebuah lingkungan yang jauh sekali 

dan berbeda dalam kebudayaannya. Konsekuensinya adalah 

model pendidikan itu menjadi ekspresi kebudayaan yang 

mendominasi sebuah masyarakat lain dengan pra-anggapan 

mengenai tanggung jawab budaya yang menjadikan 

pendidikan sebagai alat ekspansi. 

Pendidikan Kristiani dengan Model Patita memberi 

kontribusi bagi pengembangan komunitas yang terbuka dan 

berfungsi dalam mengorganisir potensi yang ada untuk 

rekonstruksi masyarakat dan pengembangan masyarakat yang 

tidak lagi memakai model patron-klien dan hirarki yang 

menindas. Sebaliknya, model masyarakat yang diinisiasi 

adalah model masyarakat majemuk yang senantiasa merawat 

panggilan kebersamaan dan persekutuan.   
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B. Saran 

Beberapa hal yang perlu direformasi dan ditransformasi saat 

ini berkenaan dengan praktik pendidikan dalam Gereja 

Protestan Maluku dan Pendidikan Teologi adalah: 

1. Dualitas pemahaman mengenai Pendidikan Kristiani. 

Pemahaman ini perlu dipikirkan lagi dan disatukan 

sehingga Pendidikan Kristiani dapat dilihat dengan cara 

baru yang fungsional. Pendidikan Kristiani sekaligus 

perspektif dan substansi.  

2. Pemahaman bahwa doktrin gereja adalah bahan jadi yang 

menjadi rujukan tunggal bagi segenap praktik kehidupan 

bergereja dan berkebudayaan merupakan tindakan 

pengebirian refleksi hidup dari masyarakat sebagai 

sumber primer. Doktrin gereja bahkan berasal dari 

kehidupan manusia, yang diolah dalam refleksi kehidupan 

menjadi praksis kehidupan yang berkebudayaan dalam 

memahami semua aspek kehidupannya, termasuk yang 

diyakini sebagai Tuhan.  

3. Praktik bergereja dan Pendidikan Kristiani bukan dimensi 

aplikatif searah dari pemahaman gereja melainkan unsur 

setara dalam kelengkapan pendidikan yang merekatkan, 

menyehatkan dan menumbuhkan komunitas sebagai 

social being dan spiritual being.  

4. Studi-studi khusus mengenai Pendidikan Kristiani perlu 

mempertimbangan orientasi studinya. Hal ini 

mempengaruhi prosentase muatan informasi dan muatan 

proses atau praktik yang mengonstruksi Pendidikan 

Kristiani yang kontekstual.  
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Sementara itu, ada beberapa hal yang penting untuk 

diperhatikan oleh Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah 

Daerah Maluku sebagai berikut:  

1. Setiap bahan pengajaran di sekolah, khususnya 

pengembangan pendidikan karakter, selayaknya mencari 

terus keterhubungan dengan sejarah sosial masyarakat 

setempat. Hal ini akan menghasilkan keuntungan berlapis 

karena naradidik akan lebih mudah memahami 

kompleksitas kehidupan dan berefleksi secara 

kontekstual, serta mengembangkannya pula sesuai 

dengan kenyataan riel masyarakat.  

2. Pendidikan berhubungan dengan daya tahan sosial 

ekonomi. Ritus-ritus makan bersama yang merupakan 

pendidikan di dalam dan oleh masyarakat berhubungan 

daya tahan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 

prasyarat pengembangan yang adil dan damai adalah 

berjalan bersama peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Mekanisme sekolah dengan proses di dalamnya perlu 

terus ditelaah secara kritis di daerah, sekalipun dari segi 

kebijakan negara banyak hal yang sudah diatur pada 

tingkat kementerian pada pemerintahan pusat. Para 

pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah perlu 

pro-aktif memberi kontribusi bagi pelaksanaan 

pendidikan yang akan diaplikasikan di daerah juga. 

4. Pengembangan sekolah-sekolah di wilayah pengunungan 

Pulau Ambon perlu dilakukan karena hal itu berhubungan 

dengan berlangsungnya pendidikan yang dapat dilakukan 

dalam masyarakat setempat secara bersama-sama. Selain 

itu, dengan membangun SMP dan SMA, dan jika 

memungkinkan Perguruan Tinggi, maka anak usia sekolah 

dan pendidikan tinggi tidak harus menempuh jarak yang 

jauh ke Kota Ambon atau ke luar daerah hanya untuk 
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bersekolah. Selain itu, pendidikan adalah hak asasi yang 

harus direalisasikan dengan memperhitungkan nilai sosial 

yang akan diterima anak-anak jika mereka berkembang 

dalam masyarakatnya secara matang. Jika sekolah dilihat 

sebagai tempat yang efektif bagi pembentukan identitas 

kultural, sosial-politik dan ekonomi, maka pembangunan 

sekolah ini dilihat sebagai tindakan politik untuk 

mengembangkan identitas dan harga diri masyarakat 

menjadi masyarakat yang mandiri berdasarkan 

interpretasi sejarah sosialnya.  

 


