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Abstrak 

 

Dalam studi ini difokuskan untuk menjawab permasalahan 
“bagaimanakah pengetahuan kearifan lokal di kalangan komunitas 
Ambon dalam memaknai identitas budayanya di kota Surabaya”. Pe-
nelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti neggu-
nakan indept interview dan mengiterpretasikannya secara deskriptif. 
Sedangkan pisau analisisnya adalah menggunakan teori sosialisasi 
Mead, teori identitas Sheldon Sryker dam moral ekonomi petani Scott. 

Adapaun hasil penelitian in dapat diabstrakkan kembali bah-
wa, pertama budaya masyarakat meskipun tetap dipertahan, dan di-
maknakan sebagai suatu budaya yang mendarah daging di dalam ko-
munitas Ambon rantau di Surabaya. Namun hal ini tidak dapat dila-
kukan oleh semua masyarakat rantau Ambon. Banyak faktor sebagai 
implikasinya. Yakni masalah itu berkaiatan dengan kesadaran manu-
sianya, dan masalah dana, masalah waktu dan karena kesibukannya 
sendiri. kedua pengetahuan terkait budayanya mereka peroleh ketika 
mereka masih berada di negeri Asal, dimana proses ini diperoleh dari 
sosialisasi semenjak kecil dari orang tua mereka. Ketiga Orang-orang 
dengan negeri asal Ambon yang menyimbolkan kearifan budaya seba-
gai instrumen tunggal dalam pencarian identitas menurut pemaknaan 
sebelum memutuskan melakukan tindakan mensosialisasikan kepada 
orang lain. Tidakan ini tidak hanya dalam bentuk peranan dalam da-
lam kehidupan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari namun juga 
mereka tuangkan dalam kegiatan organisasi. Keempat mereka me-
maknai kearifan budaya tidak hanya sekedar budaya yang memang 
warisan dari nenek moyang mereka, namun juga merupakan budaya 
yang memang sebagai pemersatu komunitas mereka dan kelima

 

 
meskipun budaya negeri Asal dipertahankan pada negeri rantau di ko-
ta Surabaya. Namun tidak semua budaya mampu disosialisasikan dan 
diterapkan, hal ini disebabkan masalah kondisional kota Surabaya 
dan intensitas kesibukan informan yang tidak hanya terpusat pada 
kegiatan budaya saja, namun juga disibukkan dengan kegiatan lain-
nya. 

Kayword: Sosialisasi, Identitas, Resistensi dan Budaya 
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LAMPIRAN  1 
 
 

 1 

INDEPTH INTERVIEW 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Kearifan Lokal Komunitas Ambon 
Dalam Mempertahankan Identitas Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

A. Karakteristik Informan 

1. Nama  : ….. 

2. Alamat : ….. 

3. Tempat dan tanggal lahir : ….. 

4. Tempat Tinggal 

a. Tempat Tinggal Asal : ….. 

b. Tempat Tinggal Di SBY : …..   

5. Daerah Asal (Ambon Bagian) : ….. 

6. Suku Asal : ….. 

7. Riwayat di Surabaya : ….. 

a. Pendidikan : ….. 

b. Pekerjaan : ….. 

8. Organisasi : ….. 
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 2 

B. Pengetahuan: Sebagai Sumber Simbol-Simbol Informan 

9. Pengetahuan  tentang kearifan simbol-simbol pela (kekeraba-

tan)? ….. 

10. Kearifan simbol-simbol pela sebagai pedoman dalam berinterak-

si? …..(Negeri asal dan Rantau) 

11. Kearifan simbol-simbol pela sebagai simbol survive di rantau? 

….. 

C. Usaha mempertahan Budaya Ambon Di kota Surabaya 

12. Organisasi-organisasi yang telah direplikasikan di Surabaya? 

….. 

13. Latar belakang keikutsertaan organisasi? ….. 

14. Harapan dengan bergabung? ….. 

15. Usaha-usaha terkait mempertahana pela (kekerabatan)? ….. 

16. Usaha-usaha mempererat hubungan? ….. 

17. Makna pulang ke daerah asal?.... 

18. Usaha-usaha terkait mempertahana penggunaan peralatan dan  

19. Usaha-usaha terkait mempertahana matapencaharian hidup 

dan sistem ekonomi? …..  
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 3 

20. Usaha-usaha terkait mempertahana sistem kemasyaraka-

tan?..... 

21. Usaha-usaha terkait mempertahana bahasa (merujuk pada ba-

hasa kesehaharia)? ….. 

22. Usaha-usaha terkait mempertahana kesenian? ….. 

23. Usaha-usaha terkait mempertahana religi (sistem keper-

cayaan)? …..  

24. Sosialisasi apakah yang dimunculkan dalam usaha memperta-

han Budaya Ambon Di kota Surabaya? ….. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Pengetahuan kearifan lokal dalam penelitian adalah pandan-

gan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan 

yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 

Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan se-

tempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local know-

ledge”atau kecerdasan setempat “local genious” (Soegijono S. Pieter, 

2007: 5). 

Sistem pemenuhan kebutuhan pokok mereka “human basic 

needs” pasti meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu pengeta-

huan, ekonomi, tehnologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, 

serta kesenian yang tercakup dalam tujuh komponen budaya umum 

“universal culture” karena terdapat dalam kebudayaan hampir semua 

suku-suku bangsa. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegia-

tan, pelaksanaan terkait untuk memaknai, memperbaiki, mengem-

bangkan unsur kebutuhan mereka itu, dengan memperhatikan ekosis-

tem (flora, fauna dan mineral) sebagai sumberdaya alam “natural re-

sources” serta sumberdaya manusia “human resources” yang terdapat 
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secara potensil pada warga mereka sendiri (Soegijono S. Pieter, 2007: 

7). 

Di sudut lain sebagian warga negara kita yang memiliki latar-

belakang ilmu pengetahuan akademis “scientific back-ground”dan te-

lah memasuki kebudayaan yang lebih progresif ditinjau dari segi di-

mensi nilai dan norma kehidupan kota ketika duduk sebagai birokrat 

atau sebagai akademisi yang senang dengan gagasan-gagasan baru 

“innovation”, melihat budaya kehidupan masyarakat lokal sebagai 

sangat sederhana “simple life” dan terbelakang atau tertinggal “under 

development communities” (Soegijono S. Pieter, 2007: 8). Penilaian ini 

menggunakan kacamata pengembang “provider” dari kalangan aka-

demisi dan birokrat bahkan dikalangan LSM. Dari itulah selama ber-

puluh tahun pikiran ini mendominasi strategi pembangunan masya-

rakat dengan maksud terjadinya percepatan perubahan “changing ac-

celeration” kehidupan mereka. Akan tetapi dalam proses itu banyak 

sekali kegagalan dalam proses implementasi kebijakan hingga pro-

gram, karena gagasan itu merupakan perubahan yang didatangkan 

dari luar dengan paradigma yang tidak tersistem dengan jejaring akar 

budaya kehidupan yang ada dalam masyarakat. Bahkan yang banyak 

berubah sebagian oknum birokrat yang terlibat dengan program yaitu 

menjadi kaya bahkan kaya raya, sementara masyarakat lokal yang 

dibina tidak banyak perkembangan bahkan banyak yang berdampak 
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bergesernya sejumlah nilai dan norma budaya lokal yang baik kepada 

kejelekan seperti gotong royong dalam pengolahan sawah pertanian 

berubah menjadi individual dan ketergantungan kepada pebisnis di 

bidang terkait seperti traktor. Ini terjadi karena ketidaktuntasan se-

cara sistemik yang holistik. Bahkan jika dihitung dengan jujur, trili-

unan rupiah dana yang dikeluarkan tidak efektif ditambah dengan 

penguapan berupa penyimpangan hingga penyelewengan. (Soegijono 

S. Pieter, 2007: 5). 

Pengetahuan bagi sebuah komunitas atau masyarakat, meru-

pakan gambaran fakta sosial dinamis dengan kecenderungan ibarat 

manusia berjalan menembus gerbang masa depan berikut selalu me-

ninggalkan pengalaman perjalan itu di dalam angan-angannya dan 

hanya akan hilang jika seseorang itu mati (Zet A. Sandia, 2003, Ed 1: 

1). Perjalanan seseorang tidak hanya meninggalkan pengetahuan di-

mana merupakan hasil sejarahnya, namun juga sebagai nilai-nilai spi-

rit, nilai-nilai perjuangan yang senantiasa potensial mendorong pemi-

liknya untuk terus maju dan memaknainya. Berkaca pada pengeta-

huan menjadi sesuatu yang musti dilakukan apabila sebuah komuni-

tas atau masyarakat berkehendak meraih kegemilangan ataupun se-

baliknya, mengulangi kembali kegemilang-an di masa yang telah lalu. 

Komunitas Ambon di Surabaya, yang kemudian dalam peneli-

tian ini di sebut “komunitas rantau asal negeri Ambon Surabaya” ada-
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lah meng-gambarkan sebuah serangkaian kegiatan bagian dari komu-

nitas yang berkaca pada pengetahuan masa lalu (budaya) sebagaima-

na di paparkan di atas. Pengetahuan komunitas Ambon ini merupa-

kan hasil sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari ketika komunitas 

masih berada di lingkungan negeri asal Ambon yang dianggap lebih 

tinggi sehingga perlu untuk dipertahankan ketika berada di negeri 

rantau Surabaya. 

Namun seiring perjalanan komunitas negeri Asal Ambon 

menghadapi suatu komunitas yang secara konteks budaya lebih besar 

(Surabaya), mau, tidak mau baik, langsung maupun tidak langsung, 

para komunitas ini akan berhadapan dengan sistem budaya makro, 

dimana yang tidak siap akan terakulturasikan dalam proses persain-

gan mempertahan eksistensi budaya lokal sendiri.  

Namun disinilah sebenarnya letak menariknya dari studi ini, 

selama ini gambaran eksistensi budaya lokal atau pengetahuan keari-

fan budaya lokal hanya ditemukan dalam studi-studi terkait lokasi 

budaya. Yakni di pulau Ambon secara langsung. Dibandingkan dengan 

studi ini, sisi menariknya ingin memberikan gambaran bagaimanakah 

eksistensi atau pengetahuan kearifan budaya lokal ketika komunitas 

negeri asal Ambon berada di daerah rantau Surabaya?. Disini akan 

mencoba mencari gambaran gambaran tetang apakah budaya komuni-
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tas negeri asal Ambon ini dipertahankan ataukah dibiarkan terakulta-

risikan dengan budaya yang baru. 

Selama ini dalam rangka menjembati antara budaya baru den-

gan budaya lokal telah didirikan sebuah organisasi yang bernama 

KPPM (Komite Perekat Persaudaraan Maluku). KPPM ini selain se-

bagai induk organisasi, juga berfungsi sebagai pemersatu 

persahabatan antara warga-warga dari dua desa atau lebih 

berdasarkan adata yang tersebar di seluruh Surabaya. Yakni: 

Organisasi Cabang Alamat 

1. Suli : Jl. Kampung Malang Kulon, Surabaya 

2. Waai : Jl. Ikan Trawani Utara, Surabaya 

3. Amahusu : Jl. Pumpungan IV/ 20, Surabaya 

4. Sapti : Jl. Bagong Ginayang III/20, Surabaya 

5. Leparisa : Jl. Blimbing IV/23 Surabaya 

6. Nohas : Jl. Kertajaya Indah TMR 16/17 BLK- 

  P38, Surabaya 

7. Tiga Saudara : Perum.Pondok Candra Jl.Duren Kisar  

  Surabaya 

8. Tepa : Rungkut Utara, Surabaya 
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9. Lisaboli Kelisa : Perum Kandangan Tandes, Surabaya 

10. Letti : Jl. Krembangan Jaya, Surabaya 

11. Bahk : Benowo, Surabaya 

12. Alang : Perak Timur, Surabaya 

13. Tanimbar (MTB) : Jl. Graha Kencana N/17 SDA Surabaya 

14. Porto : Dukuh Kupang TMR XIX/80, surabaya 

15. Nusahalawa : Bulak Banteng Baru G. Mawar No. 7,  

  Surabaya 

16. Tulehu : Rungkut Lor, Surabaya 

17. Pulau Buru : Pumpungan, Surabaya 

18. Pelau : Jl. Pogot Gg. VIII, Surabaya  

(Sumber: KPPM, 2009). 

Paparan di atas sebenarnya merupakan salah satu indikasi 

adanya proses pencarian identitas diri yang belum tuntas di kalangan 

masyarakat etnis Ambon di Surabaya.  

Menyimak fenomena yang ada, pada titik inilah peneliti 

melihat keunikan tersendiri dari masyarakat Ambon yang ada di 

Surabaya. Keunikannya terletak pada tidak dilupakannya daerah asal 

mereka dalam kehidupan sosial, meski berada di daerah perantauan. 
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Perkumpulan masyarakat Ambon ibarat sebuah oase di tengah gurun 

pasir, sebagai bentuk ekspresi dan eksistensi identitas mereka. 

Asumsi ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi, yakni perubahan 

pasti terjadi, dimana proses perubahan merupakan suatu realitas 

yang melibatkan struktur sosial dan hubungan sosial para pelakunya. 

Selain itu, perubahan juga berimplikasi pada pola perilaku pelakunya. 

Menurut Himes dan Moore, dalam Scott (1986: 430) menyatakan bah-

wa, terdapat tiga dimensi perubahan sosial, yakni dimensi struktural, 

dimensi kultural dan dimensi interaksional. Dimensi struktural 

melibatkan perubahan pada bentuk-bentuk struktural yang ada di 

masyarakat, seperti perubahan peranan dalam masyarakat, 

perubahan dalam struktur sosial masyarakat dan perubahan dalam 

lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan yang 

dimaksudkan dengan dimensi kultural melibatkan perubahan 

kebudayaan dalam masyarakat, seperti misalnya terjadi difusi dan 

akulturasi kebudayaan sebagai akibat kontak dengan kebudayaan 

yang lain, peminjaman kebudayaan, invention dan discovery. 

Sedangkan dimensi interaksional melibatkan perubahan dalam hal 

hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Hermien L, 2005: 

20).  
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Akibatnya adalah perubahan dalam hal hubungan antara 

manusia dengan manusia, manusia dengan benda, serta manusia 

dengan lingkungannya. Dalam kondisi seperti itulah seseorang 

membutuhkan wadah atau sarana ekspresi sebagai sebuah upaya 

pelampiasan atas apa yang dirasakannya. Tujuannya adalah untuk 

mengakali kondisi kehidupannya. Usaha ini merupakan sebuah 

langkah terhadap apa yang dirasakan dengan apa yang 

dikehendakinya. Salah satu wujudnya adalah dengan bergabung atau 

bahkan membentuk sebuah asosiasi yang tidak jauh dari realitas 

sosial kehidupannya. Wujud apresiasi dan ekspresi tersebut adalah 

pada asosiasi identitas kultural. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

pengetahuan kearifan lokal komunitas Ambon terhadap identitas 

budayanya dikota di Surabaya dalam lingkungan baru yang sangat 

berbeda dengan budayanya yang lama dan dalam tekanan ekonomi 

yang mengharuskan mereka harus mengikuti struktur yang benar-

benar baru bagi mereka.  

1.2  Fokus Kajian 

Sekalipun begitu banyak hambatan kultur baru (karena harus 

mengambil keputusan bekerja ataupun studi) serta resiko akulturasi 

budaya harus dihadapi, namun usaha-usaha mengetahui budaya tetap 
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harus dilakukan Disinilah sesungguhnya letak keunikan sekaligus sisi 

menarik dari studi ini. Berdasarkan pada latar belakang dan realitas 

tersebut di atas, studi ini dikerjakan untuk menjawab bagaimana pen-

getahuan kearifan lokal di kalangan komunitas Ambon dalam me-

maknai identitas budayanya di kota di Surabaya? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

jawaban atas permasalahan yang diajukan, sehingga diharapkan 

mampu menjelaskan bagai-mana pengetahuan kearifan lokal 

komunitas Ambon dalam memaknai identitas budayanya di kota di 

Surabaya? 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini ada beberapa hal;  

1. Untuk mengungkap bagaimana pengetahuan kearifan lokal 

komunitas Ambon dalam memaknai identitas budayanya di kota di 

Surabaya? 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah usaha-usaha memaknai 

pengetahuan kearifan lokal komunitas Ambon dalam memaknai 

identitas budayanya di kota di Surabaya? 
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3. Menambah wawasan bagaimanakah usaha-usaha memaknai 

pengetahuan kearifan lokal komunitas Ambon dalam memaknai 

identitas budayanya di kota di Surabaya dari aspek sosiologis.  

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, nantinya diharapkan mampu memberikan kon-

tribusi sebagai berikut:  

1. Memahami pengetahuan kearifan lokal komunitas Ambon dalam 

memaknai identitas budayanya di kota di Surabaya  

2. Menambah kajian teoritis serta mengantarkan kalangan akademik, 

khususnya yang ingin mendalami studi tentang pengetahuan 

kearifan lokal komunitas Ambon dalam memaknai identitas 

budayanya di kota di Surabaya. 

3. Bagi peneliti secara pribadi, studi ini dapat menambah pengalaman 

serta wawasan dalam membentuk kerangka berpikir dan analisis 

sosial. 

1.5  Kerangka Teori. 

Dalam studi ini yang menjadi kayword adalah konsep 

“pengetahuan kearifan budaya lokal”. Dimana konsep kerarifan ini 

mengacu pada konsep pengetahuan kearifan budaya lokal masyarakat 

Ambon dalam memaknai identitas budayanya di kota Surabaya. 
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Berkes (1999a dalam Kondarus 2007: 26), pengetahuan kearifan 

budaya lokal adalah mengacu pada pengatahuan lokal yang dimiliki 

oleh komunitas tertentu atau masyarakat adata atau juga masyarakat 

tradisional. Dengan demikian secara implisit dalam konsep 

“pengetahuan kearifan budaya lokal masyarakat” adalah suatu unsur 

pokok dari “pengatahuan” suatu ekosistem. Yaitu sebuah konsep yang 

mampu menjelaskan suatu tindakan yang berhubungan dengan 

kebudayaan suatu komunitas. 

Sedangkan, Surjono Soekanto (1982, Eds. 4, 2003: 176) dalam 

bukunya yang berujudul “Sosiologi Suatu Pengantarar”, menjelaskan 7 

(tujuh) unsur-unsur pokok budaya untuk kepentingan ilmiah, dimana 

unsur-unsur tersebut menunjukkan unsur budaya yang universal 

(cultural universals). Yakni dapat dijumpai dalam budaya dii 

manapun di dunia ini. Adapuan tujuh unsur kebudayaan yang 

dianggap sebagai cultural universals, yaitu: 

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, 

alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, tranportasi, 

dsb.). 

2. Matapencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, 

peternakan, sistem produksi, sistem distrbusi, dsb.). 
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3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, sistem organisasi 

politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dst.). 

4. Bahasa (lisan, maupun tertulis). 

5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dst.) 

6. Sistem pengatahuan. 

7. Religi (sistem kepercayaan). 

1.5.1 Teori Interaksi Simbolis (Symbolic Interaction Theory)  

George Herbert Mead tidak mengenal istilah pengetahuan kea-

rifan budaya, serta bagaimana individu memaknai budayanya. Namun 

konsep “peran” (perilaku). Mead percaya bahwa keanggotaan kita da-

lam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama yang kita 

kenal dengan nama budaya (George Herbert Mead, 1934, dalam Ha-

san, 2008: 3).  

Mead secara bersamaan juga mengakui bahwa individu-

individu yang memegang posisi berbeda dalam suatu kelompok, mem-

punyai peran yang berbeda pula, sehingga memunculkan perilaku 

yang juga berbeda. Walaupun pikiran Mead tentang budaya ini, Mead 

tampak juga seorang strukturis. Namun dia juga menentang pandan-

gan bahwa perilaku kita melulu dipengaruhi oleh lingkungan sosial 
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atau struktur sosial (George Herbert Mead, 1934, dalam Hasan, 2008: 

4).  

Sebaliknya, Mead juga percaya bahwa kita sebagai bagian dari 

lingkungan sosial tersebut juga telah membantu menciptakan ling-

kungan tersebut. Lebih jauh lagi, dia memberi catatan bahwa walau 

kita sadar akan adanya sikap bersama dalam suatu kelom-

pok/masyarakat, namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa kita se-

nantiasa berkompromi dengannya. Mead juga tidak setuju pada pan-

dangan yang mengatakan bahwa untuk bisa memahami perilaku so-

sial, maka yang harus dikaji adalah hanya aspek eksternal (perilaku 

yang teramati) saja. Dia menyarankan agar aspek internal (mental) 

sama pentingnya dengan aspek eksternal untuk dipelajari. Karena dia 

tertarik pada aspek internal dan eksternal atas dua atau lebih indivi-

du yang berinteraksi, maka dia menyebut aliran perilakunya dengan 

nama “social behaviorism” (George Herbert Mead, 1934, dalam Hasan, 

2008: 5-6).  

Walau Mead menyarankan agar aspek internal juga dikaji un-

tuk bisa memahami perilaku sosial, namun hal tersebut bukanlah me-

rupakan minat khususnya. Justru dia lebih tertarik pada interaksi, di 

mana hubungan di antara gerak-isyarat (gesture) tertentu dan mak-

nanya, mempengaruhi pikiran pihak-pihak yang sedang berinteraksi 

(George Herbert Mead, 1934, dalam Hasan, 2008: 6-7).  
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Dalam terminologi Mead, gerak-isyarat yang maknanya diberi 

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi adalah meru-

pakan “satu bentuk simbol yang mempunyai arti penting” (a signifi-

cant symbol”). Kata-kata dan suara-lainnya, gerakan-gerakan fisik, 

bahasa tubuh (body langguage), baju, status, kesemuanya merupakan 

simbol yang bermakna. 

Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, di mana dua atau le-

bih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna. Perila-

ku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang dikeluarkan orang lain, 

demikian pula perilaku orang lain tersebut. Melalui pemberian isyarat 

berupa simbol, kita mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan se-

baliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan orang lain, 

kita menangkap pikiran, perasaan orang lain tersebut. Teori ini mirip 

dengan teori pertukaran sosial (George Herbert Mead, 1934, dalam 

Hasan, 2008: 9-10).  

 Interaksi di antara beberapa pihak tersebut akan tetap berja-

lan lancar tanpa gangguan apa pun manakala simbol yang dikelua-

rkan oleh masing-masing pihak dimaknakan bersama sehingga semua 

pihak mampu mengartikannya dengan baik. Hal ini mungkin terjadi 

karena individu-individu yang terlibat dalam interaksi tersebut beras-

al dari budaya yang sama, atau sebelumnya telah berhasil memecah-

kan perbedaan makna di antara mereka. Namun tidak selamanya in-
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teraksi berjalan mulus. Ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan 

simbol yang tidak signifikan simbol yang tidak bermakna bagi pihak 

lain. Akibatnya orang-orang tersebut harus secara terus menerus 

mencocokan makna dan merencanakan cara tindakan mereka (George 

Herbert Mead, 1934, dalam Hasan, 2008: 11-12).  

Banyak kualitas perilaku manusia yang belum pasti dan se-

nantiasa berkembang: orang-orang membuat peta, menguji, merenca-

nakan, menunda, dan memperbaiki tindakan-tindakan mereka, dalam 

upaya menanggapi tindakan-tindakan pihak lain. Sesuai dengan pan-

dangan ini, individu-individu menegosiasikan perilakunya agar cocok 

dengan perilaku orang lain. Pada tahap inilah lazim di sebut dengan 

sosialisasi. 

