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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri

keberadaannya. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan 17.891 pulau kecil

dan besar, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.1 Ditambah

pula dalam sejarahnya, negara ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran

dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Kenyataan inilah yang

menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dalam

berbagai hal baik dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama.

Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keanekaragaman itu sesuai

dengan semboyan bangsa Indonesia Bhineka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dipahami sebagai semboyan bangsa,

yang diangkat dari penggalan Kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada

zaman Kerajaan Majapahit (abad 14) yang secara harfiah diartikan sebagai

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan sebagai

penggambaran dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial-

kultural dibangun di atas keanekaragaman.

Sebagai semboyan negara, artinya Bhineka Tunggal Ika adalah pembentuk

karakter dan jati diri bangsa yang tentu saja tak lepas dari campur tangan para

pendiri bangsa (Founding Fathers) yang mengerti benar bahwa Indonesia yang

1Kementerian Kelautan dan Perikanan, http://data.go.id diakses 20 Februari 2017.
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plural memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat yang dapat menyatukan

keberagaman tersebut.

Namun, persatuan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini

sedang diuji. Diawali dengan kasus-kasus intoleransi yang terjadi, seperti kasus

penistaan agama yang menyeret Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

Purnama atau Ahok di penghujung tahun 2016. SETARA Institute bahkan

mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan

beragama terjadi di negeri ini.2 Jumlah ini memang mengalami penurunan

dibanding tahun 2015 yang berjumlah 1.600 kasus.3 Walaupun demikian,tetap

saja hal ini mengkhawatirkan dan mengancam keutuhan NKRI.

Selain kasus intoleransi saat ini telah bertambah lagi masalah yang

mengancam keutuhan NKRI, yaitu masalah anti kebhinekaan yang menyeret

sejumlah nama ulama-ulama terkemuka beserta ormas-ormas Islam di negeri ini

yang kebanyakan dinilai sebagai suatu bentuk kriminalisasi terhadap ulama.

Selain itu, muncul pula masalah lainnya yang sedang populer di masyarakat

Indonesia yaitu persekusi yang disinyalir merupakan dampak dari kasus penistaan

agama yang dilakukan oleh Ahok atau yang disebut dengan The Ahok Effect (Efek

Ahok).

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi hal

tersebut demi menjaga keutuhan NKRI, mulai dari membentuk Badan Siber

2Wanda Indana, http://news.metrotvnews.com/hukum/akWwYqdk-setara-institute-
tempatkan-jabar-sebagai-provinsi-paling-intoleran"/ diakses 6 Februari 2017.

3Toto Pribadi dan Rebecca Reifi G., http://nasional.news.viva.co.id/news/read/700086-
ini-dua-kasus-intoleransi-paling-parah-di-indonesia diakses 6 Februari 2017.
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Nasional untuk memerangi berita hoax yang dapat memicu intoleransi,

membentuk tim khusus anti intoleransi, sampai pada dikeluarkannya Perppu No. 2

Tahun 2017 tentang pembekuan ormas-ormas yang dinilai radikal, anti pancasila,

dan anti kebhinekaan. Namun, upaya-upaya tersebut belum memperlihatkan efek

yang berarti, malah justru menimbulkan perpecahan lainnya Islam dan umat

muslim seakan dideskreditkan sebagai agama dan umat yang intoleran dan anti

kebhinekaan.

Padahal Al-Qur’an sebagai kitab umat Islam mengajarkan umatnya untuk

mengutamakan terciptanya perdamaian dengan umat agama lain, hingga timbul

kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S.  At-

Taubah/9 : 6 dan Q.S. Al- Hujurat/49 :13 yang berbunyi :

                
      

Terjemahnya :

“Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan
kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah,
kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu
karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”.4

                     
           

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang

4Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009), h. 187.



4

paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah itu Maha Mengetahui, Maha Melihat”.5

Kedua ayat di atas dengan sangat jelas menegaskan bahwa Islam adalah

agama yang toleran dan mengakui adanya kemajemukan. Semua hal di atas

sesungguhnya tidak akan terjadi jika pemerintah dan masyarakat Indonesia mau

belajar pada salah satu wilayah di negeri ini. Konflik sara bukanlah suatu hal yang

baru pertama kalinya terjadi. Sekitar 18 tahun yang lalu, salah satu wilayah di

bagian timur Indonesia pernah terjadi konflik serupa. Wilayah tersebut adalah

Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Konflik di Ambon pertama kali meletus pada 19 Januari 1999 bertepatan

dengan Hari Raya Idul Fitri dan berakhir tahun 2002 ditandai dengan Perjanjian

Damai Malino II. Konflik tersebut telah menelan korban jiwa 3.567 meninggal,

1.331 jiwa luka berat, dan 1.453 jiwa luka ringan.6

Selain korban jiwa, tingkat kerusakan fisik Kota Ambon akibat konflik bisa

disebut sangat parah sehingga melumpuhkan sendi-sendi ekonomi. Pasar-pasar

yang semula hidup sebagai tempat pertemuan antara masyarakat pedagang dan

pembeli tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama sudah hancur. Pusat-pusat

perbelanjaan rusak, rumah-rumah penduduk dan tempat-tempat ibadah hancur.