1.5.2 Teori Sosialisasi 

Mead juga membahas sosialisasi di dalam pikirannya, menurut 

George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self and Society (1972), 

menguraikan mengenai tahap pengembangan diri manusia. Manusia 

lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara berta-

hap melalui interaksi dengan anggota masyarakat (Bahan ajar Sosi-

ologi Budaya, oleh Eddy Herry P., 2008). 
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Pada tahapan sosialisasi ini, menurut Mead urutannya sebagai 

berikut: 

1. Tahap pertama, Play Stage 

Seorang anak mu-
lai belajar men-
gambil peran 
orang yang bera-
da disekitarnya. 

 
Meniru peran 
yang dijalankan 
ayah, ibu, kakak, 
nenek, polisi, dok-
ter, tukang pos, 
supir, dsb. 

 Belum sepenuh-
nya memahami 
isi peran-peran 
yang ditirunya 

2. Tahap Kedua, Game Stage 

Pada tahap iniseorang anak 
tidak hanya mengetahui 
peran yang harus dijalan-
kannya, tetapi telah pula 
mengetahui peran yang 
arus dijalankan oleh orang 
lain dengan sispa ia berin-
teraksi 

 

Contoh:  
Dalam sebuah pertandin-
gan; seorang anak bermain 
dalam suatu pertandingan 
tidak hanya mengetahui 
apa yang diharapkan orang 
lain darinya, tetapi juga 
yang diharapkan dari orang 
lain yang ikut dalam per-
tandingan tersebut. 

 

3. Tahap Ketiga, Generalized Other 

Seseorang telah mampu mengam-
bil peranperan yang dijalankan 
orang lain dalam masyarakat, ia 
telah mampu berinteraksi dengan 
orang lain dalam masyarakat ka-
rena telah memahami peranan-
nya sendiri serta orang lain den-
gan siapa ia berinteraksi. Seorang 
anak telah memahami peran 
orang tua, selaku siswa mema-
hami peran guru, dsb. 

 

 

Jika seseorang te-
lah mencapai tahap 
ini menurut Mead 
orang 
tersebut telah 
mempunyai suatu 
diri. 
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Dari pandangan-pandangan Mead di atas nampak jelas pendi-

riannya bahwadiri seseorang terbentuk melalui interaksi dengan 

orang lain. 

1.5.3 Teori Identitas (Identity Theory) 

Sheldon Stryker (1980) (dalam Hasan: 14-15) juga mengkaji 

individu di dalam pikirannya. Hal ini terlihat dari teori Indentitas 

yang telah dikemukakannya. Stryker memusatkan perhatiannya pada 

hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur 

sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat 

dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk 

oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Dalam hal 

ini Stryker tampaknya setuju dengan perspektif struktural, khusus-

nya teori peran. Namun dia juga memberi sedikit kritik terhadap teori 

peran yang menurutnya terlampau tidak peka terhadap kreativitas 

individu.  

Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori pe-

ran) dan konsep diri/self (dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap pe-

ran yang kita tampilkan dalam berinteraksi dengan orang lain, kita 

mempunyai definisi tentang diri kita sendiri yang berbeda dengan diri 

orang lain, yang oleh Stryker dinamakan “identitas”. Jika kita memili-

ki banyak peran, maka kita memiliki banyak identitas. Perilaku kita 
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dalam suatu bentuk interaksi, dipengaruhi oleh harapan peran dan 

identitas diri kita, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi den-

gan kita (Sheldon Stryker (1980), dalam Hasan: 14-15). 

Intinya, teori interaksi simbolis dan identitas mendudukan in-

dividu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan 

membangun harapan-harapan sosial. Perspektif iteraksionis tidak 

menyangkal adanya pengaruh struktur sosial, namun jika hanya 

struktur sosial saja yang dilihat untuk menjelaskan perilaku sosial, 

maka hal tersebut kurang memadai (Sheldon Stryker (1980), dalam 

Hasan: 15) 

1.5.4 Moral Ekonomi Petani 

Begitu juga Scott, ia juga tidak menganal istilah pengetahuan 

kearifan, budaya, maupun individu didalam di dalam pikirannya, 

namun konsep resistensi. Resistensi ini mengacu pada usaha-usaha 

untuk memaknai suatu budaya 1

                                                            
1  Walaupun konsep budaya, serta resistensi budaya dalam studi ini jauh sekali 

berbeda dengan konsep resistensi budaya yang menjadi gagasan Scott yang men-
jadi pilihan dalam kerangka teori. Yaitu sebenarnya resistensi Scott menggagas 
tentang resistensi di kalangan para petani yang mendapat perlakuan marjinali-
sasi oleh penguasa yang menghancurkan tatanan sistem budaya mereka (Mus-
tain, 2005).  

 yang telah termajinalsisikan oleh 

tindakan penguasa (Scott, 1981: 21). Yaitu resistensi yang disebabkan 

ketidakserasian tatanan masyarakat secara ekonomi.  
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Masyarakat didalam memaknai budayanya, menurut Scott 

(1981: 21), cara yang berkembang pada saat itu adalah dengan cara 

membentuk sebuah asosiasi kultural yang merupakan ciri khas 

adanya kegiatan saling bantu diantara sesama anggotanya guna 

memberikan soslidaritas saling bantu di kalangan kaum marjin. 

Selanjutnya kegiatan saling bantu ini diharapkan mampu 

memberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses sumber-

sumber daya yang telah dihasilkan oleh asosiasi di tengah-tengah 

menghindari kondisi marjinal. 

Meskipun serentetan pembentukan asosiatif ini umumnya 

dianggap memenuhi kebutuhan, khususnya secara hak di kalangan 

marjin, namun hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek dan 

bersifat mendesak, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang belum 

tentu dapat diwujudkan karena berada pada jalur non formal dan 

tidak terkodinir. Hal ini disebabkan karena umumnya resistensi 

hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Scott: 1981: 21-23). 

Selanjutnya prinsip untuk meminimalkan resiko gagal dalam 

setiap perencanaan resistensi, dimana resiko-resiko dihindari sebagai 

hal yang mengandung bencana dalam perhitungan akan musim krisis. 

Kehidupan yang berada dalam garis batas ini diartikan sebagai garis 

kelayakan hidup, dimana James C. Scott mengistilahkan kehidupan 

seperti ini sebagai suatu kehidupan dalam batas ambang air pada 
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leher manusia. Sehingga sekecil apapun ombak yang terjadi akan 

menenggelamkan eksistensi kehidupan seseorang atau kelompok. 

Resistensi kaum marjin sendiri menurut Scott dapat diklasifi-

kasikan kembali sebagai berikut:  

1. mereka (marjin) tidak menggunakan lembaga formal, sehingga se-

tiap gerakanya terkesan tidak terencana, dan tidak sistematis;  

2. melakukan resistensi secara diam-diam Sehingga cenderung mera-

hasiakan aktifitasnya dan tidak melakukan penghadangan secara 

langsung sehingga upaya resistensi umumnya dilakukan secara 

simbolis; 

3. bentuk resistensinya dibatasi pada lingkungan kecil, untuk meng-

hindari kerugian organisasi yang berlebihan dan terhadap mobili-

sasi semua simpatisan yang potensial secara simultan (reaksi seca-

ra bersama); 

4. dilakukan “konfirasi diam”. atau yang dimaksud ialah para resistor 

dalam hal ini menuntut diri dalam golongannya untuk tetatap di-

am-diam, tetapi senantiasa dalam kondisi tetap rasa kebersamaan;  

5. termajinalisasikan menutupi resistensi mereka dengan aktivitas 

yang sembunyi-sembunyi, tanpa memandang waktu (Musta’in, 

2005: 10). 
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Meskipun resistensi yang telah digambarkan Scott di atas 

memberikan inspirasi guna menggambarkan resistensi budaya suatu 

masyarakat, namun resistensi yang dilakukan marjin terhadap 

penguasa umumnya bersifat manifes, fenomena yang tampak secara 

kasat mata (pemerintah dan kaum miskin). Maka perpektif identitas 

adalah satu alat analisis yang dianggap relevan untuk melengkapi 

perpektif moral ekonomi Scottian tersebut. 

1.6  Metode Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian ini, karena sangat tepat untuk menjelaskan kompleksitas 

perilaku manusia. Hal tersebut sesuai dengan asumsi bahwa manusia 

adalah makhluk yang aktif, yang mempunyai kebebasan kemauan, 

yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya 

dan yang perilakunya tidak didasarkan pada hukum sebab-akibat 

(Brannen, 1992; dalam Suryabrata, 2000; Alsa, 2003: 29). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003:4). Sedangkan John W. 

Creswell (1994:1; dalam Patilima, 2005:3) mendefinisikan pendekatan 

kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami 
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masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan 

gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah 

latar ilmiah. Pendekatan kualitatif esensinya adalah sebagai metode 

pemahaman atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari 

kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan (Danim, 

2002:35). Pendekatan ini mencoba menterjemahkan pandangan-

pandangan dasar interpretatif dan fenomenologis. Beberapa 

pandangan mendasar tersebut menurut Sarantakos (1993; dalam 

Poerwandari, 2001:22) adalah: 

1. Realitas sosial adalah sesuatu yang subjektif dan 

diinterpretasikan, bukan sesuatu yang berada di luar individu-

individu. 

2. Manusia tidak secara sederhana mengikuti hukum-hukum alam di 

luar diri, melainkan menciptakan rangkaian makna dalam 

menjalani kehidupannya. 

3. Ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-hari, bersifat induktif, 

idiografis dan tidak bebas nilai. 

4. Penelitian bertujuan untuk memahami kehidupan sosial. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif, karena ingin mengetahui gambaran strategi 
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survival identitas Ambon yang digunakan oleh komunitas Ambon dan 

interaksi sosial di tengah heterogenitas masyarakat Surabaya. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran 

dengan jelas suatu keadaan yang spesifik, keadaan sosialnya dan 

keadaan hubungannya (Neuman, 2000:22). Pendapat senada 

dilontarkan oleh Setijanto (2003:16), bahwa penelitian deskriptif 

adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel 

dari suatu peristiwa dan kadang-kadang dapat pula mengidentifikasi 

perbedaan atau bahkan hubungan variabel dalam peristiwa tersebut.  

1.6.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pengurus organisasi yang berasal 

dari Ambon yang tergabung dalam perkumpulan organisasi 

masyarakat Ambon di Surabaya. Alasan pemilihan subjek ini karena 

untuk mempersempit cakupan penelitian.  

Perkumpulan sebagai wujud sarana ekspresi merupakan 

wadah yang tepat bagi organisasi Ambon di Surabaya untuk 

memperkenalkan kondisi realitas yang berbeda antara daerah asalnya 

dengan daerah tempat dimana mereka berada tentu saja dibutuhkan 

sarana untuk mensosialisasikan secara perlahan pola-pola kehidupan 

yang baru ini. Dan, asosiasi memfasilitasi itu semua, disamping 
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tujuan lainnya adalah wujud eksistensi kedirian mereka sebagai 

masyarakat Ambon. 

Penentuan subjek pada studi ini bukanlah dipilih secara acak 

(random), tetapi menggunakan subyek bertujaan (purposive). 

Pertimbangan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan keberagaman 

etnis Ambon itu sendiri, hal ini di karenakan peneliti yakin bahwa 

perbedaan pengalaman seseorang memungkinkan perbedaan makna 

pula dalam hidupnya. Sedangkan informan yang terpilih adalah HT, 

RW, ATT, TT, ANK dan SH (bukan nama sebenarnya). 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan pengumpulan data 

digunakan dengan pedoman wawancara. Wawancara merupakan 

salah satu cara yang paling umum untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan sekaligus untuk memahami subjek yang diteliti terdapat 

beberapa jenis wawancara dan studi ini tidak mengunakan semua 

jenis wawancara tetapi banyak mengunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur, yang berarti tidak dibatasi oleh sederet pertanyaan baku. 

Tipe wawancara ini memungkinkan keluasan data yang lebih besar 

dari pada tipe yang lainya, karena sifat kualitatif yaitu berusaha 

memahami perilaku kompleks anggota masyarakat tanpa mendalami 
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kategorisasi terlebih dahulu dimana kategorisai ini hanya membatasi 

studi yang dikaji.  

Untuk mendukung perolehan data agar lebih komprehensif, 

maka teknik pengumpulan data juga disertai dengan observasi di 

lapangan. Temuan “remah-remah” data sangat mendukung peneliti 

untuk menganalisa data yang diperoleh pada saat wawancara. 

Selanjutnya adalah penelusuran data sekunder, yakni pengumpulan 

data berupa catatan-catatan yang relevan dengan rumusan 

permasalahan, seperti hasil penelitian terdahulu, data pada instansi 

pemerintah, data pada sekretariat perkumpulan atau asosiasi 

masyarakat Ambon dan sebagainya. 

1.6.3 Analisis data. 

Data disajikan dalam bentuk teks naratif, karena perolehan 

data bukan berupa angka, tabel-tabel dengan ukuran statistik. Analisa 

ini diperlukan karena mampu menghasilkan atau memperoleh makna 

dan implikasi yang lebih luas pada hasil penelitian. Metode yang 

dilakukan adalah mengumpulkan informasi dengan bantuan 

penggunaan instrumen recorder. Langkah selanjutnya yang dilakukan 

oleh peneliti adalah mentranskrip hasil audio tersebut dalam bentuk 

tulisan (raw data) untuk diamati, dipilah dan dikumpulkan ke dalam 

sub-sub pokok bahasan. Data tersebut dianalisis dan dibagi dalam 

beberapa klasifikasi dengan menggunakan metode induksi. Data yang 
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telah dianalisis ini dikonversikan dengan teori-teori yang telah ada. 

Selanjutnya landasan dalam mengolah dan menganalisis data adalah 

dengan memperhatikan:  

1. Voices, yaitu dengan melihat individu siapa yang sedang berbicara 

dan didengarkan pada saat wawancara paling tidak konteks ini 

mempunya tiga dimensi, yang pertama dari pengarang, kedua 

sendirian (self) menjadi subjek penelitian, dan ketiga

2. Reflektivitas, yaitu dengan cara mengamati apa yang tidak terlihat 

dan apa yang tidak terdengar dari subjek, apa yang terlihat oleh 

fakta tidak selalu merupakan kebenaran sehingga posisi individu 

dalam memberikan wawancara dailihat dari lingkungan di sekitar 

bagaimana individu di pengaruhi oleh keterwakilan sebagai 

anggota kelompok masyarakat. 

 adalah 

presentasi voice. Adalah merupakan wewenang peneliti 

sepenuhnya dalam menentukan voice mana layak dan tidak layak 

untuk di tampilkan hal ini dikarenakan peneliti yang membangun 

teori dari data telah ada dan peneliti yang benar-benar tahu 

koherensi data dengan teori yang di bagun melalui voice yang 

dipilih. 

3. Subjektifitas, yaitu melihat individu secara mendalam dan melihat 

bahwa setiap individu itu unik dan spesifik sehingga masing-

masing individu memiliki cara pandang tertentu yang dihasilkan 
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dari pengalaman dan pengharapanya subjektivitas, menge-

depankan bagaimana individu mampu menciptakan meng-

interpretasi, dan membayangkan dunia sendiri dalam lingkungan 

dunia yang ada di sekitarnya. (Sugiyono, 2008, cet, 04, 244-245) 

Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data bukanlah 

suatu hal yang terpisah dari kegiatan analisis, karena ia adalah 

bagian dari analisis. Reduksi data ditujukan sebagai proses seleksi, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan yang memberikan kemampuan dalam menarik sebuah 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Sugiyono, 2008, cet, 04, 245). 

Penyajian data berupa teks naratif. Sedangkan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh, mulai dari mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi (Sugiyono, 2008, cet, 04, 245-

246). 
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2.1  Tinjauan Kota dan Komunitas Ambon Rantau Di Surabaya 

Surabaya merupakan kota multi etnis memperkaya dengan 

banyak budaya. Di Surabaya terdapat berbagai macam suku, seperti 

Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Indonesia etnis juga dapat di-

temukan, seperti: Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi, 

Ambon yang dicampur dengan warga asli Surabaya membentuk bu-

daya dan pluralisme, dengan itu, menjadi karakteristik khusus untuk 

Surabaya. Sebagian besar warga Surabaya yang penutur asli dari ma-

syarakat Surabaya dan Madura. Karakter khusus dari Surabaya 

bangsa mudah asssociate, bahasa mereka adalah cara extrovert (orang 

yang memntingkan hal lahirnya saja). Walaupun mereka tampaknya 

memiliki perangai keras, di sini adalah orang-orang yang demokratis, 

toleran, dan suka membantu satu sama lain. Dalam seni budayanya, 

masyarakat di Surabaya pada umumnya seperti dalam gerakan mena-

rik, dinamis dan pelucu. Memperlambat gerakan Tari hormat tidak 

diterima di sini.   

(http://www.surabaya.go.id/eng/about.php?page=demografis). 
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2.1.1 Komunitas Ambon Di Kota Surabaya 

Karakteristik secara angka untuk komunitas Ambon rantau di 

kota Surabaya memang tidak dapat ditemukan, namun keberadaan 

komunitas-komunitas/perkumpulan Masyarakat dengan negeri asal 

Ambon setidak mampu sebagai bukti bahwa memang komunitas Am-

bon adalah salah satu pengisi kaum pendatang di kota ini. 

Saat ini, setidaknya sebagaimana di paparkan dalam latar be-

lakang bab 1 di atas, setidaknya tercatat 18 organisasi yang hingga 

saat ini masih eksis di Surabaya. Meskipun secara kasat mata kebera-

daan mereka tidak terdeteksi secara data kependudukan. Selanjutnya 

apabila dilihat dari karakteristik keanggotannya 

1. Komunitas asal negeri Suli : 26 Orang  

2. Komunitas asal negeri Waai : 57 Orang 

3. Komunitas asal negeri Amahusu : 25 Orang 

4. Komunitas asal negeri Sapti : 60 Orang  

5. Komunitas asal negeri Leparisa : 12 Orang 

6. Komunitas asal negeri Nohas : 37 Orang 

7. Komunitas asal negeri Tiga Saudara : 24 Orang 

8. Komunitas asal negeri Tepa : 54 Orang 

9. Komunitas asal negeri Lisaboli Kelisa : 27 Orang 

10. Komunitas asal negeri Letti : 69 Orang 

11. Komunitas asal negeri Bahk : 41 Orang 
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12. Komunitas asal negeri Alang : 23 Orang 

13. Komunitas asal negeri Tanimbar (MTB) : 44 Orang 

14. Komunitas asal negeri Porto : 89 Orang 

15. Komunitas asal negeri Nusahalawa : 14 Orang 

16. Komunitas asal negeri Tulehu : 83 Orang 

17. Komunitas asal negeri Pulau Buru : 8 Orang 

18. Komunitas asal negeri Pelau  : 148 Orang  

(Sumber: KPPM, 2009) 

2.2  Karakteristik Profil Informan 

Sub bab ini dilaporkan mengenai profil informan yang telah 

penulis wawancarai. Semua informan yang telah penulis pilih adalah 

elemen-elemen masyarakat Ambon yang ada di kota Surabaya. Hal ini 

dikenakana memang studi ini ingin mengkaji tentang kearifan budaya 

lokal masyarakat dalam mempertahankan identitas budayanya di kota 

di Surabaya. Deskripsi mengenai latar belakang ini meliputi berbagai 

macam hal yang kompleks, terkait mempertahan-kan kearifan budaya 

di daerah baru (Surabaya). Kompleksitas hal-hal tersebut antara lain 

mencakup latar belakang identitas diri, pendidikan, status sosial 

ekonomi hingga kondisi lingkungan tempat para elemen-elemen 

masyarakat Ambon. 
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2.2.1 HT (Elemen: Mantan Pengurus Harian KPPM DI Surabaya) 

HT adalah informan pertama yang berhasil penulis 

wawancarai dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 

informasi seputar bagaimanakah kearifan lokal masyarakat Ambon 

dalam mempertahankan identitas budayanya di kota Surabaya. Lelaki 

kelahiran kota Pelauw, Pulau Haruru, Ambon, Maluku Tengah 

tanggal 1 Pebruari 1948 kini telah berusia 61 tahun dengan kualifikasi 

ciri-ciri perawakan sebagai berikut; badan lebar, tinggi badan sekitar 

175 cm, dengan bentuk muka bulat lebar, warna kulit putih, itu 

tampak berwibawa dengan gaya berbicaranya yang sangat khas 

dengan logat Ambonnya yang melekat dari tutur katanya saat 

berbicara.  

Kepemilikan Ijazah S3 adalah sebagai kualifikasi pendidikan 

yang pernah HT tempuh. Sejak tahun 1969 HT pasca kelulusannya 

dari SMA langsung memutuskan untuk meneruskan studinya di 

Surabaya. Kala itu HT memilih Unesa (Universitas Negeri Surabaya) 

sebagai tempat berlabuh (1970). Dimana kala itu masih bernama IKIP 

(Istitut Keguruan Ilmu Pendidikan) Surabaya. 

Tahun 1974 HT sudah menyelesaikan pendidikan di Unesa 

Surabaya, Selang waktu 3 (tiga) bulan pasca kelulusannya di Unesa, 

melanjutkan kembali studinya kejenjang berikutnya (S2). Namun 
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pendidikan ini HT tempuh di daerah kota Apel, Malang. Yaitu 

persisnya UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) pada tahun 

1975. Tahun 1985 adalah akhir HT berada di Malang. HT 1975 

memutuskan untuk kembali ke Surabaya dengan membawa Ijazah S2 

Ilmu Syariah di tangannya. 

Ditengah-tengah karirnya yang cemerlang dalam menempuh 

pendidikan, pada tahun 1985 HT diterima dan dinobatkannya menjadi 

salah satu seorang dosen ilmu Syariah di IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. Ungkapnya :  

“nasib baik kemujuran dari rahmat Allah SWT, yang 
telah merestu saya dan kedua orang tua saya yang 
berada di Maluku telah panjatka doa untuk anaknya 
yang tercinta yang berada di surabaya. Amin ya rabal 
alamin sambil mengucap mukanya”. (HT, Minggu, 
12/04/2009, Pkl 19.30 WIB). 

 
“rahmat Tuhan Alloh SWT nampaknya selalu 
menaungi saya, dan restu kedua orang saya di Maluku 
yang selalu terpanjat kepadanya untuk anaknya 
tercinta di Surabaya... Amin...” (HT, Minggu, 
12/04/2009, Pkl 19.30 WIB, Translate). 

 
Lebih lanjut, dalam selang waktu tahun yang sama HT juga diterima 

dan dinobatkan menjadi seorang PNS dengan kedinasan seorang 

dosen tetap Fakultas Syari’ah di IAIN Sunan Ampel tersebut. Karir 

pendidikan telus berlanjut, pada tahun 2002, kepemilikan ijazah S3 

sebagai puncak wirayat pendidikan HT pun telah di raih. Namun studi 
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S3 ini HT tempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tempat dimana HT 

mengabdikan pekerjaannya. Selanjutnya, sebagai salah satu 

pendatang di kota Surabaya, kerinduan akan kampung serta rasa 

primodialisme terhadap budaya kampung halaman serta kearifan 

budaya yang pernah ia jalani saat bersama keluarga, kerabat serta 

teman, diakuinya selalu melekat dan teringat di stimulus 

ingantannya. Dalam pernyataannya:  

“beta paling bangga menjadi orang Ambon, keturunuan 
beta pung nenek moyang berasal dari Maluku, beta 
tetap menpertahankanya, sekalipun beta berada di 
Surabaya, Maluku pulau yang tidak bisa menandingi, 
karena banyak pulau-pulau kecil terkenal disana, 
terutama laut menjadi tempat rumah beta, dan pulau-
pulau keci menjadi tempat rumah beta, pantai menjadi 
tempat bermain anak- anak cucu beta” (HT, Minggu, 
12/04/2009, Pkl 20.00 WIB). 
 