Namun, sampai redanya kerusuhan 15 Mei 1999, Yayasan Salawaku mencatat di

5Ibid., h. 517.
6Surat Mandat Badan Koordinasi Solidaritas Ummat Islam Maluku Utara untuk FKWJ

tanggal 16 Februari 2000. Ditanda tangani Ketua H. Syarif Sahafin dan sekretaris Drs. Abdullah
HI. Ismail.
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Kota Madya Ambon saja 1.396 rumah terbakar dan 1.335 rusak berat, ditambah

sejumlah rumah ibadah terbakar dan rusak.7

Sampai awal Agustus 1999, kerugian material yang timbul dari penjarahan

dalam konflik Ambon sejak 27-29 Juli diduga mencapai Rp. 1,3 triliun. Jadi jika

ditotal dengan kerugian material akibat kerusuhan Januari 1999, angka

kerugiannya mencapai Rp. 1,8 triliun.8

Surat mandat dari Badan Koordinasi Solidaritas Ummat Islam Maluku Utara

yang ditujukan untuk FKAWJ tanggal 16 Februari 2000, kerugian material

dinominalkan dengan uang berjumlah 229.413.000.000,- (Dua ratus dua puluh

sembilan miliar empat ratus tiga belas juta rupiah) dengan perincian sebagai

berikut: rumah terbakar 11.089 buah, mesjid terbakar 93 buah, kendaraan

terbakar/dijarah 3.373 buah dan toko/kios terbakar/dijarah 410 buah.9

Jumlah kerugian yang tidak sedikit dan pasti membutuhkan waktu yang

lama untuk membangun daerah ini kembali. Namun tidak demikian, kenyataannya

tidak butuh waktu lama untuk Kota Ambon bangkit kembali. Jika melihat keadaan

Kota Ambon saat ini pasti akan membuat orang-orang tercengang sebab tidak

tampak tanda-tanda pernah terjadi kekacauan yang cukup lama di kota ini.

Selain itu dengan melihat jumlah korban jiwa yang berjatuhan, tak terhitung

berapa jumlah keluarga yang kehilangan sanak saudaranya, terlebih sakit lagi jika

7Tim Penelitian IDEA, Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik di Indonesia: Studi
Kasus Sambas dan Ambon, (Yogyakarta-Jakarta: IDEA-ELSAM, 1999), h. 157.

8Kompas, edisi 7 Agustus 1999.
9Surat Mandat Badan Koordinasi Solidaritas Ummat Islam Maluku Utara untuk FKWJ

tanggal 16 Februari 2000. Ditanda tangani Ketua H. Syarif Sahafin dan sekretaris Drs. Abdullah
HI. Ismail.
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menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana proses pembunuhan tersebut.

Setelah semua luka yang diterima tidak hanya luka fisik tapi juga luka batin

ditambah pula kehilangan rumah dan harta benda. Berdasarkan hal tersebut ada

banyak alasan untuk masyarakat Kota Ambon menaruh dendam dan kebencian.

Namun hal itu tidak terjadi bukannya membuat masyarakat menyimpan dendam

dan melanjutkan permusuhan mereka, tapi justru masyarakat Kota Ambon bahu-

membahu bekerja sama memperbaiki kekacauan yang terjadi. Mereka berusaha

melupakan perseteruan di antara mereka dan membangun kembali persatuan dan

kerukunan. Berkat semangat menjaga kerukunan, Suryadharma Ali yang kala itu

menjabat sebagai menteri agama resmi menobatkan Kota Ambon sebagai Kota

Kerukunan bahkan di kota ini pula dicanangkan Hari Kerukunan Antar Umat

Beragama yang resmi diperingati setiap tanggal 3 Januari.10

Penganugerahan gelar Kota Kerukunan sudah sepantasnya diterima Kota

Ambon. Sebab masyarakat dan pemerintah setempat menaruh perhatian serius

terhadap persatuan dan kerukunan antar masyarakat di kota ini. Perhatian mereka

terhadap kerukunan tumbuh dari sebuah tradisi yang berkembang di tengah-

tengah masyarakat Kota Ambon, tradisi tersebut bernama tradisi Makan Patita.