“saya bangga menjadi orang Ambon, Maluku adalah 
tanah nenek moyangku, aku sebagai generasi penerus 
keturunan Maluku..., aku akan mempertahankkanya, 
sekalipun aku sekarang berada di Surabaya, tiada yang 
menandingi budaya Maluku, budaya pulau seribu yang 
selalu dikenang masyarakat setiap berkunjung ke 
Sana, Laut sebagai halaman rumahku, pulau-pulau-
pulau kecil sebagai ladangku, dan pantai tempat 
bermain bagi anak-anak cucuku”. (HT, Minggu, 
12/04/2009, Pkl 20.00 WIB, Translite). 

Walaupun kenyataanya HT sekarang sudah memutuskan 

untuk menjadi orang Surabaya, namun HT sebenarnya tidak mau 

sepenuhnya di sebut sebagai orang Surabaya.  
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“Beta paling tidak suka menyebut beta ini orang 
Surabaya, walaupun beta pung logat sudah berbeda 
dengan ciri khasnya orang Ambon asli, dan sudah lama 
bertahun terjerumus dalam sebuah kumunitas yang 
beta menganggap baru sebagai komunitas budaya 
Surabaya”. (HT, Minggu, 12/04/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
 
“Saya sangat tidak suka apabila saya disebut sebagai 
orang Surabaya, walaupun logat saya sebagai ciri khas 
pembeda sebagai orang asli Ambon telah tergerus 
komunitas, dan lama tahun bergelut dengan budaya 
yang dahulu amat sangat saya anggap baru, yaitu 
budaya kota Surabaya”. (HT, Minggu, 12/04/2009, Pkl. 
20.00 WIB, Translate). 

Rasa cinta yang lebih terhadap budaya Ambon selanjutnya 

juga HT tunjukkan kepada komunias Ambon di kota Surabaya. Hal ini 

terlihat sebagaimana HT bergabung dengan dan menjadi salah satu 

pengurus di organisasi KPPM. Rasa memupuk serta mempertahankan 

budayanya juga tidak pernah HT lupakan. Hal ini terlihat dari 

antusias HT untuk tetap menjadi pengurus, walaupun sistem 

kepengurusan dibatasi hanya 2 (dua) tahun, kecuali aklamasi anggota 

memang menghendaki untuk tetap dijadikan pengurus.  

Meskipun hal tersebut di atas sebagai penghalang, namun 

tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

KPPM pasca kepengurusannya pada tahun 2005 hingga 2007, sebelum 

digantikan oleh Prof. Dr. Paul Tahalele, dr sebagai pengurus 

selanjutnya dengan kantor pusat di Jalan Pogot IIIV No. 09 Surabaya. 
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Yang sebenarnya sekretariat ini adalah tidak lain adalah rumah 

kediamannya sendiri. Namun dalam pengakuannya ; 

“Walaupu beta (saya) di tunjuk menjadi pengurus 
harian, beta pung tidak akan menolaknya, walaupun 
nyong tau sendiri kesibukan beta di luar kegiatan 
organisasi sebagai seorang dosen, belum lagi 
masalah lain di luar kegiatan dosen, menunutut 
waktu kerja beta, namun beta tetap akan berusaha 
untuk melaksanaka tangguang jawa yang 
diberiakan” (HT, Minggu, 12/04/2009, Pkl. 20.00 
WIB). 
 
“Andaikan saya tetap ditunjuk untuk meneruskan 
menjadi pengurus harian, sayapun tidak akan 
menolaknya...., walaupun anda tau sendiri kesibukan 
saya di luar kegiatan organisasi ini adalah sebagai 
seorang dosen, belum lagi masalah lainnya di luar 
kegiatan dosen tersebut, yang menuntut waktu kerja 
saya..., namun saya akan tetap berusaha untuk 
melaksanakan tanggung jawab yang diberikan...”. (HT, 
Minggu, 12/04/2009, Pkl. 20.00 WIB, Translate). 
 

2.2.2 RW  

RW adalah seorang kedua yang peneliti berhasil temui. Lelaki 

kelahiran Ambon, 28 April 1960 kini telah berusia 49 tahun. Rambut 

keriting, dengan warna kulit hitam kecoklat-coklatan, dengan tiga ke-

rutan di keningnya, tinggi badan sekitar 160 cm agak kurusan dengan 

gaya agak memiring-miringkan tubuhnya menjadi perawakannya. 

Tahun 1979 menjadi catatan keberadaannya pertama kali di 

kota Surabaya hingga saat ini. Sedang saat ini RW bertempat tinggal 
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di Surabaya, tepatnya di jalan Kampung Malang Kulon I No. 64 Sura-

baya.  

Awal karir RW bekerja di CV. Garindo, sekaligus juga meru-

pakan tempat dimana saudaranya bekerja. Namun mengingat ke-

mampuan yang dominan dalam pemikiran dan bekerja, RW disaran-

kan untuk senyambi menempuh pendidikan. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan lain, bahwa pekerjaan yang RW jalani tidak begitu ba-

nyak menyita waktu. Sehingga keputusan untuk menempuh pendidi-

kan di Instansi sekolah yang bernama Akademi Bank Dan Manage-

men Surabaya pun akhirnya RW lakukan. Selanjutnya, pada tahun 

1984 menjadi saksi kelulusannya. Kepemilikan Ijazah di istansi terse-

but nampaknya sebagai bukti bahwa Ahli Madya (D3)/Diploma 3 telah 

RW lampaui.  

Pada tahun 1985 RW memutuskan untuk berpindah kerja di 

Bank Sejahtera Cabang Surabaya. Tepatnya Bank tersebut pada wak-

tu itu berada di jalan Kembang Jepun No. 174 Surabaya. Namun men-

gingat keterbatasan SDM yang RW memiliki, Ia memutuskan untuk 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.  

Pada tahun 1989 kepemilkan ijazah Strata 1 (S1) dengan kon-

sentrasi studi Sarjana Ekonomi telah Ia selesaikan. Dimana studi di-

tempuh RW di kampus Satya Widya Surabaya. Riwayat pekerjaan RW 

lanjut, pada tahun 1997 Bank yang RW tempati untuk bekerja selama 
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ini diliquidasi akibat krisis moneter 1997. Akhirnya ditahun yang sa-

ma pula RW memutuskan mencari tempat kerja yang baru. Alhasil ia-

pun diterima di PT. Sinar Jaya, selama 4 (empat) tahun, dan selanjut-

nya RW bekerja di kantor Gereja Protestan 1 B Eben-Heezer Surabaya 

hingga saat ini. 

Selanjutnya keinginannya terkait kearifan budaya lokal Am-

bon dalam mempertahan identitas juga RW tunjukan. RW pernah 

menjadi salah satu aktivis IKMAL sebelum didirikan KPPM. Waktu 

itu ia menjabat sebagai koordinasi kegiatan tahunan, “walaupun pada 

saat itu keanggotaan tidak seperti sekarang dan lebih terorganisisr 

antara organisasi induk dengan organisasi cabang”; ujarnya. Penga-

laman yang membagakan itu seperti tuturnya sebagai berikut; 

“pada waktu itu, organisasi sudah bisa menampilkan 
budaya-budaya melalui gebyar seni ala Malukuan. Wa-
laupun itu hanya sebatas pen-transformasian yang be-
lum dikatakan berhasil berhasil orang Ambon punya 
program, namun setidaknya pada waktu pertunjukan 
yang pernah dilakukan di gedung DPRD Surabaya ter-
sebut sangat mendapat antusias warga kota Surabaya 
secara umum”. (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 
WIB). 
 
Sedangkan kelemahan pemberdayaan budaya ini di Surabaya 

pada waktu itu, selalu terpenggala masalah perijinan dan terkhusus 

masalah pendanaan yang kurang mendapat perhatian para anggota, 

akibat kesadaran dalam pengumpulan dana anggota. Hal ini menurut 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB II PROFIL INFORMAN 
 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  
(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  

Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

II-38 
 
 

RW ; “masih dalam tataran yang bisa dimaklumi masyarakat punya 

niat, sebab pada waktu itu masyarakat Ambon punya kesejahteraan di 

kota Surabaya tidak sesejahtera sekarang ini”.  

2.2.3 ATT  

ATT adalah informan ketiga yang berhasil penulis temukan. 

Lelaki kelahiran Ambon, daerah Tugu Trikora Urimesser, 13 Septem-

ber 1949 Maluku Tengah, dengan ukuran tubuh sedang dari postur 

orang Jawa pada umumnya, dengan kulit sawo matang, rambut lurus 

menghelai sisir samping kanan, tinggi badan kisaran 160 cm dan kini 

telah berusia 60 tahun.  

Saat ini, ATT bertempat tinggal di jalan Pumpungan IV No. 

20, daerah Kelurahan Bratang Surabaya. Ayah dengan empat anak 

ini, merupakan tipikal orang yang sangat klasik, dan ciri yang paling 

menonjol daripadanya adalah koleksi pakaian adatnya yang dimana 

hari-hari santai banyak ATT kenakan di acara-acara resmi. Walaupun 

model pewarnaan pakaian daerah itu sudah dimodifikasinya ke arah 

pakaian modern, seperti kemeja ataupun hem. 

ATT berada di Surabaya sejak 19 Agustus 1960. Kala itu ATT 

ingin melajutkan studinya. Namun untuk keberadaannya di Surabaya 

dan memilih Unair sebagai tempat berlabuh untuk studi, hal ini me-

nurut ATT karena adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan. 
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Salah satunya adalah hukumnya yang popular, khususnya kalangan 

Indonesia Timur. 

Tahun 1965 menjadi akhir studinya di Fakultas Hukum Unair, 

diterima dan memutuskan untuk bekerja di Pemda Kantor derah Su-

rabaya. Karena tidak terikat keedinasan, maka pada tahun 1973, ATT 

memutuskan untuk mutasi kebagian atministrasi di Dirjen Pajak Ja-

wa timur, hingga tahun 1995 karena sudah memasuki usia pensiun. 

Kearifan budaya masyarakat lokal Ambon juga ATT tunjukkan 

di kota Surabaya. Hal ini ATT tunjukkan ketika partisipasinya ke da-

lam organisasi KPPM sejak tahun 1996. Walaupun jauh sebelum ber-

gabung ATT ke KPPM juga pernah menyepatkan diri membentuk 

usaha persatuan masyarakat Ambon,  

“…..namun pada waktu itu saya masih berstatus ma-
hasiswa, dan kebutalan dua orang teman saya itu war-
ga kapung tempat dimana aku kos…tapi sama-sama 
dari Maluku…, waktu itu temanku Zulfikar Auwat 
Amir dan Ahmad Latuconsina membentuk persauda-
raan kecil mengabadikan gaya berbicara Ambon, den-
gan memberikan les kecil-kecilan kepada masyarakat 
jawa yang tertarik dengan budaya Ambon,walaupun 
kala itu yang berminat hanya beberapa mahasiswa 
studi ilmu budaya, bahkan juga seorang dari alumni 
studi filsafat UGM juga memberikan perhatian dan ter-
tarik dengan budaya Ambon, dan akhirnya iapun ber-
gabung…., namun juga semua itu tidak berlangsung 
lama…sebab dua tahun pasca terbentuknya organisasi 
yang baru dirilis selama kurang lebih satu tahun harus 
dibubarkan, karena kedua temanku harus kembali ke 
Maluku, karena urusan keluarga……,”- 
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Lebih lanjut: 

“walaupun organisasi ini dibubarkan dan hanya beru-
sia 3 kali panen jagung…namun pada saat itu, kenggo-
taan kami sudah bertambah menjadi 7 orang……..”. 
(ATT, Minggu 12/04/2009, Pkl. 20.00 WIB).  
 

2.2.4 TT  

TT adalah informan keempat yang berhasil peneliti berhasil 

temui. Lelaki dengan perawakan seperti marinir rambut cepak, den-

gan kumis tebal sedikit beruban, kulit coklat dengan sedikit keriput 

dikeningnya menjadi perawakannya. Lekaki yang dilahirkan Ambon, 

Ambdullali, Sirmau, Maluku Tengah, tanggal 30 Agustus 1975 kini te-

lah berusia 34 tahun. 

Kepemilikan ijazah SMA adalah sebagai kualifikasi tingkat 

pendidikannya. Ia menamtkan sekolahnya ditempat dimana ia dila-

hirkan, Yaitu SMA Negeri Kairatu Maluku Tengah pada tahun 1991. 

Pada saat ini TT bertempat tinggal di Gubeng Jaya VIII/33 A 

Surabaya sejak dua tahun pasca kelulusannya dari SMA, yaitu pada 

tahun 1993. Orientasi ia datang ke Surabaya hanyalah untuk bekerja 

mengadu nasip. Namun setelah beberapa bulan menganggur. TT ak-

hirnya mendapatkan pekerjaanny. Pekerjaan itu ia dapatkan dari 

KPPM yang membiayai dirinya untuk mengikuti pelatihan Skuriti di 

PSS (Pendidikan Sertifikasi Skuriti) Darma Husada Indah pada tahun 
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selama 2 bulan. Alhasil selang waktu 2 minggu pasca sertifikasi 

keskuritian telah ia peroleh, iapun sudah mendapatkan saluran kerja 

dari perusahaan pembinaan skuriti tersebut. 

Karir awal yang TT jalani ini berlokasi di Rungkut, yaitu te-

patnya post jaga pintu masuk perumahan Pondok Candra Indah Sura-

baya pada 1993. Namun karena banyak faktor, Paidja memutuskan 

untuk pindah:  

“Bagaiman dak pindah, ….ganji..cuman Rp. 400.000, 
00, belum potongan lain-lain…., terlebih tempat tinggal 
beta (saya) di Gubeng…., belum lagi beban cicilan kon-
trakan…. kecil….ini yang harus aku bayar…, habis su-
dah uangku…., terus aku hidup mau makan apa….., 
pokoknya susah…, belum lagi…beta punya calon 
nyoyaku…(pacarku…)…untuk jalan, walaupun seka-
rang sudah resmi menjadi istriku…., dengan pertim-
banggan itu, dan kebutulan lamaranku..di Hotel Maja-
pihit pun aku terima, tapi…itupun tidak lama hanya 4 
bulan…., soalnya hanya 400.000, 00 walaupun itu saya 
terima bersih…, namun lagi-lagi..ya..dak cukup mas.. 
bungung beta (aku) pada saat itu….,” akhir-
nya….setelah mengaggur 4 bulan persisnya, hingga se-
karang aku menemukan tepat yang cocok untuk bek-
er..saya digaji Rp. 500.000, 00 tanpa potong-an…. di 
Hotel Garden Palace Surabaya, mulai tahun 2004 
hingga saat ini…, ya..dibilang masalah gaji..sudah san-
gat lumayan lah…..” (TT, Selasa, 13/04/2009, Pkl. 10.00 
WIB). 
 
Kearifan lokal masyarakat Ambon di Surabaya juga TT tun-

jukkan pada masyarakat Surabaya, kala itu waktu pertama kalinya 

TT bergabung dengan KPPM, sekaligus sebagai tempat naungan saat 

dirinya menganggur di kota Surabaya awal-awal kedatangannya. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB II PROFIL INFORMAN 
 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  
(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  

Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

II-42 
 
 

2.2.5 SSH  

SSH adalah orang kelima yang peneliti berhasil temui. Lelaki 

kelahiran Ambon, 30 Mei 1983 kini telah berusia 26 tahun. Rambut 

keriting, dengan warna kulit hitam mulus, tinggi badan sekitar 170 

cm, badan sedang menjadi perawakannya. 

Tahun 2003 menjadi catatan keberadaannya pertama kali di 

kota Surabaya hingga saat ini. Sedang saat ini SSH bertempat tinggal 

di Surabaya, tepatnya di jalan Gubeng Airlangga IV No. 6 C, Sura-

baya.  

Latar belakang pendidikan sebagai pondasi awal SSH berada 

di Surabaya hingga saat ini. SSH saat ini sedang menjalani studi di 

Fakultas Ekonomi Unair hingga tahun 2007 kemarin dinyatakan lu-

lus. 

Awal karir SSH bekerja di sebuah perusahaan konstruksi Su-

rabaya sejak 3 (tiga) bulan pasca kelulusannya, tepatnya di PT. Sapta 

Graha Listrik Nusantara, Tbk. hingga saat ini. 

Selanjutnya keinginannya terkait kearifan budaya lokal Am-

bon dalam mempertahan identitas juga SSH tunjukan. SSH semasa 

menjadi mahasiswa dulu, pernah menjadi salah satu aktivis KPPM 

sebagai bagian dari koordinasi lapangan, dan kaderisasi. 
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Dalam organisasi lanjut, SSH sering sebagai perwakilan pe-

muda Ambon untuk memberikan sumbangsih pidato di kalangan ma-

syarakat Ambon yang lebih senior daripadanya. 

Hal tersebut pernah SSH utarakan kepada seniornya, namun 

kata senior:  

“Kalau bukan kamu, siapa lagi, kamu adalah masyara-
kat muda Ambon, yang tidak lain adalah penerus kami, 
meneruska perjuangan kami, yang menyatakun, serta 
mengarifkan budaya Ambon ditengah-tengah kondisi 
rantau. Kita adalah bagian dari bangsa dimana tempat 
kita dilahirkan adalah daerah istimewa. Pasca kemer-
dekaan dua kerajaan kecil ternate dan tidore tetap ber-
diri kokoh di sana, walaupun keberadaannya kurang 
mendapat pengakuan dari pemerintah…tapi hal terse-
but bukanlah sebagai alasan semata…sebagai nasiona-
lis, memang sudah seharusnya kalau kita sebagai ne-
garawan Maluku harus tetap mempertahankan budaya 
Maluku”. (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 

2.2.6 NK (Elemen: Mahasiswa Yang sedang Menmpuh Pendidikan Di 
Kota Surabaya Sambil Bekerja) 

NK adalah seorang orang-orang keenam yang peneliti berhasil 

temui. Lelaki kelahiran Ambon, 1 September 1980 kini telah berusia 

29 tahun. Rambut lurus dengan garis tengah belahan sisir serta den-

gan warna kulit putih, tinggi badan sekitar 170 cm, badan sedang 

menjadi perawakannya. 
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Tahun 2001 menjadi catatan keberadaannya pertama kali di 

kota Surabaya hingga saat ini. Sedang saat ini , bertempat tinggal di 

Surabaya, tepatnya di jalan Pumpungan II No. 36, Surabaya.  

Latar belakang pendidikan sebagai pondasi awal NK berada di 

Surabaya hingga saat ini. NK saat ini sedang menjalani studi di Fa-

kultas Hukum Universitas Tujubelas Agustus (Untag) Surabaya hing-

ga tahun 2006 kemarin dinyatakan lulus. 

Awal karir NK bekerja di sebuah perusahaan rental pengelo-

laan internet di daerah itu (sejak kuliah) hingga saat ini. Selanjutnya 

keinginannya terkait kearifan budaya lokal Ambon dalam memperta-

han identitas juga NK tunjukan. NK semasa menjadi mahasiswa dulu, 

pernah menjadi salah satu aktivis KPPM sebagai bagian dari tim pub-

likasi dan media di salah satu media cetak majalah kampus, untuk 

kantor pusat Ambon sekaligussebagai karir sampiangan di Luar War-

net tersebut. 

Dalam tugasnya ia merupakan informan berita yang memberi-

kan gambaran secara angka mapun secara narasi terkait perkemban-

gan serta kearifan lokal masyarakat Ambon di Surabaya.  

Kearifan budaya Ambon selama berada di kota Surabaya, di-

antaranya adalah keaktifannya dalam memberikan informasi kepada 

kampung halaman terkait masyarakat Maluku yang sedang dirantau. 
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Walaupun masalah karir juga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas-

nya ini; 

“Walaupun itu benar, namun beta (saya) saya berniat 
menjalani semua ini bukan semata-mata karena uang 
semata, namun beta saya ingin lebih dianggap membe-
rikan informasi tentang perkembangan budaya beta 
saya kepada saudara-saudara beta saya yang ada di 
Ambon, meskipun beta jatuh-bangun masyarakat Am-
bon di Surabaya, terkadang justru membuat mereka 
merasa kecewa tentang keberadaannya saudaranya di 
Surabaya, misalnya kondisi kemiskinan mahasiswa 
Ambon di Surabaya, Bantuan pemerintah terhadap 
mahasiswa Ambon, dst….”. (NK, Senin, 16/03/2009, 
Pkl. 09.00 WIB). 
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BAB III 
BUDAYA SEBAGAI  

SIMBOL-SIMBOL KOMUNITAS 

 
Beberapa unsur macam budaya unsur-unsur kebudayaan, gu-

na kepetingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam un-

sur-unsur pokok atau besaran kebudayaan, lazim disebut (cultural 

universals). Yakni dapat dijumpai dalam budaya dimanapun di dunia 

ini. C. Kluchohn di dalam karyanya yang berjudul “Universal Catego-

ries of Culture” telah menguraikan pemikiran sarjana menganai hal 

tersebut. Sedangkan inti pendapat-pendapat para sarjana itu menun-

juk pada adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap adalah 

cultural universals, yakni: pertama peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-

alat produksi, tranportasi, dsb.); kedua matapencaharian hidup dan 

sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem 

distrbusi, dsb.); ketiga sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, 

sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dst.); 

keempat bahasa (lisan, maupun tertulis); kelima kesenian (seni rupa, 

seni suara, seni gerak, dst.); keenam sistem pengatahuan; ketujuh 

religi (sistem kepercayaan). (Surjono Soekanto, 1982, Eds. 4, 2003: 

176). 
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Berdasarkan paparan di atas, dalam subbab-subbab selanjut-

nya akan merujuk kepada unsur-unsur universal tersebut. Adapun 

langkah awal ini sebagai berikut. 

3.1 Peralatan Dan Perlengkapan Hidup Sebagai Simbol Budaya Ko-
munitas Rantan Asal Ambon Di Kota Surabaya 

Pembahasan mengenai peralatan dan perlengkapan hidup, 

memang tidak semua bagian dari unsur-unsur tersebut digunakan dan 

ditemukan pada komunitas rantau Ambon kota di Surabaya. Namun 

dalam bahasan ini bukan berarti unsur tersebut sepenuhnya tidak 

ada. Dalam penelitian ini ditemukan data yang menarik dimana da-

lam temuan ini bersifat simbol-simbol keselamatan (azimat) dianggap 

informan adalah sebagai perlengkapan hidup. Dalam konteks ini, azi-

mat adalah sebagai simbol melusnya perjalanan seorang komunitas 

rantau, agar setiap tujuan dapat tercapai dengan baik, artinya tanpa 

halangan suatu apapun. Hal ini sebagaimana pengakuan HT sebagai 

berikut: 

“Sebenarnya sangat sulit untuk mendifinisikan peng-
gunaan yang demikian, hal yang paling gampang bisa 
saya tunjukkan hanya sebatas ini…, adik tahu kaseng 
pela tualika1

                                                 
1 Cicin tualika adalah sebuah cincin, dengan mata saduran antara kerang putih dengan 

batu giok, dan dipergunakan dalam upacara sacral marga taulika. 