Tradisi makan patita adalah tradisi makan bersama yang boleh diikuti oleh

setiap orang dan peserta yang hadir boleh menyantap setiap hidangan yang

disajikan sesuka hati. Tradisi tersebut dipercaya oleh masyarakat Kota Ambon

sebagai alat pemersatu, hal ini terlihat jelas bagaimana kondisi masyarakat

10Kementerian Agama Provinsi Maluku, Basudara Edisi Januari s.d. April, (Maluku:
Kemenag Prov. Maluku, 2014), h. 8.
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Ambon saat ini dimana perumahan mereka diatur berdasarkan agama seperti

halnya yang terjadi di Negeri Soya dan Negeri Batumerah. Mayoritas penduduk

Soya beragama Nasrani sedang mayoritas masyarakat muslim menempati Negeri

Batumerah.

Berdasarkan kenyataan di atas hal inilah yang membuat tradisi makan patita

menjadi menarik untuk dikaji sebab untuk menyatukan dua agama berbeda dalam

satu negara saja susah, apalagi dalam satu meja makan. Tapi tradisi ini mampu

mewujudkan hal itu, tradisi ini menyatukan orang-orang yang berbeda, baik yang

berbeda suku, etnis bahkan agama tidak hanya dalam satu tempat melainkan di

satu meja makan untuk sama-sama menikmati makanan yang telah dihidangkan

tanpa melihat perbedaan yang mereka miliki.

Tidak hanya itu saja, tradisi ini bahkan digunakan oleh masyarakat sebagai

media untuk mendamaikan dua kubu atau negeri yang sedang konflik. Hal ini

mengisyaratkan bahwa tradisi tersebut dengan kata lain telah mengajak setiap

pesertanya untuk menanamkan semangat persatuan pada diri mereka dan

mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Maka tidak mengherankan jika Kota

Ambon bisa bangkit kembali dalam kurun waktu yang relatif singkat, sebab tradisi

ini menjadi pengingat masyarakat Kota Ambon akan pentingnya persatuan.

Selain itu, dengan melihat betapa tradisi tersebut juga rutin diselenggarakan,

misalnya pada HUT Kota Ambon, pelantikan kepala daerah, perdamaian usai

pertikaian antar warga di Kota Ambon, menyambut tamu dari luar kota, dan hari-

hari besar keagamaan. Hal tersebut membuktikan bahwa tradisi Makan Patita

memiliki arti penting bagi masyarakat Kota Ambon.
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Fenomena tersebut menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik

mengangkat judul penelitian “Pesan Dakwah dalam Makan Patita pada

Masyarakat Kota Ambon Provinsi Maluku”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi makan patita ?

2. Apa pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi makan patita ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi makan patita.

2. Untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi makan

patita.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memperkaya kajian budaya, khususnya di bidang sosial

melalui tradisi makan patita.

b. Secara praktis

1. Untuk membantu masyarakat dalam menciptakan keharmonisan antar

umat beragama.

2. Untuk membantu masyarakat menghilangkan sikap diskriminasi antar

umat beragama.
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E. Definisi Operasional

1. Pesan Dakwah : merupakan makna dari tradisi makan patita yang mengandung

nasehat untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan yang diperkuat dengan

dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist.

2. Makan patita : tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Ambon

yang bertujuan untuk mempersatukan mereka dalam sebuah kebersamaan dan

masih dilestarikan hingga saat ini.
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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hakikat Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yaitu

دعا یدعو- menjadi bentuk masdar دعوة yang berarti menyeru, memanggil, dan

mengajak.1

Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu

dalam Kehidupan Masyarakat mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan

kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.2 Lebih jauh lagi Canard

mengungkapkan bahwa, “In the religious sense, the da’wa is  the invitation,

addressed to men by God and the prophets, to believe in the true religion, Islam”.3

Dalam agama, dakwah adalah undangan yang ditujukan untuk manusia dari Allah

dan rasul-Nya untuk beriman kepada agama yang benar, yaitu Islam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah seruan, undangan, atau

ajakan kepada umat manusia untuk mengubah situasi menjadi lebih baik dan

sempurna dengan cara beriman kepada Allah dan nabi-Nya melalui agama yang

benar, yaitu Islam. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nahl/16 : 125

sebagai berikut.

1Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadziryah,
1989), h. 127.

2M. Qurais Shihab, Membumikan al-quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994), h.194.

3M. Canard‚ Da’wa‛, The Encyclopedia of Islam, B.lewis (et.al) Vol.II, (Leiden:
E.J.Brill, 1991), h. 168-170.