, sebagaimana nama akhir saya, marga ini 
memiliki kesakralan dalam mengabadikan penggunaan 
cincin tualika dalam setiap aktivitas kehidupan. “Ke-
napa penggunaan cincin ini diabadikan, konon,”- 
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Lebih lanjut: 

“karena menurut leluhur cincin ini telah menyelamat-
kan para pelaut yang telah terdampar di sebuah pulau 
yang diperkirakan oleh pelaut itu sendiri, mereka tidak 
akan terselamatkan karena pulau itu sangat gersang 
dan sepi dari aktivitas penduduk, namun berkat cincin 
tersebut mereka mendapat pertolongan. Cincin ter-
sebut ternyata menjelma menjadi seekor putri ikan 
duyung dan mengantar mereka kembali ke daerah asal 
mereka dan bertemu keluarga mereka kembali…, sejak 
saat itulah budaya pemakaian cincin ini mulai diabadi-
kan…, meskipun bapak juga saat ini berada di Sura-
baya, bapak sangat menghargai budaya pemakaian 
cincin taulika ini…, jadi ini lihat bapak memakainya…, 
meskipun orang di Surabaya tidak tahu cincin apa 
ini…he..he…” (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 

Pentingnya keselamatan ini memang dianggap sentral oleh 

HT, sehingga sangat rasional apabila ia menganggap ini adalah bagian 

dari sarana hidupnya untuk keselamatan, terlepas HT pun sebenar-

nya juga harus bekerja untuk melestarikan hidup diri dan keluar-

ganya di rantau. Jadi dari pernyataan HT tersebut dapat disimpulkan 

bahwa memang azimat (cicin tualika) tidak hanya menjadi simbol ke-

selamatan, namun juga sebagai hubungan sebab akibat keberhasilan 

komunitas rantau. 

Hal senada juga diungkapakan oleh TT kepada peneliti terkait 

penggunaan azimat leluhur sebagai bagian dari sarana hidup di ran-

tau. Namun di sini TT tidak menggunakan cincin tualeka sebagai ma-

na digunakan HT di atas. Tetapi benda azimat itu berupa sabuk talo-
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haou. Namun yang berbeda dengan pernyataan HT di atas, menurut 

TT, sabuk ini tidak digunakan untuk tujuan kelengkapan sebagai sim-

bol kelengkapan sarana hidup menuju keselamatan, namun sebagai 

simbol kerekatan persaudaraan. Hal ini sebagaimana temuan data 

pernyataan TT kepada peneliti sebagai berikut: 

 “Ini adik…, saya itu punya kebanggaan yang diwa-
riskan marga secara turun-temurun, kalau sampaian 
Tanya pada setiap perantau Ambon yang memiliki 
marga talohaou, mereka pasti mengenakan-nya, 
…..meskipun secara kasat mata tidak tanpak dari luar, 
sebab sabuk itu dikenakan pada bagian kulit da-
lam…tidak seperti sabuk pada umumnya, …..namun 
mirip seperti gelang pinggul yang dikenakan bagian da-
lam celana dalam…, benang terdiri tiga benang yang 
berbeda warna itu melambangkan ikatan persaudaraan 
antar marga yang memang harus dijunjung tinggi se-
tiap marganya…, dan sebagai simbol keluhuran leluhur 
dalam mendo’akan setiap anak turunnya….” (TT, Se-
nin, 8/02/2009, Pkl. 06.00 WIB).  

Pernyataan sebagaimana dinyatakan TT diatas dapat dipapar-

kan kembali bahwa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan sabuk ter-

diri atas tiga benang identik dengan warna 3 (pelangi) pelangi ini se-

cara ilmiah dapat dipahami sebagai gambaran kondisi penduduk Am-

bon yang memang secara lokalsitik (bahasa, warna kulit, kepulauan) 

yang memang sangat plural ketika berada di negeri asal (Ambon), ter-

lebih lokasi kekerabatan memang tidak bisa selalu dipastikan berke-

lompok, sangat dimungkinkan sekali bahkan harus keluar dari desa 

yang sekarang mereka tempati. Sehingga mereka harus menerima 
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kondisi perpisahan. Juga masalah bahasa yang memang mereka keti-

ka beinteraksi umumnya menggunakan bahasa lokalistik desa mas-

ing-masing yang dianggap lebih lugas dibandingkan dengan menggu-

nakan bahasa nasional Ambon (atau yang biasa dikenal dengan baha-

sa nasional Ambon, yakni bahasa lokal Ambon yang dapat dimengerti 

oleh seluruh orang Ambon, diluar bahasa nasional NKRI “Bahasa In-

donesia”). Terlebih-lebih perbedaan secara warna kulit yang sangat 

kentara di daerah negeri asal Ambon. Kekerabatan dimungkinkan se-

kali untuk mendapatkan pasangan di luar kesemaan kulit mereka. 

Hal ini menjadi penting jika perihal persaudaraan memang dijunjung 

tinggi oleh TT, yang memang ia bersaal dengan negeri asal desa “talo-

haou”. Sabuk ini tidak hanya sebagai simbol persaudaraan saja, na-

mun juga sebagai kontrol ketika berada dalam kondisi kekerabatan 

yang memang secara lokalistik sangat plural. 

Sangat berbeda dengan temuan data pernyataan RW kepada 

peneliti terkait penggunaan sarana perlengkapan hidup. Yakni ia 

menggunakan sarana berpakaian dengan menggunakan pakaian adat 

di kota Surabaya. Dalam temuan ini bukan pakaian dalam konteks 

yang sebanarnya, namun dalam coraknya sama dengan pakaian corak 

negeri asal Ambon, tetapi perihal desainnya telah diubah. Yakni su-

dah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi cakap untuk di-

kenakan dalam kehidupan sehari-hari ketika RW berada di daerah 
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rantau kota Surabaya. Hal ini sebagaimana pernyataan RW sebagai 

berikut: 

“Kan lucu Bung.., kalau beta (saya) memakai pakaian 
adat sebagaimana aslinya, ya..pakaian itu sudah diru-
bah dalam bentuk hem..atau kemeja..yang di-desaian 
sedimikian rupa, namun lirik warna dan bahannya ma-
sih menggunakan pencirikhasan pakaian suku Am-
bon…., jadi hanya orang Ambon lah yang tahu kalau 
yang dipakai dalam acara-acara resmi per-temuan di 
Surabaya, …..kalau memang dia berasal dari daerah 
Ambon…, dan ini sudah marak diperguna-kan…., se-
dangkan pakaian resmi hanya dipergunakan pada saat 
pertemuan tahunan di gedung DPRD Surabaya, yakni 
bertepatan dengan hari Patimura….” (RW, Minggu, 
7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 

Senada denga RW di atas, peneliti juga menemukan cara me-

reka mempergunakan salah satu budaya mereka dalam kehidupan se-

hari. NK lebih memilih sarung kebanggaan sukunya diabadikan keti-

ka berada di Surabaya sebagai sarana perlengkapan hidup. Berdasar-

kan pengakuannya kepada peneliti adalah sebagai berikut: 

“Ini Mas…, sarung itu biasanya dipake para ibu-ibu 
berjualan keliling antar kampung, maupun antar pulau 
ketika berada di daerah asal…, meskipun sarung itu 
tidak saya pergunakan dalam berdagang…, namun 
dengan memiliki sarung…itu saya merasa menyatu 
dengan komunitas saya di daerah asal…., saat ini saya 
sudah mengkoleksi sarung khas Ambon sebanyak tuju 
buah.., dan cara perolehannya hanya terjual di Mali-
oboro untuk daerah pulau Jawa….” (NK, Sabtu, 
14/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
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Penggunaan sarana kelangkapan hidup komunitas Ambon lain 

juga peneliti temukan ketika wawancara lanjut dengan ATT. Menurut 

ATT Ia meng-implementasikan kearifan budayanya dalam hal sarana 

kelengkapan hidup melalui penggunaan pernik-pernik peralatan ke-

luarga ala Ambon. Dalam pangatahuan peneliti ketika berkunjung di 

rumahnya, peneliti memang sangat terkesan ketika peralatan dimana 

peneliti juga bagian komunitas yang memang pernah dibesarkan di 

negeri asal Ambon mengetahui benar bahwa peralatan yang ia pergu-

nakan memang alat-alat kebutuhan sehari ala tradisional negeri asal 

Ambon. Terlepas pengetahuan peneliti, berikut penyataan ATT kepa-

da peneliti adalah sebagai berikut: 

“Walaupun istri bapak asli orang Jawa, namun ia juga 
sangat menyintai apa yang mejadi kesenangan ba-
pak…, sebagaimana bapak seorang dari etnis Ambon…, 
bapak memang tidak dipisahkan dengan kekaguman 
dengan budaya bapak…., sehingga warisan orang tua 
beta (saya) sedikit, maupun banyak bapak bawa ke da-
lam keluarga bapak…, termasuk budaya peralatan da-
lam rumah tangga bapak…, lihat ini dek…, cangkir 
minum adik ini juga berasal dari Ambon dimana dulu 
saat zaman kerajaan Ternate… sebagai kebanggaan 
rakyat yang dinaungi oleh seorang raja yang sangat 
arif…., meskipun model kuno… dan hanya terdapat di 
Ambon..namun orang tua saya dulu mengajarkan sega-
la sesuatu itu dilihat dari fungsi, bukanlah dari model-
nya, apalagi orang tua beta (saya) sudah memakainya 
semenjak beta (saya) masih kecil…” (TT, Minggu, 
7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB III BUDAYA SEBAGAI SIMBOL KOMUNITAS 
 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  
(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  

Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

III-53 
 

3.2 Matapencaharian Hidup dan Sistem Ekonomi Sebagai Simbol 
Budaya Komunitas Rantau Negeri Asal Ambon Di Kota Surabaya 

Papalele adalah sebutan lokal yang tidak asing bagi masyara-

kat kota Ambon dan sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang me-

lakukan aktivitas ekonomi jual-beli bagi masyarakat.2 Papalele sering 

menampakan diri dalam aktivitas ekonomi tradisional, khususnya di-

bidang perdagangan yang dijalankan dengan cara membeli suatu ba-

rang dan kemudian menjual kembali dengan mendapat sedikit keun-

tungan (lihat dalam: Souisa, 1999:39). Papalele jika ditinjau dari eti-

mologi; terdiri dari dua kata yaitu “papa” yang berarti membawa atau 

memikul dan “lele” yang berarti keliling. Jadi papalele berarti “berke-

liling membawa atau memikul” (Lihat lanjut dalam: Souisa, 1999:38)3

1. Papalele pola ini, biasanya setiap hari akan berkeliling kota, ling-

kungan pemukiman, dan perkantoran untuk menjumpai pembeli 

. 

Papalele juga dapat diartikan sebagai “melakukan kegiatan membeli 

barang, sesudah itu dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan” (lihat 

juga dalam: Mailoa, 2006:75). Papalele dalam aktivitasnya memiliki 

beberapa pola, hal ini terkait dengan proses menjual suatu barang: 

                                                 
2 Papalele sebetulnya dalam keseharian, mereka tidak bedanya sebagai perantara (agen) 

antara konsumen dan produsen.  
3 Istilah lokal ini dekat dengan kata yang lain seperi papalele, yang merupakan nama se-

buah tarian adat yang berarti “bergerak-gerak berkeliling”. 
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dan pelanggannya. Transaksi ataupun tidak transaksi, tetapi ada-

lah kewajiban papalele menjumpai konsumen. 

2. Papalele, yang menggunakan paruh waktu untuk bekeliling kota 

dan lingkungan pemukiman (biasanya pagi atau sore), kemudian 

mengambil posisi tetap pada pasar atau lokasi tertentu menunggu 

pembeli. 

3. Papalele yang sejak pagi hingga sore hari tetap menempati lokasi 

tertentu (pasar, depan perkantoran, depan swalayan dll). Pada 

waktu pulang, mereka akan menggunakan kesempatan berjalan 

sambil menjual. (Simon Pieter Soegijono, dosen Fakultas Ekonomi 

UKIM Ambon, Program Doktor Studi Pembangunan UKSW). 

Sebagaimana papalele adalah sebuah budaya lokal perantau 

Ambon secara ekonomi yang diturunkan kepada generasi muda Am-

bon secara terus-menerus, ATT, mejelaskan sebab mengapa budaya ini 

bisa menjadi ruh dalam perantau Ambon, baik mereka yang ada di ne-

geri asal maupun mereka perantau Ambon yang sekarang berada di 

negeri rantau. Sehingga budaya ini mampu itu bisa mendarah daging 

di dalam perantau Ambon adalah sebagai berikut: 
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“Konon, papalele sudah sejak lama ada dan telah di-
kenal serta diterima oleh masyarakat. Tetapi asal-
muasal aktivitas papalele dalam per-kembangannya, 
sebenarnya diduga mulai ada dan berkembang di kota 
Ambon dan Maluku sejak zaman VOC yang menekan-
kan sistim hongi. Sebuah model politik ekonomi untuk 
melumpuhkan sistim ekonomi masyarakat di kota Am-
bon pada khusunya. Hal ini terkait juga dengan model 
politik ‘devide et impera’ yang dibangun pemerintahan 
Belanda ketika itu.” 
“Kekayaan alam Maluku dari hasil perdagangan pala 
dan cengkih merupakan bagian dari sistim eksploitasi 
terjadap sumber daya alam, sehingga model ini adalah 
cara yang tepat. Kondisi ini terkait dengan kondisi 
ekonomi secara global yang juga        melanda seluruh 
dunia yang dikenal dengan ‘masa resesi ekonomi dunia’ 
pada tahun 1930-an. Politik pemerintahan pada masa 
gubernur VOC kurang lebih antara tahun 1576-1934-
an, kalau dak salah…!!! (dan     kemudian Hindia be-
landa) menggunakan “Politik Raad” dipimpin oleh seo-
rang gubernur dengan sejumlah anggota ‘oppercoop-
man fiscal, (kepala urusan keuangan) dan capitein 
yang menjadi komandan pasukan terhadap beberapa 
raja-raja karena memiliki hasil bumi yang melim-
pah….. seperti….. dari pala-pala-aan….., cengkih, 
dst…... Seingat beta (saya) politik ini mengatur sistim 
pemerintahan dan tata niaga cengkih dan pala itu……. 
Cara ini adalah bentuk untuk mengendalikan pendu-
duk negeri di kota Ambon. Sehingga tidak ada ke-
mungkinan peluang masyarakatnya untuk berkembang 
pada saat itu….. dari hasil perdagangan. 
 

Lebih lanjut; 

 “Inilah yang kemudian dirasakan oleh sebagaian ma-
syarakat sebagai bentuk konflik vertikal atau bentuk 
tekanan (hegemoni) ekonomi dari pemerintahan ketika 
itu terhadap aktivitas ekonomi mereka. Pada saat itu 
tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Ambon selain 
melakukan barter secara sembunyi-sembunyi sekaligus 
sebagai cara untuk mendapatkan kebutuhan lainnya 
antar sesama penduduk Ambon.” 
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“Diduga kemudian dalam perkembangannya, setelah 
perkembangan ekonomi uang, semakin memperkuat 
penduduk untuk menjual hasil-hasil pertanian, perke-
bunan kepada masyarakat yang lebih luas. Model ini 
lalu kemudian berkembang hingga saat ini dengan se-
butan papalele ”. Itulah dek…ceritanya…..” (TT, Ming-
gu, 7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 

Papalele yang kemudian dikenal perantau Ambon selama ini 

sebagai produk budaya ekonomi lokal, sebetulnya dalam kenyataan 

belum banyak digagas dan ditulis sebagai sebuah kekuatan sosial-

ekonomi yang mampu mempertahankan eksistensinya. Terutama ke-

tika papalele dilihat dalam perpektif sosiologi-ekonomi “keambonan” 

yang tetap survive berhadapan dengan kekuatan ekonomi kapitalistik. 

Papalele tetap ada dalam kekuatan dan daya tawar pasar-pasar mod-

ern yang telah merasuk pada masyarakat kekiniaan. Papalele mung-

kin juga menjadi sebutan atau dikenal di daerah lain khususnya di wi-

layah bagian timur: 

“Selama ini memang harus diakui, papelele umunya 
hanya dikenal di kawasan timur Indoensia, seperti Ma-
luku,serang (Maluku tengah) dan kawasan lain diseki-
tarnya. Namun semua itu pada dasarnya sebagai im-
plementasi daya dan motivasi seseorang terhadap pen-
gembangan usaha”. (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 
WIB). 

Sementara HT, melihat “papalele sebagai suatu jaringan perdagangan 

di dan antar pulau, dalam upaya ketahanan pangan”. (HT, Minggu, 

22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB III BUDAYA SEBAGAI SIMBOL KOMUNITAS 
 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  
(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  

Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

III-57 
 

Berdasarkan pengakuan HT kepada peneliti, sebetulnya papa-

lele masih terbuka ruang yang cukup banyak terhadap perspektif yang 

berbeda-beda. Selain itu, HT melihat bahwa papalele sebagai suatu 

budaya ekonomi lokal yang harus dipertahankan, namun dinafikan 

oleh pemerintah dan masyarakat.  

“Adik bisa lihat beta (saya)pa papalele tidak mendapat 
perhatian. Data resmi pemerintah daerah saja….. tidak 
terindentifikasi nama dan jumlah papalele…. itu ada 
berapa dan dimana….? Jika di-bandingkan dengan ak-
tivitas ekonomi lainya yang memiliki data resmi seperti 
industri rumah tangga, industri kecil, pedagang kaki 
lima (PKL), dan pedagang sektor informal lainnya. Se-
mentara kontribusi melalui retribusi daerah tetap di-
kenakan kepada para papalele. Tetapi dalam kenya-
taan-nya papalele mampu memberikan warna tersendi-
ri dari aktivitasnya. Papalele hadir sebagai fenomena 
lama yang mampu menjaga identitas kelokalannya”. 
(HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 
 
Terkait dengan itu menurut penulis, papalele tidak semata-

mata menampilkan aktivitas ekonominya saja, tetapi dibalik aktivitas 

ekonomi tersebut tersirat suatu kekuatan aspek sosial dan budaya 

yang belum terungkapkan. Dan hanya perantau Ambon tertentulah 

yang mampu menyiratkannya ke dalam pemahaman yang mudah di-

mengerti kalayak masyarakat umum. Begitu pula komunitas Ambon, 

baik mereka yang berada di negeri rantau, maupun yang sekarang be-

rada di negeri asal (tanah Ambon). 
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HT yang memang juga merupakan dosen di IAIN ini secara 

mendetail menjelaskan kepada peneliti, kenapa papalele menjadi pili-

han strategi ekonomi bagi perantau Ambon yang senan tiasa diajarkan 

dan di wariskan. Menurut HT kepada peneliti sebagai berikut:  

“Pertama, papalele dalam realitas ekonomi, mampu 
menjadi suatu katalisator dalam pembangunan masya-
rakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan; ke-
dua, papalele memberikan kontribusi ekonomi bagi 
pembangunan daerah, tetapi mereka tidak mendapat 
posisi dalam pembangunan; ketiga, papalele berada da-
lam pusaran dan gunjangan badai krisis ekonomi, teta-
pi mereka tetap solid dan survive; keempat, terindikasi 
bahwa papalele memperkuat jejaring sosial dan keper-
cayaan dalam kelompoknya dan dengan luar kelom-
poknya; dan kelima

Paparan senada juga dapat peneliti temukan dalam pengakuan 

RW, menurutnya “papalele adalah tipikal orang-orang yang memiliki 

harapan untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik bagi anak 

cucunya”. Penuturan RW lanjut, “mereka adalah yang tidak duduk 

berpangku tangan, tetapi mengambil langkah dan keputusan yang te-

pat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat”. “ ……papalele 

adalah orang-orang memiliki motivasi dan kemampuan untuk men-

gembangkan diri. Dan, pengembangan diri ini terlihat dari berbagai 

upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari proses jual-beli”. 

“Mereka tidak memiliki ketergantungan pada siapapun dan apapun 

, papalele memainkan peran seba-
gai agen antar perantau yang mampu mempertahan-
kan relasi salam-sarani (orang basudara) dalam proses 
distribusi kebutuhan”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 
15. WIB). 
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dalam hidup serta tetap survive untuk diri dan keluarga”. (RW, Ming-

gu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 

Sebagai sebuah buadaya, dari papalele memiliki ciri-ciri khu-

sus yang mencerminkan kekhasannya dai dalam sanubari budaya ko-

munitas rantau dengan negeri asal Ambon. Berikut pencirian tersebut 

perdasarkana temuan data pernyataan NK kepada peneliti adalah se-

bagai berikut: 

“bagi perempuan menggunakan kain kebaya dengan 
corak kotak merah dilengkapi dengan perlengkapan 
dulang, eee…semacam dulang sejenis waskom atau ba-
ki besar yang terbuat dari kayu untuk menempatkan 
barang dagangan. Sedangkan yang laki-laki menggu-
nakan kaos dan bercelana semi-pendek….., dengan per-
lengakapan hahalang, eee….. hahalang adalah alat 
pemikul dari kayu atau bambu untuk membuat ke-
seimbangan antara barang bagian kiri dan kanan se-
hingga seimbang ketika barang dagangan dipikul”. 
(NK, Sabtu, 14/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 

Penuturan lanjut NK kepada peneliti, selain itu papalele me-

miliki ciri-ciri khusus sebagaimana dituliskan dalam bentuk kutipan 

di atas, sebenarnya juga memiliki ciri-ciri lain yang mencirikan bu-

daya papalele ini:  

“Hasil perkebunan dan pertanian merupakan produk 
utama yang diperoleh dari kebun atau eeee…. peka-
rangan milik sendiri dan atau dari milik keluarga dan 
tetangga dilingkungannya. Model ini yang sering di-
kenal dengan sistim “kabong (kebun)”. Sistim ini sebe-
tulnya pada awalnya adalah bagian dari upaya masya-
rakat setempat untuk memenuhi kebutuhan subsiten 
akan pangan dan kebutuhan lainnya,”- 
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Lebih lanjut; 

“sehingga pada saat kebutuhan tersebut telah tercuku-
pi, maka diupayakan untuk dibarter atau dijual kepada 
pihak lain” (NK, Sabtu, 14/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 

Jika kemudian hasil perkebunan dan pertanian mengalami ke-

langkaan karena pergantian musim, maka kemudian barang-barang 

tersebut didapatkan dengan mengambil dari para pedagang yang me-

mang memasok ke kota Ambon. Para pedagang pemasok ini biasanya 

dari luar pulau Ambon.  

Ciri lain yang juga dapat dilihat dari papalele adalah perilaku 

ekonomi rasional dengan mempertimbangkan keuntungan tetap men-

jadi terdepan atas dasar nilai-nilai sosial. Sebagaimana SSH melihat 

tentang “petani rasional yang tetap memperhitungkan faktor keun-

tungan dan faktor kerugian dalam beraktivitas”. 

Sebagaimana bagi papalele, upaya yang dilakukan sangat di-

pengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya. Namun di sisi yang ber-

beda, kegiatan ekonomi skala mikro memang harus diakui masih san-

gat lemah, khususnya dalam mengakses berbagai sumber daya, yakni 

umumnya pakalele hanya bisa dilakukan secara individu, sehingga: 
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“…..umumnya kemampuan melakukan kegiatan paka-
lele sebagai budaya kebanggan masyarakat hanya di-
miliki komunitas tertentu saja yang memang ia berba-
kat atau bertalenta untuk menawarkan barang dagan-
gannya”. “Kelemahan ini juga terlihat pada lemahnya 
akses input teknologi, keuangan, dan ketrampilan 
(skill)” (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 
 
Papalele terinstitusionalisasi dalam keluarga dan lingkungan, 

bahkan lingkungan yang lebih luas. Ini merupakan institusi yang 

kompleks dari norma-norma dan tingkah laku yang terus bertahan 

seiring dengan waktu untuk melayani tujuan yang bernilai secara ko-

lektif. Pelembagaan papalele dalam daerah rantau juga dapat dilihat 

dalam KPPM di Surabaya: 

“KPPM mengajarkan perantau Ambon rantau untuk 
senan tiasa hidup survive. Kami membuka kursus ter-
buka untuk membantu jenjang karir mereka, kegiatan 
ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan kepada 
mereka tentang bagaimana memaksimalkan penghasi-
lan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga 
menanmkan nilai-nilai papalele yang luhur warisan 
nenek moyang kami…” (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 
10.00 WIB). 

Papalele mungkin mewakili masyarakat, tentang bagaimana 

cara dan sifat lokal untuk tetap dapat bertahan hidup (survive). Ini 

adalah realitas, tetapi juga sebuah proses ekonomi yang dilatar-

belakangi oleh dukungan relasi sosial budaya secara kekeluargaan. 

Realitas bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi realitas ditetapkan 

menurut kejadian yang mengandung kreativitas, saling ketergantun-
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gan dan dialetika. Papalele juga mampu menciptakan pasar sendiri 

dengan tanpa tergantung pada pasar yang ada, baik tradisional, mau-

pun modern. Dan, ketika pasar tersekmentasi oleh pasar-pasar terse-

but, maka yang muncul kemudian justru adalah relasi dan jaringan 

yang dapat membangun antar pembeli (konsumen) dan penjual (pema-

sok). Jaringan ini dibangun dengan bermodalkan kepercayaan satu 

sama lain untuk tujuan bersama, dengan harapan tidak saling meru-

gikan. Kepercayaan (trust) yang dibangun terlihat dari pemaparan 

ATT, berikut ini:  

“Beta (saya) dulu bajual ni, ambe dong buku pung ba-
rang dar sabla kost momo sajak kuliah tan Surabaya 
(saya dulu berjuaan buku ini, biasanya ambil dari te-
tangga sebelah rumah sejak masih kuliah di Surabaya), 
dong bilang beta jual dolo, nati baru kasi kepeng (me-
reka mengatakan kepada saya, supaya barang tersebut 
dijual saja dulu, uangnya diberikan kemudian). Kalo 
dong pung bua seng musing lai (kalau mereka punya 
buah-buahan tidak musim lagi), beta turun kalao cari 
orang yang jual (saya turun ke laut, maksudnya; pasar 
untuk mencari yang yang berjualan buku lain), beta 
deng orang binungku makasar paleng bae (saya dengan 
orang suku Buton, Makassar sangat akrab). Dong jua 
suru beta ambe dolo (mereka juga menyuruh saya am-
bil barang saja dulu), bayar gampang (pembayaran 
kemudian). Katong tu laeng parcaya laeng (kita saling 
mempercayai satu dengan yang lain). Dong seng mau 
beta susa (mereka tidak mau saya susah), deng beta 
jua seng mau dong susa (saya juga tidak mau mereka 
susah).  
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Lebih lanjut; 

“Kalo katong laeng tar parcaya lae, katong ancor jua 
(kalau kita sudah tidak saling percaya, maka hancur-
lah sudah hubungan kita). Beta jua kalo bajual (saya 
juga kalau berjualan), lalu ada beta pung kanalang le-
wat (kemudian ada kenalan yang melewati saya), beta 
tanya dong (saya menanyakan kepada mereka), seng 
bali ka? (tidak membeli ya). Kadang beta suru dong 
ambe do (sering saya menyuruh mereka ambil barang 
dulu), beso kaseng lusa kalo seng ada, nanti kong bar 
bayar kepeng (besok atau lusa kalau sudah punya uang 
atau nanti saja baru bayar)”. (TT, Minggu, 07/02/2009, 
Pkl. 09.00 WIB). 

Papalele ternyata memiliki modal sosial, modal sosial ini me-

nunjukkan derajat kohesi (kepaduhan) sosial yang ada dalam suatu 

komunitas rantau asal Ambon. Papalele mengacu pada proses-proses 

antar orang yang membangun jaringan, norma-norma, dan keper-

cayaan sosial, serta memperlancar koordinasi dan kerjasama saling 

menguntungkan. Selanjutnya realitas papalele dengan aspek ekonomi 

dan sosial budaya ini akan memunculkan suatu sikap dan tindakan 

ekonomis yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok dengan 

mengutamakan nilai-nilai sosial-humanis bagi keberlanjutan masa 

depan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi yang demikian ada-

lah merupakan dialetika yang memunculkan pandangan bahwa faktor 

ekonomi bukanlah satu-satunya cara seseorang/kelompok akan sur-

vive dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks dialetika tersebut, dapat 

digambarkan RW kepada peneliti sebagai berikut:  
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“Papalele selama melakukan aktivitas ekonominya, 
akan bersikap dan mengambil keputusan yang tidak 
dapat dilepas-pisahkan dari faktor sosial budaya. Ke-
kuatan kedua faktor tersebut muncul sebagai bagian 
dari rasionalitas atas harapan hubungan-hubungan ke 
masa mendatang”. (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 
WIB).  

 
Proposisi ini terkait dengan sikap dan perilaku manusia. Situ-

asi ini dicerminkan lewat individu yang senantiasa selalu diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu (goal-oriented). Dan, oleh karenanya 

individu tidak dapat bertindak tanpa membangun kerjasama dengan 

orang lain. Maka pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada 

hubungan-hubungan sosial akan dijadikan simbol untuk meraih suatu 

tujuan survive.  

Perilaku merupakan fungsi dari interaksi antara individu den-

gan lingkungannya. Interaksi yang dilakukan papalele dengan indivi-

du dan kelompok lainnyapun demikian. Disini tampak bahwa, sebe-

narnya adalah wujud dan proses suatu kebudayaan. Suatu budaya 

yang muncul sebagai bentuk perjuangan atas hegemoni ekonomi, men-

jadi lebih nyata (baru) dalam bentuk yang terus bertahan hingga kini.  

Dari sini tanpak terlihat sebagaimana tujuan papalele dan pe-

la memang sangat berkaitan erat dan saling melengkapi. Sebagai-

mana tujuan pela dalam implementasinya adalah meningkatkan per-
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saudaraan antara desa satu dengan yang lain, ketika hubungan ini 

terjalin: 

“…..dan tidak hanya sebatas hubungan mempererat 
hubungan saja…., namun lebih dari itu dapat ter-
jalin…., dalam kegiatan keakraban itu memungkinkan 
hubungan relasi sesama perantau Ambon dapat terja-
lin, terlebih perantau rantau, hubungan bisa perdagan-
gan, maupun koneksi pekerjaan lainnya…” (TT, Ming-
gu, 7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 

Berdasarkan pengakuan TT kepada peneliti, budaya pela san-

gat membantunya sekali secara ekonomi ketika baru datang ke Sura-

baya yang memang hanya bermodalkan uang saku pas dan peruntun-

gan hidup. Menurutnya pengakuannya pela sangat membantunya un-

tuk keluar dari kesulitan tersebut: 

“Begini adik..pengetahuan pela itu sangat penting, kan 
tahu pengalaman yang pernah seperti saya ceritakan 
pada mas seperti di depan…, sebanarnya itu semua ti-
dak bisa dipisahkan dengan adanya pengetahuan pela 
yang saya miliki selama ini…, sebab dengan mengeta-
hui pela saya…, saya tidak perlu menyusahkan diri un-
tuk meminta-minta belaskasihan di Surabaya, sebab 
Ambon manise…budayanya sangat mambantu setiap 
komunitasnya…, terlebih perantau sesam marga, be-
rarti mereka satu saudara satu darah sumpah pela…” 
(TT, Senin, 8/02/2009, Pkl. 06.00 WIB).  
 
Dari pernyataan TT di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

pela sebagai pemersatu secara kekerabatan, dan papalele adalah hasil 

dari kekerabatan tersebut. Lebih lanjut, menurut TT kekerabatan pela 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB III BUDAYA SEBAGAI SIMBOL KOMUNITAS 
 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  
(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  

Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

III-66 
 

tidak hanya mampu memberikan kontribusi secara ekonomi, namun 

lebih dari itu:  

“tidak hanya kegiatan ekonomi yang dapat dimuncul-
kan, namun relasi studi juga dapat dilakukan…, mi-
salnya mahasiswa-mahasiwa yang ada di Surabaya ini, 
dapat memotivasi adik kelasnya untuk ikut serta me-
nempuh pendidikan di sini, paling tidak sementara 
mampu menfasilitasi kost untuk saudaranya yang baru 
datang, terlebih mereka berasal dari marga yang me-
mang dari garis keturunan adalah satu nenek 
moyang…” (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 

3.3  Sistem Kemasyarakatan Sebagai Simbol Budaya Kamunitas Ran-
tau Negeri Asal Ambon Di Kota Surabaya.  

Pela (marga) sebagai simbol identitas budaya komunitas asal 

negeri kepuluan Maluku pada umumnya. Komunitas asal Ambon ada-

lah bagian dari kepulauan tersebut, mereka pun pada umumnya men-

gerti tentang konsep pela ini.  

Pela adalah juga merupakan sebagai simbol pengetahuan ka-

lau mereka (komunitas rantau memang berasal dari negeri asal Am-

bon), namun juga menunjukkan identitas marga dimana semua info-

man pernah dilahirkan dan dibesarkan. Pela tidak saja sebagai simbol 

identitas informan di kota Surabaya, tetapi juga sebagai simbol berupa 

ruh yang mengatur perilaku individu-individu bagian dari perantau 

Ambon di rantau tersebut. Menurut HT, pela adalah sebagai berikut: 
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“Pela berasal dari kata "Pila" yang berarti "buatlah se-
suatu untuk bersama". Sedangkan jika ditambah den-
gan akhiran itu, menjadi "pilatu", artinya adalah men-
guatkan, usaha agar tidak mudah rusuh atau pecah. 
Tetapi juga ada yang menghubungkan kata pela ini 
dengan pela-pela yang berarti saling membantu atau 
menolong. Dengan beberapa pengertian ini, maka da-
pat dikatakan bahwa pela adalah suatu ikatan persau-
daraan atau kekeluargaan antara dua desa atau lebih 
dengan tujuan saling membantu atau menolong satu 
dengan yang lain dan saling merasakan senasib pende-
ritaan. Dalam arti bahwa senang dirasakan bersama 
begitupun susah dirasakan bersama (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 

  
Jadi dari pendefinisian MH, di atas dapat disimpulkan bahwa 

pela sebenarnya seperangkap simbol-simbol aturan yang mengatur pe-

rilaku setiap perantau Ambon secara normatif. Artinya setiap peran-

tau yang menetang/melanggar norma-norma pela ini di anggap me-

nyimpang, dan mendapatkan punishment (hukuman), yakni dikucil-

kan dari lingkungan dimana ia terikat dengan aturan-aturan tersebut 

dan diberlakukan aturan-aturan di lingkungan tersebut. Menurut HT; 

“bisa juga individu tersebut diusir dari lingkungan di mana sebelum-

nya menjadi tempat tinggalnya…”. Tidak hanya itu, pela ini juga men-

gatur perantau ambon secara universal interaksi kehidupan, ekonomi, 

kekerabatan, tatacara pernikahan, dst. Sebagai pela adalah bagian da-

ri norma sosial perantau Ambon: 
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“ikatan pela ini diikat dengan suatu sumpah dan dila-
kukan dengan cara minum darah yang diambil dari ja-
ri-jari tangan yang dicampur dengan minuman keras 
lokal maupun dengan cara memakan sirih pinang. Hu-
bungan pela ini biasanya terjadi karena ada peristiwa 
yang melibatkan kedua kepala kampung atau desa, da-
lam rangka saling membantu dan menolong satu sama 
lain” (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 
 
Sedangkan ikatan pela ini terklasifikasikan ke dalam simbol-

simbol sumpah pela sebagai berikut: “pela keras atau pela minumda-

rah, pela lunak atau pela tanpa sirih, panas pela, dan pela ade kaka”. 

Dari keempat nilai ini sebenarnya berdasarkan tingkat ektrim tidak-

nya simbol identitas budaya yang dianut, sebenarnya tergantung dari 

pela yang mejadi latar belakang garis keturunannya. Sebab jumlah 

marga ini sendiri lebih dari seribu marga (Lihat Wikimedia.com, kata 

kunci: marga Ambon). Jadi ektrim-tidaknya pela yang dianut, sulit se-

kali dibedakan, karena jumlahnya yang memang dalam angka ribuan 

bentuknya. 

Selanjutnya ikatan-ikatan sumpah yang selama ini di anut 

oleh perantau Ambon dapat dipaparkan kembali sebagai berikut: 

1. Pela Keras atau Pela minum darah 

Dikatakan demikian oleh karena pela ini ditetapkan melalui 

sumpah para pemimpin leluhur kedua belah pihak dengan cara memi-

num darah yang diambil dari jari-jari mereka yang dicampur dengan 

minuman keras lokal dari satu gelas. Hal ini berfungsi untuk me-
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materai-kan sumpah persaudaraan untuk selama-lamanya. Pela ini 

biasanya atau umumnya adalah hasil dari keadaan perang. Artinya 

bahwa setelah kedua kekuatan dari dua desa tersebut saling berta-

rung dan pada akhirnya tidak ada yang bisa saling mengalahkan, ma-

ka diangkat sumpah untuk mengakhiri permusuhan itu. Sumpah itu 

dimaksudkan untuk mengikat "persaudaraan darah" untuk sela-

manya. Sehingga dalam perkembangannya jika yang satu mereka su-

sah atau memerlukan bantuan, maka yang lain harus membantu. In-

ilah komitmen yang sudah merupakan kewajiban ataupun keharusan. 

Semua warga dari desa-desa yang angka pela ini tidak terlepas dari 

tuntutan-tuntutan, antara lain:  

a. tidak boleh menikah  

b. saling membantu dan memikul beban.  

2. Pela lunak atau pela tanpa sirih  

Jenis pela ini tidak diikat dengan sumpah yang memakai da-

rah, tetapi hanya dengan memakan sirih pinang. Ikatan pela ini terja-

di karena bertemu dalam situasi yang mengundang untuk saling 

membantu, misalnya pada saat terjadi angin ribut ada yang meno-

longnya. Ataupun juga pela jenis ini terbentuk melalui kegiatan maso-

hi atau bantuan tenaga dari satu desa pada desa lain. Pela ini tidaklah 

keras, karena tidak dilarang untuk menikah sesama pela.  
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3. Pela ade kaka  

Pela jenis ini pada umumnya merupakan hasil pertemuan 

kembali antara adik-kakak yang bersaudara dimana tadinya berpen-

car dan telah membentuk kampung sendiri. Umumnya pela saudara 

ini berlangsung antara kampung-kampung yang beragama kristen dan 

Islam. Pela ini biasanya dikenal dengan nama Pela Gandong.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun ada ber-

bagai jenis pela akan tetapi semuaya mempunyai hakekat yang satu, 

yaitu ikatan persaudaraan atau kekeluargaan yang berlangsung un-

tuk selamanya karena diikat dengan sumpah darah.  

4. Panas Pela  

Panas Pela adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap tahun 

antara desa yang telah sama-sama mengankat sumpah dalam ikatan 

pela untuk mengenangkan kembali peristiwa angka pela yang terjadi 

pada awalnya. Selain itu juga kegiatan panas pela ini juga pada in-

tinya adalah untuk lebih menguatkan, mengukuhkan hubungan per-

saudaraan dan kekeluargaan. (Dikutip sesuai aslinya dalam 

http://www.localhost.com. Kata kunci rekonsiliasi Ambon). 

Selanjutnya, kearifan lokal suatu budaya dapat diketahui dari 

matapencaharian penduduk yang menjadi kebanggaan setiap peran-

tau yang ada di dalamnya. Sebagaiman diketahui budaya Ambon sela-
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lu mengajarkan setiap garis keturunnya sebagai seorang pedagang 

atau yang akrab dikenal dengan sebutan papalele (kegiatan ekonomi 

perdagangan). Dalam penelitian ini, meskipun unsur papalele tidak 

dapat ditemui, namun pada dasarnya memang mereka mengakui 

bahwa budaya papalele adalah budaya kebanggaan para subyek yang 

telah di wawancarai: 

“Bapak akai bahwa papalele adalah memang menjadi 
budaya nenek moyang bapak…., …..bapak masih ingat 
kala itu bapak pernah diajak ibu saya berkeliling kam-
pung dengan me-nyanggul barang dagangan di sanggul 
kepalanya menawarkan dagangan. Bapak juga masih 
pekerjaan dagang itu lebih mulia dibandingkan dengan 
profesi apapun..... pengalaman inilah yang juga mem-
buat bapak eksis kuliah di Surabaya.…, hingga bapak 
bisa menyelesaikan kuliah-kuliah bapak..…” (HT, 
Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Hal senada juga di utarakan oleh RW, bahwa ia juga mengeta-

hui bahwa budaya papalele juga adalah sebagai budaya kebanggaan-

nya daerah asalnya, dan ia pun juga melestarikannya hingga saat ini. 

Meskipun sebagaimana diutarakan HT, bahwa saat ini sudah tidak 

melaksanakan budaya papalele terkait profesinya sebagaimana seo-

rang dosen, RW, pun demikian, memang ia sudah tidak melakukan 

budaya ini, namun berdasarkan pengakuan kepada peneliti: 
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“Saya memang mengetahui tentang keberadaan bu-
daya papalele ini, namun saat ini bapak sudah tidak 
melaksanakannya lagi…hal ini bisa terjadi karena ba-
nyak factor…, namun saya tetap menganggap masih 
perlu untuk melestarikannya…, maka pengalaman in-
ipun saya wariskan kepada anak-anak bapak..dan anak 
bapak sekarang sudah saya ajarkan seperti anak yang 
sulung sudah berjualan konter pulsa di Malang, meski-
pun ia masih kuliah…namun hal itu akan mejadi pros-
es bagi dia untuk meneruskan budaya leluhurnya…” 
(RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
 
Begitu pula pengakuan ATT kepada peneliti. Ia merasa bahwa 

budaya papalele sudah melekat pada kepribadiannya. Menurutnya: 

“hal ini memang sudah menjadi kepribadian dalam keluarga kami, 

termasuk istri saya yang memang berasal dari Maluku juga…, ia sela-

lu marah apabila disuruh dari kebiasaan rutinitasnya yang memang 

bekerja di pasar atom Surabaya…”, begitu pula TT, ia pun secara 

singkat juga menyatakan bahwa selain mengetahui “papalele adalah 

sebagai sumber ekonomi keluarganya ketika masih bertempat tinggal 

di Ambon…, meskipun sekarang di Surabaya, mereka tetap berjualan, 

dan sekarang menjadi pedagang sayur di pasar keputran Surabaya”. 

Berebada dengan SSH, dalam kearifan budayanya yang telah 

mewariskan budaya papalele kepadanya ia sekarang menyibukkan 

membuka kios baru pengembangan bukunya di jalan Sulawesi. Dalam 

pengakuan subyek kepada peneliti: 
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“Ini nyong..sekarang saya sedang sibuk membuat usa-
ha baru di luar ativitas beta (saya) sebagai yang masih 
sibuk mengirimkan lamaran pekerjaan yang memang 
beta (saya) seorang ekonom…, usaha yang ingin saya 
lakukan hanya mengembangkan toko buku beta (saya) 
yang lebih luas…. ke daerah-daerah lain…..”. (SSH, 
Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 

Meskipun semua informan yang dijadikan obyek penelitian ini 

mengerti tentang keberadaan pela. Yakni sebagai simbol yang dianut 

perantau Ambon di negeri asal, “namun kalangan pemuda umumnya 

tidak mengetahui akan budaya ini, karena memang mereka tidak 

mendapat sosialisasi dari orang tua, maupun di luar kerabat mere-

ka…” (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). Menurutnya pada saat 

ini, perantau Ambon rantau umumnya mengetahui bahwa dirinya be-

rasal dari negeri asal Ambon, atau yang sering mereka sebut berasal 

dari pulau Maluku. Berdasarkan pengamatan RW selama ini, hanya 

sebagian kecil saja yang mengetahui tentang asal muasal simbol pela 

mereka. Terkhusus negeri dimana mereka berasal. Dan, umum RW 

pula berdasarkan pengamatannya, sebagian besar pengetahuan ka-

langan pemuda negeri asal Ambon mengetahui pela mereka dari ke-

luarga atau kerabat yang berkunjung di rumah orangtuanya di Sura-

baya.  

Bagi perantau yang memang menjujung tinggi identitas bu-

dayanya, memberikan sosialisasi tentang simbol pela sebagai kaidah 

yang mengatur perantau Ambon secara normatif, mengajarkan kepada 
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anaknya merupakan suatu kewajiban, terlebih sejak kecil hingga de-

wasa berada di Ambon. “Hal ini sangat perlu dilakukan, karena pada 

dasarnya pela adalah dasar segala aktivitas kegiatan perantau ambon 

dimanapun mereka berada…”. (NK, Sabtu, 14/02/2009, Pkl. 15.00 

WIB). Seorang anak tidak akan mengetahui dan mengerti tentang bu-

dayanya jika tidak melalui suatu proses pewarisan budaya. Sedangkan 

proses pewarisan ini menurut NK harus dimulai dari lingkungan yang 

kecil, yaitu keluarga dan juga melalui lingkungan sekitarnya. Dalam 

proses pewarisan lanjut, NK, keluaga memang memegang peranan 

yang sangat penting. Seseorang yang berasal dari dari keluarga yang 

masih sangat menjujung tinggi budaya Ambon, dapat dengan mudah 

mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang pela mereka di nege-

ri asal. Menurut NK, pengetahuan ini dapat diperoleh dengan menda-

tangi KPPM ataupun bergabung dengan KPPM yang ada di negeri 

rantau. Daerah rantau, khususnya Surabaya identik dengan kehidu-

pan kota di dalamnya terjadi proses akulturasi. Asimilasi, serta inova-

si nilai-nilai baru yang dapat mempengaruhi daerah negeri asal, kare-

na itu organisasi kedaerahan juga memiliki peran dalam dan agar bu-

daya ini tidak hilang begiti saja. 

Pada bagian lain, bagian paparan subbab ini akan dipaparkan 

terkait oraganisasi komunitas Ambon di rantau (kota Surabaya). Ora-

ganisasi akan difokuskan pada eksistensi serta peran-peran yang me-
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latarbelakangi kenapa identitas budaya cenderung dipertahankan, 

serta motif-motif yang melatarbelakangi informan menggunakan, dan 

menggerkakknya oraganisasi tersebut hingga saat ini. 

3.4 Bahasa Sebagai Simbol Budaya Komunitas Rantau Negeri Asal 
Ambon Di Kota Surabaya 

 
Mengenai simbol-simbol bahasa dalam kehidupan sehari-hari, 

semua anggota perkumpulan masyarakat Maluku menggunakan 

bahasa dialeknya Ambon, hal ini dapat dilihat dari komunikasi, antar 

seorang etnis Ambon dengan etnis Ambon yang lainnya, sehingga 

sudah merupakan suatu hal yang lumrah didalam setiap pertemuan 

yang bersifat formal maupun non formal. Hal ini merupakan upaya 

untuk menpertahan identitas mereka sebagai etnis Ambon hal ini 

dapat dilihat dari apa yang di katakan oleh informan kepada peneliti 

sebagai berikut:  

“Disi nyong kami gunakan bahasa Ambon biar 
hubungan katong (kita) itu lebih akrab lagi, karena 
dengan bahsa Ambon kita lebih cepat mengerti, cepat 
tahu, itu yang biking katong akrab, kalau ada apa2 apa 
katong selalu kontak antara yang satu dengan yang 
lain.....” (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 

 
Menurut penuturan RW di atas menunjukkan bahwa, bahasa 

yang mereka gunakan itu adalah bahasa Ambon. Mereka mengakui 

bahwa, dengan menggunakan bahasa Ambon bisa memahami, 

mengerti dan juga dapat menerima komunikasi antara yang satu 
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dengan yang lain dengan baik serta sangat lugas. Kondisi penggunaan 

bahasa keseharian dengan dialek negeri asal Ambon ini tidak hanya 

pada saat berkumpul sesasama dalam lingkungan rantau saja di kota 

Surabaya, tetapi juga pada saat berjauhan, yakni ketika mereka 

berhubungan dengan saudara-saudara mereka dalam satu komunitas 

desa, atapun di luar komunitas desa negeri asal Ambon pun juga 

demikian, misalnya melalui telepon, HP, maupun surat. 

Begitu pula subyek berikutnya, menurutnya menjadi penting 

untuk meningkatkan tali persaudaraan dalam arang orientasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup dirantau, untuk itu mengetahui 

tentang pela, palik tidak bermanfaat untuk beradaptasi dengan suku-

suku yang lain dimana harus diketahui oleh setiap orang Ambon, 

bahwa setia desa di daerah asal memiliki bahasa yang tidak sama 

antara desa yang satu dengan desa lainnya: 

“Bung tahu… tidak bedanya Surabaya dengan di 
Ambon, kalau di Surabaya, entah Surabaya utara.., 
atau barat, timur maupun selatan, mereka tahu betul 
bahasa yang digunakan untuk berinteraksi sehari-
hari…, tapi bedanya dengan Ambon, tetangga desa 
saja… harus tahu marganya dulu baru menggunakan 
bahasa yang ia mengerti.., itu kalau kita berada di 
sana (Ambon), kalau di Surabaya ya jelas tidak 
bung…,”- 
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Lebih lanjut: 

“kita sudah menggunakan bahasa Indonesia melayu…, 
di sini menjadi sangat penting mengetahui 
pengetahuan budaya asal ketika ingin memperbanyak 
perantau….. asal Ambon, terlebih persatuannya peran-
taunya yang terkenal sangat kuat, karena itu menge-
tahui pela wajib hukumnya bagi perantau Ambon….” 
(RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
 

3.5 Kesenian Sebagai Simbol Budaya Komunitas Rantau Negeri Asala 
Ambon Di Kota Surabaya  

 
Salah satu yang terkenal dalam kesenian Ambon adalah se-

buah tari yang dikenal dengan nama “cakalele”. Cakalele adalah ta-

rian yang sepitas tarian ini seperti paduan ayam jago yang hendak 

disabung. Ada juga yang menyebut tarian kelincahan gerakan rusa 

atau kijang. Masyarakat Ambon, dalam beberapa simbol daerahnya, 

menyukai lambang ayam jago berwarna hitam. Hal ini dapat ditelusu-

ri dalam lagu daerah yang menceritakan muasal negeri Ambon. 

Jika dilihat dari alat musik yang mengiringi Tarian Cakalele 

cukup sederhana. Hanyalah tifa totobuang dan tiupan kulia bia yang 

terbuat dari kulit kerang berbentuk keong yang hanya didapat dari 

laut yang dalam. Jikalau dilihat sepintas, gerakan Cakalele memang 

terkesan monoton, tidak variatif, dan memiliki pengulangan gerakan 

dalam hitungan keempat. Sangat mudah untuk dipelajari.  
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Dari gerakannya, semua orang dapat menarikannya. Dari pu-

kulan tifa dan tiupan kuli bia pun dapat dipelajari dengan mudah oleh 

siapa saja. Tetapi jikalau orang Ambon menyebut Tari Cakalele, 

umumnya berkaitan dengan hasrat berperang atau minimal ada sim-

panan kemarahan di dalamnya. Jika ada dua keluarga atau dua desa 

petuanan yang bertikai dan kita mendengar bahwa “dong su mulai ca-

kalele” itu pertanda bukan sekedar tarian perang biasa. Namun ber-

dasarkan temuan dalam penelitian ini, meskipun “tarian cakalel” sela-

lu di adakan di Surabaya setiap setahun sekali, namun pada dasarnya 

tarian ini tidalah semata-mata mengingatkan pada masalah perti-

kaian ataupun peperangan, tetapi juga mengajarkan peringatan orang 

tua kepada anaknya melalui kesenian. Hal ini sebagaimana pernya-

taan SSH kepada peneliti sebagai berikut: 

“Jika seorang anak yang berada dirantau terkesan mu-
lai membelakangi perkataan orang tuanya….., maka 
pesan peringatan keras itu biasanya dalam simbolisasi 
perkataan “jang sampe katong musti cakalele” (jangan 
sampai kita harus Cakalele)…... Kata cakalele di sini 
dipahami sebagai kemarahan yang luar biasa dan akan 
diikuti oleh tindakan keras. Namun inilah persepsi dan 
makna budaya tari tersebut bagi masyarakat komuni-
tas rantau asal Ambon. …..dan tarian ini kerap di isi-
kan dalam kegiatan-kegiatan komunitas rantau ketika 
menghadiri kegiatan KPPM di gedung DPRD Sura-
baya” (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 
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Pernyataan sebagaimana diutarakan oleh SSH di atas dapat 

disimpulkan bahwa, kesenian tidak hanya sebagai ekspresi setiap 

pengikutnya, namun juga dimaknai sebagai nilai-nilai etika yang me-

mang harus dipertahankan oleh setiap komunitasnya. Disini tampak 

bahwa, tidak hanya berupa kesenian yang menghibur saja bagi komu-

nitas negeri asal Ambon di negeri rantau, namun juga sebagai pranata 

melalui budaya kesenian tari, dimana sebenarnya apabila ditinjau se-

cara lebih jauh, tarian cakalele adalah kontrol sosial secara lingkup 

komunitas tertentu. Yakni lokal komunitas asal negeri Ambon ketika 

berada di negeri rantau, maupun mereka komunitas yang memang 

pada saat ini masih berada, atau belum menyepatkan atau tidak ber-

kenan meninggalkan negeri asal mereka. 

Anggapan lain yang memang senada juga di utarakan oleh HT 

kepada peneliti. Menurutnya memang sebagai orang dengan asal ne-

geri Ambon tidak boleh memaknainya secara sepihak. Sebab pada da-

sarnya itu adalah sebuah tutur dari orang tua kepada anaknya mela-

lui budaya kesenian yang memang diciptakan untuk menghadapi ko-

munitas yang memang secara etnis memang sangat plural. Hal ini se-

bagaimana pernyataan HT kepada peneliti sebagai berikut: 
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“Sebagai orang Ambon, saya memaknainya tidak seke-
dar itu. Secara kultural, tidak semua orang yang ting-
gal di Ambon berhasil memainkan tarian ini dengan 
baik. Hanya anak-anak negeri yang dapat menarikan-
nya dengan irama dan gerakan yang khas. Konotasi 
anak negeri merujuk pada orang-orang yang berasal 
dari negeri-negeri petuanan. Negeri petuanan adalah 
desa-desa asli Ambon yang ditandai dengan adanya 
marga tertentu. Setiap desa petuanan, memiliki marga 
yang tidak dimiliki oleh desa lain.” (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 
 
Terlepas tarian sebagaimana diaparkan di atas, sebenarnya 

berdasarkan temuan data peneliti, peneliti juga menemukan sebuah 

kesenian tari yang tidak kalah populernya bagi masyarakat Ambon di 

negeri rantau. Tarian tersebut bernama “Bulu Gila”. Adapun penggu-

naan tarian ini di dalam setiap acara perkumpulan di kota Surabaya 

adalah bertujuan bertujuan untuk mendorong generasi muda agar 

mengetahui dan mampu memelihara serta melestarikan tari tradi-

sional dan budaya lokal kita bagi daerah lain di Indonesia. Adapun 

gambaran kesenian ini berdasarkan pernyataan SSH kepada peneliti 

adalah sebagai berikut: 
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“Sedikit gambaran tentang Tari ”Bulu Gila” atau yang 
lazim disebut ”Bambu Gila,” adalah nama tarian yang 
berasal dari permainan rakyat Maluku Tengah yaitu 
”bulu gila” atau ”banbu gila”. Dalam tarian ini digam-
barkan situasi para memain saat mengikuti gerakan 
”bambu gila” yang telah dimantrai oleh pawang. Para 
penari dituntut memiliki fisik yang prima dan kekom-
pakkan dalam bergerak, karena mereka menari dalam 
rangkaian dan saling mengaitkan tangan. Dalam tari 
”bulu gila”, kelincahan gerak kali meliputi berjalan, 
melompat, maupun berlari mengikuti ritme musik yang 
dinamis. Gerakan ”bulu gila” melambangkan semangat 
persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan berbagai 
hal kehidupan didorong oleh jiwa kegotongroyongan 
atau ”Masohi” yang sudah membudaya dimasyarakat 
Maluku sejak dulu kala”. (SSH, Rabu, 10/02/2009, Pkl. 
10.00 WIB). 
 

3.6 Sistem Pengatahuan sebagai Simbol Budaya Komunitas Rantau 
Negeri Asal Ambon Di Kota Surabaya 

Pengetahuan memiliki peran yang fundamental bagi setiap 

perjalanan hidup tiap-tiap individu dalam berinteraksi. Tiap-tiap 

individu memiliki simbol-simbol yang menggambarkan kedirian atau 

eksistensinya di hadapan orang lain. Demikian pula dengan para 

informan-informan bagian dari perantau Ambon yang memiliki 

simbol-simbol tersendiri mengenai identitas budaya baik ketika 

berada di negeri asal maupun di negeri rantau pada saat ini. Simbol-

simbol ini bisa bersifat konsinten, artinya simbol-simbol tersebut terus 

dipertahankan oleh penganutnya, ataupun bisa juga justru bersifat 

sebaliknya, artinya simbol-simbol tersebut ditransformasikan ke 

dalam simbol-simbol budaya baru yang tidak lagi menunjukkan 
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identitas budayanya. Namun itu semua merupakan sebuah 

konsekuensi pada setiap pentransforamsian setiap budaya apapun, 

budaya perantau Ambon pun juga demikian. Hal ini merupakan 

kondrati setiap masyarakat. Jadi adanya kenyataan bagaimanakah 

sombol-simbol itu dipertahankan, nilai-nilai kedaerahan tetap melekat 

pada individu-individu tersebut, begitu pula sebaliknya, ketika simbol-

simbol tersebut di transformasikan, realita semacam ini tergantung 

dari individu-individu dalam menganggap suatu budaya tersebut di 

dalam kediriannya. 

Meskipun fenomena yang demikian bagian dari fenomena 

sosial yang dipastikan terjadi pada setiap kehidupan apapun, namun 

pada dasarnya setiap simbol-simbol di dalam masyarakat yang 

cenderung dipertahankan, pastilah disitu terdapat nilai-nilai yang 

dianggap memliki daya pengaruh terhadap perilaku-perilaku individu, 

sehingga individu-individu tersebut cenderung mempertahan-kan 

sombol-simbol identitas budaya tersebut di dalam kehidupannya. 

Seiring perkembangan manusia yang secara terus menerus 

mengalami regenerasi/siklus kehidupan dan manusia itu menghendaki 

symbol-simbol identitas budayanya untuk tetap eksis dalam garis 

keturunannya, mau atau tidak mau, simbol-simbol identitas budaya 

tersebut harus diwariskan kepada anak cucu turunnya sebagai usaha-

usaha menuju kearah kelestarian simbol-simbol tersebut. Maka proses 
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sosialisasi simbol-simbolpun tidak hanya ketika anak-anak mereka 

sudah dewasa, tetapi sejak dini mereka sudah disosialisasikan simbol-

simbol tersebut. Proses inipun berlangsung secara terus-menerus 

hingga identitas budaya tersebut diangga perlu atau memang nilai-

nilai yang dianggap arif mulai luntur. Proses-proses sosialisasi simbol-

simbol inilah yang kemudian menjadi pengetahuan anak turun untuk 

mensosialisasikan kembali pada generasi berikutnya. 

Pengetahuan simbol-simbol identitas budaya tiap-tiap individu 

ditempatkan dalam kadar yang berbeda antara individu yang satu 

dengan individu lainnya. Pengetahuan simbol-simbol identitas budaya 

tersebut pada akhirnya mampu membentuk suatu pemahaman-

pemahaman tersendiri mengenai beberapa hal. Hal-hal tersebut men-

cakup segala sesuatu yang harus dikerjakan sebagai kewajiban serta 

hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan segala macam akibat yang 

harus ditanggung setiap individu ketika melaksanakan ataupun keti-

ka meninggalkannya. 

Pelaksanaan kewajiban tiap-tiap individu dalam mensimbol-

kan identitas budayanya pada prakteknya menjadi hal yang sangat 

sulit untuk dilestarikan secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi 

kondisi kewajaran tersendiri mengingat manusia pada hakikatnya se-

nan tiasa mengalami perubahan. Hal tersebutlah yang diakui oleh pa-

ra informan, yang tidak lain mereka adalah seorang individu-individu 
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bagian dari perantau Ambon rantau di kota Surabaya yang memang 

ingin mempertahankan identitas budayanya. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam paparan latar belakang 

singkat di atas, cara yang paling gampang untuk mengetahui masya-

rakat secara implicit (lengkap) dapat diketahui dengan melihat sim-

bol-simbol yang digunakan individu-individu tersebut dalam kehidu-

pan sehari-harinya. Individu-individu di dalam perantau Ambon pun 

demikian. Cara yang paling gampang untuk memahami sombol bu-

daya Ambon adalah dengan melihat simbol-simbol fam (kekerabatan). 

Dalam penelitian ini yang dilakukan, semua elemen perantau rantau 

dengan negeri asal Ambon mengerti dari mana negeri asal mereka. 

Mereka mendapatkan pengetahuan dari orang tua mereka melalui so-

sialisasi serta kerabat yang lain, maupun oraganisasi dimana ia ber-

kecimpung.  

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK memberikan suatu bentuk 

pengakuan yang sama atas dasar pengalaman pribadi masing-masing 

terkait pengetahuan tentang identitas budayanya. Yakni mereka men-

getahui tentang negeri asal.4

                                                 
4 Untuk mengetahui pengetahuan negeri asal infoman dalam penelitian ini, lihat dalam 

profil informan Bab II, secara konprehensif telah dipaparkan dalam bab tersebut. 

 Lebih lanjut semua informan menyata-

kan bahwa, sosialisasi orang tua sangat berperan dalam memberikan 
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informasi/menceritakan tentang negeri asal dimana para informan 

pernah dilahirkan dan dibesarkan. 

Pada saat peneliti melakukan wawancara di rumah RW, penu-

lispun sebenarnya mengawali pertanyaan wawancara dengan perta-

nyaan yang sama dengan subyek sebelumnya, terlepas perkenalan pe-

neliti sudah lakukan dengan subyek. Menurut RW, ia mengetahui bu-

daya negeri asalnya yang lazim mereka sebut kekarabatan pela: 

“Bapak ini orang Ambon, bapak harus tahu budaya 
tempat dimana bapak dilahirkan dan dibesarkan, bila 
bapak tidak mengetahui tentang daerah asal, malu 
bapak ini sebagai orang yang pernah dipromosikan 
sebagai promoter etos kerja bagi pemuda kalangan 
pendatang asli Ambon…” (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 
20.00 WIB). 
 
Senada dengan Subyek yang penulis temui berikutnya, ia ada-

lah ATT . ATT adalah seorang pelajar di salah satu perguruan tinggi 

di Surabaya. Menurutnya: 

“Setiap orang Ambon harus tahu..... tentang budaya mereka 
yang wajib dijunjung tinggi oleh segenap generasi Ambon, 
terlebih orang itu asli Ambon, beta sendiri malu nyong, kalau 
sampai beta tidak mengetahui tentang budaya yang menjadi 
kebanggaan negeri Asal tahu beta…, dan wajib hukumnya bagi 
beta untuk melestarikannya, meskipun beta sekarang berada 
di Surabaya” (TT, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 
 
Pengakuan lain, dan senada juga di utarakan oleh subyek be-

rikutnya, ia adalah TT yang datang ke Surabaya hanya bermodalkan 

uang saku dan peruntungan hidup. Menurutnya pengetahuan pela 
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sangat membantunya dalam mendapatkan kemudahan hidup ketika 

berada dinegeri rantau: 

“Begini adik..pengetahuan pela itu sangat penting, adik 
kan tahu pengalaman yang pernah seperti saya cerita-
kan pada adik seperti di depan…, sebenarnya itu 
semua tidak dipisahkan dengan adanya pengetahuan 
pela yang saya miliki selama ini…, sebab dengan men-
getahui pela saya…, saya tidak perlu menyusahkan diri 
untuk meminta-minta di Surabaya, sebab Ambon ma-
nise…budayanya sangat mambantu setiap komunitas-
nya…, terlebih perantau sesama marga, berarti mereka 
satu saudara satu darah sumpah pela…” (TT, Senin, 
8/02/2009, Pkl. 06.00 WIB).  
 
Peran lain dari sebab mengapa setiap Warga asal Ambon ha-

rus wajib mengetahui marganya/pelanya memang tidak bisa dipungki-

ri berpengaruh erat dengan persaudaraan yang dijalin saat mereka 

berada di rantau, hal ini juga diakui oleh SSH yang memang ia adalah 

seorang pelajar di salah satu Perguruan Tinggi di kota Surabaya. Me-

nurutnya: 

“…..pengetahuan pela, itu harus diketahui oleh setiap 
orang Ambon, terlebih dia adalah seorang pelajar, pen-
getahuan pela ketika berada dirantau, saya akui san-
gat membantu sekali dalam merealisasikan kesulitan-
kesulitan secara ekonomi khususnya dalam menjalani 
pendidikan saya selama ini.., sebab pela memang wajib 
diketahui oleh setiap orang Ambon.., selain ketahuan 
ini bertujuan untuk membantu setiap komunitas Am-
bon, juga merupakan warisan leluhur yang memang 
harus dijunjung tinggi setiap marganya, dan masyara-
kat Maluku pada umumnya…” (SSH, Rabu, 10/02/2009, 
Pkl. 10.00 WIB). 
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3.1 Pengetahuan Organisasi Sebagai Simbol-Simbol Ekspresi Identi-
tas Budaya Ambon 

Masyarakat perantau, biasanya memiliki suatu organisasi ke-

daerahan yang bersifat mempererat hubungan di antara mereka (Pel-

ly, 1998: 18). Organisasi kedaerahan ini lebih berfungsi sebagai untuk 

memberikan suatu forum untuk aspek-aspek sekuler dan identitas et-

nik-etnik, misalnya seni, tari dan musik budaya masyarakat tersebut. 

Oraganisasi kedaerahan ini menurut peneliti juga berfungsi sebagai 

suatu lembaga yang mempertahankan identitas etnik. Termasuk di 

dalamnya budaya-budaya serta norma-norma yang berasal dari dae-

rah asal. Lewat organisasi-organisasi inilah, peneliti diharapkan 

mampu memperoleh pengetahuan tentang daerah asal, dan juga seba-

gai wadah berlangsungnya proses pewarisan kebudayaan kepada ge-

nerasi seterusnya yang sejak lahir memang sudah berada di tempat 

baru dari perantau leluhurnya terdahulu. Yakni negeri asalnya. 

Di Surabaya, masyarakat Ambon (yang kemudian oleh peneliti 

disebut dengan istilah perantau rantau Ambon), memiliki beberapa 

organisasi yang bersifat kedaerahan, baik yang bersifat umum sebagai 

perantau Maluku, maupun yang lebih spesifik, seperti oraganisasi ne-

geri atau hubungan yang bersifat pela. Organisasi yang bersifat IK-

MAL (Ikatan Keluarga Maluku) dan KPPM (Komite Prekat Persauda-

raan Maluku). Menurut salah satu mantan pengurus IKMAL, oragani-
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sasi ini semetara dibekukan untuk batas waktu yang tidak ditentu-

kan, sebagai gantinya KPPM di harapkan lebih menunjukkan eksis-

tensinya, yakni berfungsi sebagai wadah perantau rantau di daerah-

daerah lain di Indonesia. 

Organisasi ini lebih spesifik, misalnya Leilisa-Benusa (organi-

sasi antar sesama warga negeri Itawaka), dan juga organisasi Tiga 

Saudara (Organisasi pela antara Siri Sori Sarane, Hutumury dan Ta-

milouw). Berdasarkan penelusuran informasi yang penulis lakukan di 

skretrariat KPPM, Leilisa-Benusa sudah lama tidak lagi menunjukkan 

kegiatannya, organisasi ini sudah lama dibekukan karena kurang be-

gitu diminati oleh perantau rantau asal Maluku, khususnya Ambon. 

Salah satu organisasi yang masih hidup dan bertahan hingga 35 tahun 

ini adalah 3 Saudara dan tetap eksis melakukan kegiatan hingga se-

karang ini. 

Dalam kegitan yang dilakukan oleh organisasi-rganisasi ini, 

terjadi interaksi sesama perantau rantau asal Maluku. Dan, di domi-

nasi oleh anggota yang memang berasal asal negeri Ambon dibanding-

kan daerah lain di kepulauan Maluku. Dari interaksi ini akan muncul 

pengetahuan-pengetahuan dan simbol-simbol tentang identitas bu-

dayanya. Mead percaya bahwa keanggotaan kita dalam suatu kelom-

pok sosial menghasilkan perilaku bersama yang kita kenal dengan 

nama budaya (George Herbert Mead, 1934, dalam Hasan, 2008: 3).  
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3.1.1 Organisasi Tiga Saudara 

Organisasi tiga saudara berdiri pada tanggal 24 Juli tahun 

1935 di Surabaya. Menurut sejarahnya pembentukan oragnisasi ini 

bermula dari adanya tragedi kematian salah seorang perantau Ambon 

yang berprofesi sebagai pelaut. Jenazah kemudian di bawa dari Der-

maga Ujung Tanjung Perak ke kampung Seratus di Tanjung Perak 

oleh rekan-rekannya sesama pelau dan dimakamkan keesokan ha-

rinya. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan keluarga dari 

orang yang meninggal tersebut. Pada saat itu, datang seorang petuga 

jaga dermaga yang juga berasal dari negeri asal yang sama. Petugas 

tersebut kemudian melihat identitas korban dan ternyata korban yang 

meninggal memiliki fam Tutuhatunewa yang berasal dari negeri yang 

sama dengan petugas dermaga tersebut, yakni negeri Siri Sori. Petu-

gas tersebut akhirnya menghubungi perantau yang lain untuk mem-

bantu mengurus proses pemakamannya. Pada saat dimakamkan, ha-

dir juga perantau Ambon yang juga berasal dari negeri asal Siri Sori 

dan negeri Hutumuri dan Tamilouw. Merekakemudian sepakat untuk 

membentuk suatu wadah beranggotaan perantau-perantau Maluku 

asal negeri Siri Sori yang merupakan negeri Sorone, Tomilouw yang 

merupakan negeri Salam dan Hutumuri yang merupakan negeri Sa-

rane, ketiga negeri itu memiliki hubungan pela gendong. 
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Pada awalnya oraganisasi hanya bergerak dalam hal kepengu-

rusan kematian-kematian anggota se-daerah asal dan anggota-

anggotanya saja. Namun kemudia mereka sepakat untuk juga menan-

gani masalah-masalah lainnya, seprti sosialisasi pela. Organisasi me-

nurut pendataan tahun 1999, memiliki anggota sejumlah 219 kepala 

keluarga atau sekitar 719 orang. Sampan dengan saat ini kurang lebih 

beranggotaan sekitar 3000 orang yang tersebar diseluruh Surabaya 

(KPPM, 2009). Oraganisasi memiliki agenda kegiatan sebagai berikut: 

kebaktian organisasi yang dilaksanakan secara bergilir di setiap ru-

mah anggota, sosialisasi pela setiap 6 bulan sekali, natal dan halal bi-

halal. 

Kegiatan yang diadakan cukup menarik simpati anggota-

anggotanya. Setiap kali diadakan sosialisi pela, jumlah anggota yang 

hadir cukup banyak. Dalam acara sosialisasi ini diceritakan tentang 

sejarah terbentuknya hubungan pela dan juga nilai-nilai yang tergan-

tung di dalamnya. Setiap anggota organisasi harus memanggil sauda-

ra seanggota organisasi dengan sebutan “gendong”. Dengan panggilan 

gendong ini diharapkan akan dapat memunculkan suatu rasa keteri-

katan sebagia pela yang merupakan satu saudara. Dalam kegiataan 

keagamaan seperti natal, anggota yang tidak beragama kristen juga 

hadir untuk merayakan dan meramaikan acara ini. Peneliti pernah 

mengikuti perayaan natal ini pada tanggal pada tanggal 14 Desember 
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2008 di Gereja Marantha Surabaya. Sebelum acara dimulai peneliti 

melihat beberapa rombongan diantaranya memakai busana Muslim. 

Pandangan yang menarik ini langsung menarik perhatian dari sisi pe-

neliti yang memang saudara peneliti di negeri asal, sebagian di anta-

ranya memang seorang Kristiani. 

Seluruh informan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini, 

meraka semuaya mengakui mengikuti kegiatan tersebut. Penulispun 

mewawancai mereka terkait dalam kegiaatan ini. Penulispun mena-

nyakan keterkaitan mengapa mengikuti kegiatan tersebut. Perta-

nyaan pertama, mengapa organisasi ini berbeda dalam penyebutan 

yang berbeda dengan sejarahnya.  

“Organisasi perkumpulan masyarakat Maluku 
Surabaya pada mulanya bernama Organisasi Tiga 
Saudara, seiring per-kembangannya pada tanggal 12 
April tahun 2002, di rumah keluarga Mayjen. Nono 
Sampono, tepatnya di Jln. Aries Surabaya No 16 
Surabaya disepakati untuk digantikan dengan nama 
baru yang bersifat universal bagi negeri Maluku, yakni 
Komite Perekat Persaudraan Maluku (KPPM)...” (SSH, 
Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 
 
Selanjutnya peneliti ingin mengetahui, simbol-simbol apakah 

yang menandakan partisipasi informan dalam kegiatan tersebut. 

Sebagaimana menurut Mead, simbol adalah sebagai bentuk partisipasi 

individu di dalam interaksinya sebagai ekspresi kediriannnya di 

hadapan orang lain. Dalam penelitian ini peneliti mengawali simbol-
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kedirian informan dengan menanyakan tujuan mengapa berpartisipasi 

dalam kegiatan KPPM. Berdasarkan temuan data yang penulis dapat 

berdasarkan hasil wawancara. Asumsi ini berdasarkan bahwa setiap 

orang pasti mempunyai tujuan dalam ikut serta dalam suatu 

organisasi. Begitupulah denga perantau Ambon mempunyai tujuan 

yang berbeda-beda dalam melibatkan diri dalam organisasi Ambon 

yang ada: 

“Merasa akan Maluku sudah pastinya, pingin akrab, 
ingin tahu apalagi KPPM ini berangkat dari fisi dan 
misi yang sama salah satu tujuan menambah 
keakrabatan hubungan sesama masya-rakat, baik 
agama Islam maupun agama Kristen yang ada di 
Surabaya, disini kita semua bisa mengekspresikan diri 
kita dibawah naungan panji persaudaraan 
keakraban...sesama pen-datang mesklkipun berdbeda 
negeri asa.... namun tetap Maluku”. RW, Minggu, 
7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 

 
Menurut informan di atas bahwa tujuanya merasa akan akrab 

antar sesama masyarakat Maluku yang ada di Surabaya, apalagi 

perkumpulan ini berangkat dari visi dan misi yang sama, yaitu 

membangun hubungan silahturahmi antar sesama masyarakat 

Maluku, baik agama Islam maupun gama Kriseten yang berasal dari 

Maluku. 

Senada dengan pernyataan yang disampaiakn disampaikan 

oleh informen ATT, dimana ia selain merupakan mantan pengurus 3 

Suadara sebelum akhirnya berubah menjadi KPPM, ia sangat 
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mengaharpak keakraban persaudaraan ini tidak berakhir di 

pertemuan tersebut saja namun bisa lebih berkelanjutan. 

Manurutnya:  

“Untuk menpersatukan katoran (kita) yang ada di 
rantau hidup dalam suatu wadah,yang dulu pernah 
ada kita bangun, tapi hilang serentak,oleh karena itu 
dengan adanya KPPM ini, dapat menjadi sebuah 
organisasi perekat yang kuat khususnya masyarakat 
Maluku yang ada di Surabaya...’ (TT, Minggu, 
7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 
 
Dari sini dapat diketahui bahwa, harapan yang berlebih dan 

tidak mau terpecah belah menjadi simbol kediriannya. Memang harus 

diakui adanya rasa kesatuan di negeri rantau adalah sebagai ekspresi 

karena pengaruh daerah rantau, sekaligus secara naluri seseorang itu 

cenderung mencari teman/rekan ataupun perantau yang sejalan 

seiringan. 

HT sebagai salah seorang pengurus KPPM juga memberikan 

keputusan bergabung dengan KPPM atas dasar tertentu yang hanya 

memang dia sendirilah yang tahu. Berdasarkan pengakuannya kepada 

peneliti sebagai berikut: 

“Agar terjadi daya lengket yang lekat yang dulu pernah 
ada oleh leluhur yaitu Pela gandong (hubungan negeri) 
yang duluh Pela gandong (hubungan negeri) dulu 
pernah muncul saat para ahli agama dan ahli 
kerukunan agama mencari model kerukun antar umat 
beragama Islam dan Kristen orang Maluku 
menyebutkan bagaikan sugu salempen berpatah dua 
(bagaikan pinan berbelah dua),”- 
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Lebih lanjut: 

“membangun gereka bareng, masjid bareng, 
membangun sarana sosial pendidikan bareng, semua 
itu terletakan adanya konflik yang terjadi tahun 1999 
samapi sekaran hingga saat ini itupun masih ada 
letupan2 kecil baik antar umat islam dan umat kristen 
maupun antar intern umat islam sendiri maupun umat 
kristen sendiri, orang berkumpul ada tujuan yaitu 
untuk menantisipasi agar konflik yang ada di Maluku 
tidak terbawah keluar daerah salah satu Surabaya....”. 
(HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 
 

 Menurut pengakuan lanjut kepada peneliti, ia takut konflik pe-

rantau Ambon yang menewaskan banyak saudara yang terjadi dita-

hun sebelumnya tidak menjadi pengalaman yang terus dikenang. Dan 

diharapkan bisa dilupakan. Terlepas ia memiliki tujuan bergabung 

dengan KPPM adalah untuk meningkatkan tali persaudaraan di anta-

ra para perantau Ambon baik di daerah asal maupun di rantau. Ia le-

bih suka melihat perantau yang memang harus hidup secara berdam-

pingan. Hal ini ia utarakan karena ia merasa yakin hanya budaya pe-

lalah yang dapat mengakhiri tragedi konflik beruntun dasam dasa-

warsa terakhir ini di negeri asalnya, ia juga mengeluhkan kondisi 

saudara-saudaranya yang memang bertempat di daerah rawan kon-

flik. Dengan sosialisasi semacam ini disamping memiliki nilai lebih 

mempererat rasa persaudaran, baik antar etnis, maupun agama juga 

mampu mengambilakan budaya masyarakat ke dalam tatanan yang 

harmonis kembali. Dimana hidup dapat dilalui perantau Ambon tanpa 
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ada pertikaian maupun sifat memntingkan perantau tertentu sehing-

ga perantau yang laian menjadi korbannya, padahal sebagimana dike-

tahui, ia menggap: “terlebih adalah dalam satu keluarga”. Dengan de-

mikian akan tercipta perantau yang melupakan konflik di dalam ruti-

nitas hidupnya dimana dasar kesamaan menjadi dasar di setiap kehi-

dupan. 

 Dari pernyataan HT, dapat dikatakan bahwa tujuan mereka 

bergabung dalam berkumpulan KPPMadalah untuk membina 

kerukunan persudaraan serta solidaritas antar sesama masyarakat 

Maluku yang dulu perah ada pela gandong (hubungan negeri), semua 

itu terelakan akibat konflik yang terjadi di Maluku sampai sekaran ini 

masih ada letupan-letupan kecil baik antar sesama umat Islam itu 

sendiri maupun antar Umat Krisen itu sendiri, untuk menantisipasi 

hal tersebut tidak terjadi Lagi maka mereka menbentuk Komite 

Perekat Persaudaraan Maluku (KPPM).  

 Simbol lain yang dimunculkan informan dengan bergabung 

dengan KPPM adalah bentuk yang mencirikan (meminjam istilah 

Durkhaim) solidaritas. Keberdaan etnis Ambon semakin melebar 

dalam kehidupan kota surabaya yang semakin sarat dengan 

keanekaragaman etnis dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya 

membuat mereka merasa kehilangan identitansnya. Upaya untuk 

menunjukkan diri secara etnis sebagai suatu perwujudan akulturasi 
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diri menjadi salah satu kebutuhan bagi mereka. Sehingga tidak jarang 

mereka melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Menurut salah satu 

informen RW, kepada peneliti adalah sebagia berikut: 

“Bung itu hari Patimura, semua masyarakat Maluku 
yang ada di Surabaya baik Islam maupun kristen 
mereka berkumpul untuk merayakan, karena pada 
hari itu mereka menghormati pahlawan patimura yang 
gugur dalam medan pertempuran (Tomas Matulesi) 
bung juga ingat kan......” (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 
20.00 WIB).  
 
Lebih lanjut lagi dia juga mengatakan: “juga ada malam 

Patimura malam bakudapa/malam berkumpul semua masyarakat 

Maluku duduk berkumpul dalam sebuah jemuan makan malam 

bersama....” Tidak hanya dalam hal kekraban, tujuan kekerabatan 

dalam organisasi juga sebagai sarana berbagi antar perantau rantau 

yang memang secara ekonomi, mereka menganggap saudara mereka 

sesama pela membutuhkan bantuan. Berdasarkan temuan data 

peneliti melalui wawancara sebagai berikut: 

“Adanya rasa kebersamaan, seperti makan patita 
(makan bersama) semua orang duduk dalam 
pertemuan untuk makan bersama, dan juga ada 
kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya membantu 
masyarakat Maluku yang kurang mampu dalam 
pengobatan kebetulan disini ada kita punya dokter 
Prof. Dr Paul Tahalele.....” (HT, Minggu, 22/02/2009, 
Pkl. 15. WIB). 
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Selanjutnya organisasi juga memberikan bantuan, berupa 

bantuan pendidikan bagi perantau-perantaunya yang memang 

mengaharapkan atau membutuhkan bantuan. Uang itu terkumpul 

juga tidak lain berdasarkan hasil donatur para anggota yang memenga 

secara ekonomi kondisi mereka du Surabaya sudah lebih baik 

dibandingakan saudara yang menerima bantuan ini. Berdasarkan 

hasil wawancara terkait bantuan pendidikan ini adalah sebagai 

berikut: 

“Bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat 
Maluku yang kurang mampu mulai Sekolah Dasar (SD) 
sampai dengan Sekolah menengah Pertama (SMP) 
sekitar 120 siswa, baik yang ada di Surabaya, maupun 
yang ada di Kota Malang, kami rasa ini merupakan 
tanggung jawab maka kami melakukannya.....” (HT, 
Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15. WIB). 

 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa, kegitan 

organisasi masyarakat Ambon mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam hal memberikan kontribusi membantu sesamanya yang 

memang secara ekonomi mereka sangat membutuhkannya, hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh oleh 

organisasi masyarakat Maluku itu sendriri salah satunya Komite 

Perekat Persaudaraan Maluku (KPPM). Dalam suatu hubungan 

kelompok yang dilandasi oleh hubungan kekerabatan dari suatu nenek 

moyang, maka ikatan emosional diantara anggotanya lebih kuat. 

Ikatan emosional ini menimbulkan perasaan kesadaran kelompok 
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yang membedakan dengan kelompok lain sehingga memunculkan 

solidaritas yang kuat dalam masyarakat. 

3.7 Religi Sebagai Simbol Budaya Komunitas Negeri Asal Ambon Di 
Kota Surabaya  

Salah satu budaya yang terkenal di daerah Ambon adalah 

kegiatan “pukul menyapu”. Sesuai dengan namanya, ritual utama 

Pukul Manyapu berupa pemukulan lidi yang biasa digunakan untuk 

menyapu halaman rumah ke tubuh manusia. Meskipun demikian, lidi 

yang berasal dari daun sagu tersebut ukurannya cukup besar. Panjang 

lidi berkisar antara 1,5-2 meter, sedangkan diameter pada pangkal lidi 

1-3 sentimeter. Pukul Manyapu biasanya diikuti kaum laki-laki, mulai 

dari usia remaja hingga kakek-kakek. Pesertanya bisa warga asli desa 

atau warga dari desa yang memiliki hubungan pela dan gandong 

dengan warga Mamala dan Morela.  

Hubungan pela dibangun berdasarkan sumpah nenek moyang 

suatu desa adat dengan leluhur desa adat lainnya untuk membangun 

sebuah tali persaudaraan. Adapun yang dimaksud dengan gandong 

adalah hubungan yang dibangun atas dasar ikatan genealogis atau 

keturunan. Menurut pengakuan RW kepada peneliti adalah sebagai 

berikut: 
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“Tak perlu persyaratan khusus bagi yang ingin menjadi 
peserta dalam ritual Pukul Manyapu. Yang penting, 
punya nyali tinggi, mampu menahan rasa sakit, dan 
berani menghadapi sabetan lidi yang tajam. Sebelum 
upacara dimulai, para peserta dikumpulkan di suatu 
tempat untuk mendapatkan doa dari para tetua adat 
agar prosesi adat berlangsung lancar dan semua 
peserta diberi keselamatan. Selanjutnya, mereka 
diarak keliling kampung. Sst… plak… plak…! Bunyi 
lidi daun sagu berkelebat di udara saat dipukulkan ke 
tubuh. Kulit yang terkena sabet lidi pun memerah. 
Darah menetes membasahi tubuh para pemuda Desa 
Mamala, Leihitu, Maluku Tengah, dalam upacara adat 
Pukul Manyapu. Pukul Manyapu atau juga disebut 
Pukul Sapu merupakan upacara adat yang dilakukan 
masyarakat desa adat atau Negeri Mamala dan Morela 
yang terletak di pesisir utara Pulau Ambon. Upacara 
tersebut biasanya dilakukan setelah hari ketujuh 
Lebaran atau tepatnya setiap tanggal 8 Syawal dalam 
penanggalan Islam. Dulu kegiatan ini pernah dilaku-
kan di daerah rungkut lor, kurang lebih tahun 80 pulu-
han yang lalu. Tetapi karena pemukiman di Surabaya 
memang tergolong tidak hanya tergolong dalam satu 
etnis, maka mereka yang memang berda dalam luar 
etnis merasa negeri untuk melihatnya, dan memang 
terkesan menyiksa…, sehiangga berdasarkan persetu-
juan semua warga, baik masyarakat Ambon dan Jawa 
pada waktu itu sepakat untuk meniadakan kegiatan 
tersebut di lingkungannya karena dinggap tidak manu-
siawi…”. (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
 
Pada waktu itu biasanya, para penonton memadati sekeliling 

lapangan yang ada di depan masjid. Sebelum Pukul Menyapu dimulai, 

pengunjung disuguhi berbagai acara hiburan, mulai dari yang bersifat 

kedaerahan, seperti tari-tarian adat dan prosesi asal-usul masyarakat 

Mamala dan Morela, sampai yang bersifat umum, seperti lawak, 

karaoke, hingga dangdut yang memang menjadi pemersatu komunitas 
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negeri rantau dengan komunitas Ambon terkait lokasi tinggal di Sura-

baya.  

Tiba di halaman masjid, para peserta Pukul Manyapu 

disambut meriah. Mereka langsung mengitari lapangan diiringi sorak-

sorai seluruh penonton yang telah menjejali lapangan dan teras 

masjid. Para peserta yang berjumlah sekitar 60 orang datang dengan 

menggenggam puluhan lidi. Mereka hanya menggunakan celana 

pendek dengan dua warna berbeda dan bertelanjang dada. Dalam 

prosesinya menurut RW kepada peneliti sebagai berikut: 

“Tim dengan celana berwarna hijau mengenakan ikat 
kepala putih, sedangkan tim dengan warna celana 
oranye menggunakan ikat kepala merah. Masing-
masing tim dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu 
yang akan melakukan Pukul Manyapu pada tahap 
pertama maupun kedua. Setiap kelompok dari setiap 
tim yang ada juga saling berhadapan. Dengan aba-aba 
dari pemimpin pertandingan, ritual Pukul Manyapu 
pun dimulai. Kelompok yang mendapat giliran 
memukul langsung melecutkan lidi mereka ke 
kelompok yang mendapatkan giliran dipukul dengan 
lidi. Aturan yang harus dipegang, kelompok yang 
dipukul baru dapat memukul kelompok yang lainnya 
setelah ada aba-aba dari pengatur pertandingan. 
Pergantian waktu itu dilakukan bila peserta sudah 
mendekati tempat para penonton di pinggir lapangan. 
Penonton yang berada di pinggir lapangan pun 
bergerak maju mundur mengikuti irama para peserta. 
(RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
 
Menurut RW lanjut, “penonton akan maju bila peserta 

bergerak ke sisi yang berseberangan, tetapi akan mundur bila peserta 
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bergerak ke arah mereka”. Hal ini dilakukan agar penonton terhindar 

dari lecutan lidi. “Terkena sedikit sabeta (saya)n ujung lidi terasa 

cukup panas di kulit”. Guratan bekas pukulan lidi pun membekas 

pada seluruh tubuh peserta. Darah segar mengalir dari luka akibat 

lecutan lidi. Namun, umumnya peserta tetap mengikuti prosesi hingga 

selesai.  

Seusai prosesi Pukul Manyapu, tubuh para peserta yang 

berdarah diobati dengan minyak tasala atau minyak mamala, yakni 

minyak khusus yang dibuat untuk mengobati luka para peserta. Tak 

ada dendam di antara mereka. Semua tersenyum sambil menahan 

sakit atas selesainya uji keberanian bagi para lelaki Mamala dan 

Morela. Setelah upacara selesai, minyak tasala pun diperebutkan para 

penonton. Masyarakat meyakini minyak tersebut mampu mengobati 

luka maupun persendian yang keseleo. Karena minyak tersebut hanya 

dibuat setahun sekali, maka semua berlomba mendapatkannya.  

Sedangkan acara religi yang lain di surabaya yang memang 

tidak mengalami perubahan dengan budaya asalnya adalah religi 

muslim, menurut HT, “sebenarnya tidak perbedaan antara kegiatan 

muslim di Ambon dengan di surabaya”, sebagaimana HT mengetahui, 

“meslim di Ambon sebenarnya juga muslim NU di Jawa, sebab muslim 

di sana adalah muslim NU” lebih lanjut, “dalam ritual religinya 
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ya…mengikuti ritual orang NU”. Dimana orang NU mengenal konsep 

ritual slametan. Komunitas Muslim Ambon pun juga demikian.  

Suatu kegiatan ritual dimana tidak seorang pun merasa di-

rinya dibedakan dari orang lain. Hal yang sama dikatakan HT, bahwa 

slametan dapat dimengerti sebagai ritus pemulihan keadaan selamat. 

Karena semua tetangga ikut hadir, termasuk dari luar komunitas 

Ambon rantau. Dari rutinitas ini menurut HT, bahwa “…..di antara 

tetangga terdapat kerukunan dan keselarasan, dengan demikian ke-

sadaran ketentraman masyarakat diperbaharui dan kekuatan berba-

haya dinetralisir. Dengan adanya selamatan orang-orang berkumpul 

dan menyembelih binatang dan berdoa”.  
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KEARIFAN BUDAYA SEBAGAI DASAR DALAM MEMAKNAI 
IDENTITAS BUDAYA KOMUNITAS AMBON RANTAU  

 

4.1 Sosialisasi Sebagai Faktor Dalam Memaknai Identitas Budaya 

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan 

sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan 

orang lain, tentang cara berpikir, meperasaankan dan bertindak, 

dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting 

dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi 

merupakan proses yang terus terjadi selama hidup manusia. 

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi 

fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau 

fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif 

dalam masyarakat dan kedua memungkinkan lestarinya suatu 

masyarakat-karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi 

saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Begitu 

pula komunitas Ambon di negeri rantau. Kebudayaan ini akan lenyap 

manakala satu generasi tertentu tidak mensosialisasikan nilai-nilai 

kesundaan, kejawaan, kebatakan kepada generasi berikutnya. Agar 

dua hal tersebut dapat berlangsung maka ada beberapa kondisi yang 
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harus ada agar proses sosialisasi terjadi. Begitu pula yang dilakukan 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK.  

Dalam penellitian ini, konsep identitas sosial sebenarnya 

berangkat dari asumsi umum sebagai berikut; pertama Kelompok atau 

kategori sosial dan anggota dari mereka berasosialisasi terhadap 

konotasi nilai positif atau negatif. Karenanya, identitas sosial 

mungkin positif atau negatif tergantung evaluasi (yang mengacu pada 

konsensus sosial, bahkan pada lintas kelompok) kelompok tersebut 

yang memberikan kontribusi pada identitas sosial individu. Kedua 

setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan self-

esteemnya (mereka berusaha untuk membentuk konsep diri yang 

positif). Ketiga

Dari asumsi di atas tersebut, beberapa relasi prinsip di atas 

tersebut dapat menghasilkan: 

 Evaluasi dari salah satu kelompok adalah berusaha 

mengdeterminasikan dan juga sebagai bahan acuan pada kelompok 

lain secara spesifik melalui perbandingan sosial dalam bentuk nilai 

atribut atau karakteristik (Tajfel, 1974, dalam Hogg & Abrams, 2000). 

pertama individu berusaha untuk 

mencapai atau merawat identitas sosial yang positif, kedua identitas 

sosial yang positif ada berdasarkan pada besarnya tingkat 

perbandingan favorit in-group-out-group; in-group pasti 

mempersepsikan dirinya secara positif berbeda dari out-group, ketiga 
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ketika identitas sosial tidak memuaskan, individu akan berusaha 

keluar dari kelompok, lalu bergabung pada kelompok yang lebih positif 

atau membuat kelompok mereka lebih bersifat positif. 

Berdasarkan pemetaan di atas terkait asumsi identitas, dalam 

studi ini sengaja memaparkan tentang asumsi yang pertama dengan 

mensimulasi-kan dengan identitas suatu budaya komunitas rantau 

negeri asal Ambon di Kota Surabaya. Adapun pembahasan dalam 

pemaparan lanjut. 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK adalah mahkluk sosial yang 

secara naluri akan bertanya tentang eksistensi tentang dirinya. Yakni 

mahkluk sosial dengan kesadaran dimanakah seharusnya dia harus 

memposisikan dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles 

menyebut adalah sebagai manusia dan bukan sebagai hewan yang tak 

berpikir. Ketika manusia berpikir, pada saat itu manusia menyadari 

akan keberadaannya., demikian Descartes menyebutnya. (Hadiwijono, 

2000). Karena manusia adalah hewan yang berpikir, maka yang 

menyadari keberadaan sesuatu yang lain dan yang menyadari sesuatu 

yang lain itu adalah mannusia yang lain pula. 

Menurut Mead tahap inilah yang menjasi tahapan awal yang 

ia disebut dengan “sosialiasi”, dimana manusia akan belajar dengan 
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menggunakan akalnya menalar/merespons kondisi sekitarnya sejak ia 

mulai mapu berinteraksi dengan orang lain. 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK adalah manusia yang 

merespon identitasnya sejak ia mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya, artinya ketika ia mulai mampu berinteraksi, mereka 

mulai dikenalkan dengan identitas budaya lingkungan sekitarnya. 

Kesemua informan memiliki latarbelakang yang sama, yakni 

mereka mendapatkan sosialisasi identitas budaya lingkungan negeri 

asal Ambon dimana mereka di lahirkan dan dibesarkan. Dorongan 

keluarga tersebut tidak terlepas dari dasar pelaksanaan kewajiban 

adat yang memang dijunjung tinggi oleh orang-orang yang ada 

disekitar mereka ketika mereka telah dan mampu berinteraksi dengan 

orang lain ketikan mereka sudah mampu merespon kondisi 

sekitarnmya. Selanjutnya perasaan orang-orang itu terus menjadi 

latar belakang mereka untuk tetap eksis memaknai budaya mereka 

sekalipun mereka sekarang ini sudah dan telah berada di negeri 

rantau Surabaya. 

HT meyakini bahwa perasaan seseorang akan naik turun 

dengan sendirinya. Oleh karena itu telah menjadi suatu keharusan 

bahwa perasaan orang-orang harus selalu diupayakan untuk terus 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun tidak 
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mengalami peningkatan orang-orang dalam tingkatan yang signifikan 

namun paling tidak mampu untuk tetap dipertahankan di hati 

individu yang bersangkutan.  

“perasaan orang-orang...., beta (saya) ataupun siapa 
saja yang mengaku mereka punya kepercayaan 
terhadap Tuhan di dunia ini akan berjalan naik turun 
tanpa patokan yang pasti. Karena itulah telah menjadi 
sebuah keharusan.... bahwa harus ada upaya dari 
dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan atau 
paling tidak mengetahui dengan cara-cara mengikuti 
kegiatan organisasi seperti ini...”. (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Peningkatan orang-orang tersebut harus selalu diupayakan 

untuk terus diasah agar tidak luntur terhapus perkembangan zaman 

yang menyajikan berbagai macam godaan. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan selalu bersemangat untuk mendekatkan diri 

komunitas rantau Ambon dalam bentuk kegiatan-kegitan budaya 

negeri asal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut 

diharapkan perasaan orang-orang yang selalu bernaung di hati. Jika 

perasaan orang-orang selalu di hati maka identitas budaya akan 

mampu terus dipertahankan menuju taraf yang lebih tinggi. 

Tindakan pelaku perasaan orang-orang selalu berlandaskan 

suatu nilai yang dianut, misalnya nilai yang menyatakan bahwa 

semua ajaran budaya etrnis Ambon itu mulia atau semua ajaran 

budaya Ambon membawa pada kebaikan. Jadi pelaku perasaan orang-
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orang memandang tidak menjadi masalah dalam memilih memaknai 

budaya Ambon yang dimiliki dan ajarannya dianut melalui sosialisasi. 

Bahkan tidak dianggap sebagai masalah besar atas dasar persamaan 

esensi semua ajaran dan tetap mampu mempertahakannya serta 

menilainya secara rasional. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi 

pertimbangan tersendiri oleh RW dalam memaknai identitas budanya 

berdasarkan pemikirannya sendiri hingga memutuskan untuk tetap 

memaknai dengan cara yang bergabung dengan kegiatan kegiatan-

kegiatan komunitas Ambon rantau di kota Surabaya. 

Persamaan latar belakang perasaan orang-orang menyebabkan 

terjadinya tindakan fertika dimana RW harus melawan budaya lokal 

daerah negeri rantau (budaya komuintas Surabaya) dimana pula 

secara angka, dari segi jumlah memang tidak seimbanga, bahkan 

komunitas Ambon rantau di Surabaya hanyalah sebagian kecil saja. 

Hal ini sebagaimana sebagaimana dikatakan oleh Scott adalah sebuah 

”resistensi”, yakni sebagai simulasi komunitas kecil melawan 

komunitas yang lebih besar yang harus dilakukan RW senada dengan 

HT. Keduanya merupakan para orang-orang yang taat pada ajaran 

budaya yang dianut pada saat dahulu hingga sekarang. Hal itu 

tampak pada pelaksanaan kepengurusan kegiatan-kegiatan 

komunitas Ambon rantau di kota Surabaya. Dalam waktu hampir di 

setiap minggunya paling tidak mereka mnyepatkan untuk berdiskusi 
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membahas masalah identitas budayanya agar tidak terlupakan oleh 

generasinya. Jadi bukanlah hal yang mengheran, apabila beliau 

berdua diluar konteks pertanyaan penelitian ini, selain teman yang 

akrab juga kerap menghadiri undangan diskusi tentang identitas 

budaya rantau Ambon di daerah asal secara bersamaan sebagi tim 

mengisi acara diskusi tersebut. Demikian pula yang nampak dalam 

perwujudan tutur kata yang halus yang disertai dalam ucapan-ucapan 

dialek ke-Ambonan dianatar mereka berdua dalam setiap perkataan 

untuk tetap diadaptasikan dengan sesama komunitas di suatu waktu. 

Dalam kegiatan rutin ini, HT dan RW tidak hanya mendatangi daerah 

negeri asal saja, tetapi juga daerah lain hampir di seluruh Indonesia.  

Keseriusan dalam palaksanaan mempertahan budaya juga 

ditunjukkan oleh KT dan RW dalam setiap kesempatan seminar yang 

kerap mereka hadiri. Sosialisasi-sosialisasi ia sisipkan di tengah-

tengah acara tersebut dalam rangka memperkenalkan dengan 

generasi muda yang memang mereka tidak mengatahui tentang 

daerah asal mereka, terlebih dia adalah keturunan Ambon namun 

tidak dilahirkan dalam komunitas negeri asal Ambon. Kegiatan-

kegiatan sosialisasi semacam ini acap kali diakui RW memiliki 

konsekuensi-konsekuensi harus menanggung klaim tentang diskusi 

yang memang terkadang agak menyimpang dengan topik setiap 

persentase yang ia lakukan. Namun di sini RW selalu mengisyaratkan 
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untuk topik-topik yang berkenaan dengan studi budaya apabila 

pengundang menghendaki membutuhkan jasa beliau berdua. Hal ini 

berdasarkan pengakuan RW “bukanlah masalah kepentingan” namun 

“lebih dengan kondisi batasan waktu yang mereka berdua miliki 

untuk mesosialisasikan budaya mereka padagenerasi penerus yang 

memang mereka benar-benar tahu dan wajib bagi RW untuk 

mensosialisasikannya karena warisan leluhurnya”. Hal senada juga 

diucapkan HT sebagai berikut. 

“beta (saya) harus selalu memaknai budaya leluhur 
beta. Jujur beta tidak ingin untuk melupakan-nya. Jika 
beta tidak selalu menyempatkan waktu dan tidak 
tekun dalam menjalankan ajaran ini, beta cenderung 
meperasaan ada yang kurang dalam diri. Beta akan 
meperasaankan seorang yang egois tidak memiliki 
perasaan orang-orang dan menghormati leluhur-
leluhur yang beta yang memang tanpa mereka beta 
sekarang tentu tidak menjadi bagian dari komunitas 
Ambon dan mengatahui budaya ini...” (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Dengan demikian HT dan RW telah melakukan sebuah 

tindakan sosialisasi budaya kepada generasi selanjutnya, meskipun 

hasil tersebut tidak dapat dilihat secara sekaligus, paling tidak ia 

berdua telah memberikan pembelajaran pewarisan budaya, yaitu 

suatu tindakan untuk mempertahan kearifan identitas suatu budaya 

di negeri ranta. 
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Nilai-nilai yang dijadikan sandaran oleh HT dan RW adalah 

nilai-nilai pribadi yang hadir atas dasar asumsi perkembangan pola 

pikir usaha memeprtahan budaya. Jadi dalam mensosialisasikan, 

dalam menyandarkan suatu keyakinan terhadap suatu nilai identitas 

budaya dalam perkembangan pola pikir yang tertarik dengan budaya 

yang seharusnya ia warisi dan ketahui serta mewarikan kembali 

kepada anak cucuk mereka. Dalam kondisi tersebut, HT dan RW 

memiliki suatu komitmen untuk mencapai tujuan akhir atau nilai-

nilai yang ia pergunakan tanpa mempertimbangkan tanggapan negatif 

orang lain. Hal tersebut harus dialami oleh HT dan RW sebagai satu-

satunya syarat yang harus dicapai, yakni mempertahankkan budaya 

mereka kepada anak cucuk, meskipun harus menjalani kehidupan 

sulit harus pintar-pintar membagi waktu dengan kesibukan sehari.  

Hal senada sebagaimana dikatakan Stryker (1980) dalam 

Mustafa (2008: 9-11) berpikir adalah proses akan lahirnya kesadaran. 

Kesadaran berarti sadar akan sesuatu “edmund husserl”, yakni 

kesadaran akan sesuatu maksudnya adalah ada diri selain diri kita 

yang berada di luar sana atau di luar diri, adanya subjek dan objek. 

Kesadaran menimbulkan juga pemilahan, keraguan dan pencarian 

makna. Berbeda dengan yang lainnya, kesadaran menyebabkan 

manusia selalu ingin bertanya. Dia selalu tidak puas akan dirinya 

“sartre”, selalu mencari dan berubah tidak pernah menetap. Bahkan 
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dia pun mempertanyakan ke-akuannya. Aku ini siapa? dia itu siapa? 

berbedakah aku dengannya? kenapa aku ini ada? dan aku harus 

berbuat apa? 

Ketika manusia bertanya akan dirinya, disitulah sebenarnya 

manusia telah berupaya membedakan dirinya dengan yang lain, atau 

kita dengan mereka. Dalam perbedaan tersebut timbul pula identitas 

aku, mereka dan yang lain. Misal saja jika aku bertanya aku siapa?, 

pastilah aku juga akan memposisikan aku dimana dan orang lain itu 

dimana.  

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan 

kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik yang 

memelihara kesinambungan arti masa lampaunya sendiri bagi diri 

sendiri dan orang lain; kesatuan dan kesinambungan yang 

mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari 

orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa 

dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri 

sendiri dan orang lain.  

Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai 

keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta 

daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan 

kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan 
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sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah 

dilalui sebelumnya. 

Menurut Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 11-13), identitas 

diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas 

sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Selain mahkluk 

individual yang membangun identitas dirinya berdasarkan konsep 

atau gambaran dan cita-cita diri ideal yang secara sadar dan bebas 

dipilih, manusia sekaligus juga mahkluk sosial yang dalam 

membangun identitas dirinya tidak dapat melepaskan diri dari norma 

yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup dan peran 

sosial yang diembannya dalam masyarakat tersebut. 

Masyarakat begitu dekat dengan diri kita, sehingga kita sering 

lupa bahwa masyarakat itu sendiri berisi begitu banyak cara dalam 

mengadapi kehidupan “fromman”. Kita sering menganggap cara kita 

memperlakukan sesuatu adalah satu-satunya cara yang tersedia. Kita 

harus belajar bahwa semua itu telah menjadi alam bawah sadar bagi 

kita semua, atau lebih tepatnya alam bawah sadar sosial. Jarang 

sekali kita menganggap tindakan kita bukan beperasaanl dari 

kehendak bebas kita sendiri. Sebaliknya, kita hanya mengikuti 

tatanan yang sudah ada dan tidak pernah kita pertanyakan lebih 

lanjut. 
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Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 14) membedakan dua 

macam identitas, yakni identitas pribadi dan identitas ego. Identitas 

pribadi seseorang berpangkal pada pengalaman lansung bahwa 

selama perjalanan waktu yang telah lewat, kendati mengalami 

berbagai perubahan, ia tetap tinggal sebagai pribadi yang sama. 

Identitas pribadi baru dapat disebut identitas Ego kalau identitas itu 

disertai dengan kualitas eksistensial sebagai subyek yang otonom yang 

mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam batinnya sendiri serta 

masyarakatnya. Menurut Streker, proses pembentukan identitas 

berlangsung secara pelan-pelan dan pada awalnya terjadi secara tak 

sadar dalam inti diri individu. Proses pembentukan identitas yang 

berangsur-angsur itu sebenarnya sudah dimulai pada periode 

pertama, yakni periode kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar. 

Hal ini senada pula dengan tindakan pelan-pelan yang dilakukan oleh 

HT dan RW di atas. 

Pelaksanaan kewajiban mensosialisasi melakukan 

mempertahan-kan identitas budaya menjadi suatu keharusan bagi 

ATT dan HT. Keharusan tersebut menjadi suatu bentuk kewajaran 

karena ATT dan HT lebih mempertimbangkan perkembangan diri 

secara lebih baik daripada saat menjadi seorang komuinitas Ambon 

biasa. Kepercayaan yang tinggi dan perasaan orang-orang yang 

menjadi dasar pijakan terhadap adanya kebudayaan dalam hati 
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nurani sebagai salah satu doktrin yang mengalahkan doktrin apapun. 

Termaksun doktrin pengaruh budaya asli daerah rantau yang 

memang secara angka lebih besar jumlahnya. Sebelum melakukan 

terkait sosialisasi mempertahan-kan identitas budaya harus mereka 

pelajari dalam kegiatan komunitas Maluku di Surabaya dalam suatu 

pelaksanaan pembekalan sebagai orang yang memang berjuang dalam 

mempeloporkan budaya negeri asal sesama saudara yang tidak 

mengerti atau mengajak kembali yang sudah mengerti agar lebih 

menjadi dasar dalam melakukan kehidupan sehari-hari. 

ATT dan HT mengaku tidak akan pernah melupakan ajaran 

yang ia teriama dari sosialisasi dari keluarganya di negeri asal Ambok 

ketika ia masih kecil dulu, baik dalam keadaan apapun dan dengan 

kondisi apapun. Namun secara garis besar pengakuannya tersebut 

tidak diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata untuk pergi 

atau mendatangi lokasi-lokasi pemukiman-pemukiman tempat dimana 

seperti HT dan RW datangi, namun keribadatan bagi ATT dan HT 

yang ia bukukan untuk memperlihatkan, bakaimanapun meskipun 

mereka berbeda dalam keyakinan, namun persaudaraan mereka 

sangat dan mampu untuk memberikan contoh bagi komunitas Ambon 

lainnya, bagaimanapun persaudaraan adalah yang utama 

dibandingkan harus terpecah-pecah. Padahal sebagaimana dikatahu 

“.....kita adalah saudara, sesama saudara harus saling mengasihi dan 
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tidaklah boleh harus terpecah belah, hal in menjadi mutlak 

hukumnya, karena mau atau tidak mau, kita adalah satu nenek 

moyang dimana tanpa mereka, kumunitas ini pastilah tidak akan 

ada.....”. ungkap RW, kepada peneliti. Dari pernyataan RW peneliti 

dapat mrngatahui betapa nilai-nilai persaudaraan adalah bersifat 

sentral dalam kehidupannya.  

Berbeda halnya latar belakang kenapa sosialisasi identitas 

budaya menjadi sentral dalam komuniat Ambon di rantau. Dari sini 

ternyata terdapat ketakutan yang mendalam dari informan untuk 

mengulangi kembali peristiwa perpecahan saudaranya dalam waktu 

yang lampau. Ketidaksetuaju-an fenomena ini terulang, menjadikan ia 

meperasaan mutlak untuk men-sosialisasikan kembali, meskipun 

sebelumnya memang sudah ia telah lakukan, namun harapan ini 

tidaklah harus berhenti sampai di sini, artinya harus terus 

berkelanjutan. Berikut Pernyataan HT kepada peneliti sebagai 

pemjembatan perihal mengapa dia begitu eksis mengingatkan 

saudara-saudaranya: 

“...bagi beta (saya) kulitas kualitas perilaku kepada 
sesama saudara janganlah dikotori dengan tangan 
yang tidak bertanggung jawab, apapun bentuk 
sosialisas pembangunan manusia, jangan-lah sampai 
mengorbankan sesamanya. Bagi beta apanila hal itu 
tidak mampu kita lakukan, mungkin dengan 
menamkan nilai-nilai persaudaraan yang didasari 
dengan keikhlasan, mau me-nerima kekurangan orang 
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lain adalah sosialisasi yang terbaik yang selama ini 
beta lakukan. Meskipun untuk saat ini budaya kami 
terpecah menjadi dua bagian...Islam.”- 

Lebih lanjut: 

“Kristen, namun perjuangan kami, marilah kita 
sesama Ambon bersatu kembali dan hidup saling 
merangkul kembali... disinilah perjuangan beta dan 
teman-teman dengan men-sosialisasikan secara pelan-
pelan namun pasti kepada saudara-saudara kita agar 
mereka mengerti tentang kearifan budaya 
persaudaraan kita...”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 
Kondisi sebagaimana digambarkan HT di atas, sangat rasional 

sebagaimana dikatakan Jacques Lacan, psikoanalis asal Prancis 

dalam Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 15), yang berpendapat 

bahwa awal pengenalan identitas diri hadir ketika seorang mengalami 

apa yang disebut dengan fase cermin (Lacan, 1977). Sebelum masuk 

ketahap tersebut, balita belum bisa mengenal pemisahan antara diri 

sendiri dan orang lain, bayi dan ibunya, di dalam dan di luar, laki-laki 

dan perempuan. Fase cermin berlangsung dalam bentuk keterbelahan 

antara aku yang melihat dan aku yang dilihat. Di sini subjek 

diidentifikasikan dengan sesuatu yang lain dengan dirinya sendiri 

(bayangan pada cermin) dan citra subjek itu sendiri yang terbangaun 

karenanya bergantung pada keterasingan, pada pemindahan diri 

kepada yang lain. Pada tahap ini, citra diri membentuk pengenalan 

diri yang keliru. Subjek menemukan bayangannya yang memikat 

sepanjang ia menghasilkan sebuah gambar diri yang koheren, ketika 
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tubuh anak yang sesungguhnya benar-benar suatu dorongan-dorongan 

yang sembrawut. HT dengan tindakannya mensosialisasikan kepada 

saudaranya sesam komunitas negeri asal ini sebenarnya tak ubahnya 

repleksi seorang bayi tersebut. Meskipun konteks sosialisasi identitas 

budaya yang ia lakukan tidak selalu terbatas pada bayi dan anank-

anak, konteks orang dewasapun sebenarnya juga demikian, ketika 

mereka tidak mengatahui tentang identitas budayanya, maka mereka 

taubahnya seperti bayi tersebut. 

Dalam refleksi Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 16) lanjut, 

kesembrawutan pada fase cermin tersebut akan menjadi lebih teratur 

ketika sang subjek mulai memasuki tahap bahasa dan tahap hukum. 

Keterbelahan tahapan ini berbentuk aku yang berbicara dan aku yang 

dibicarakan. Dalam memasuki tahap bahasa kita menjadi akrab 

dengan karakter-karakter dalam sebuah kisah, yaitu kisah narasi 

dimana bahasa dengan tidak peduli terus bercerita tanpa 

mempedulikan aspirasi dan hasrat individu. Buat lacan, identitas diri 

atau subjektifitas adalah produk bahasa dan tidak ada sesuatu apa 

pun di luar bahasa.  

Tindakan yang telah dilakukan oleh SSH dan NK selama ini 

menjadi suatu bentuk pembenaran tersendiri bahwa perwujudan 

tentang memaknai identitas budaya negeri asal Ambon hanya melalui 
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wujud pengatahuan saja, adapun pengatahuan tanpa praktek secara 

langsung maka justru akan lambat laun dilupakan. Seorang yang 

memiliki pengatahuan tentang budayanya tetapi dihadapan orang lain 

tanpa melakukan sosialisi hasilnya tampaknya pun sia-sia belaka. 

Menurut SSH, “perikelakuan semacam ini hanya membuat justru 

budaya itu sebatas pengatuan, artinya tanpa praktek”. Namun jika 

kedekatan hati dengan identitas budaya dapat terwujud dalam ikatan 

ruh yang suci (ikhlas), maka akan terhimpun kekuatan dalam diri 

untuk selalu menghindari pamrih. Salah satu cara untuk menghindari 

pamrih dilakukan SSH adalah dengan mengurangi kegiatan yang 

bersemangat namun yang terlihat orang lain. Hal itu menjadi bentuk 

kewajaran bagi SSH karena peningkatan kualitas perjuangan 

(resistensi terhadap pengaruh budaya dari luar) adalah lebih harus 

diperhatikan menyorak-nyorakkan identitas pribadi saja. Hal ini 

berdasarkan pernyataan SSH lanjut kepada peneliti sebagai berikut: 

“Memang beta (saya) akui mas...hidup di Surabaya 
tidak ada yang gratis, alias semua harus menggunakan 
biaya, namun kegiatan dalam masalah sosialisasi yang 
mas maksudkan itu tidak bergaji..., apakah mas tetap 
rela berjuang apabila hal tersebut berlaku...., artinya 
mas dak digaji..., jujur mas, beta acap kali di suruh 
menyebarkan undangan oleh KPPM keseluruh 
surabaya hanya dengan uang transport dan itupun 
terkadang tidak mencukupi..., hal inilah yang sering 
beta serukan kepada teman-teman di KPPM untuk 
senan tiasa kalau memang mau menjalankannya harus 
menata hati terlebih dahulu...., meskipun konteks 
persatuan ini bersifat sentral umumnya...., tetapi 
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alhamdullah selama ini masalah sosialisasi yang biasa 
dilakukan ditiap triwulan maupun tahunan, teman-
teman mampu mengerti dan menjalankannya dengan 
suka rela..tanpa mengeluh sedikitpun....” (SSH, Rabu, 
10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 
Wujud perjuangan serupa juga diutarakan NK kepada peneliti. 

Menurutnya tidak akan merendahkan image secara diri dalam rangka 

peningkatan jalinan hubungan untuk selalu mendekatkan diri kepada 

sesam komunitas. “Namun justru menambah berkah” Hal itulah yang 

diyakini NK hingga kini atas dasar kombinasi antara pola pikir 

dengan kebutuhan secara rohani. NK selalu berpegang teguh dengan 

apa yang diyakini pada saat ini meskipun tidak sejalan dengan 

pandangan kondisi ekonominya yang lebih memprioritaskan 

pekerjaannya sendiri dabandingakan harus mengurusi atau 

memperjuangkan saudaranya, namun pengakuan lanjut, “hal ini tidak 

beta lakukan”.  

Alasan pengsosialisasian kepada saudara yang lain yang 

belum mengatehui sangat nampak pada kerelaan pelaksanaan tugas-

tugas yang ia emban dari organisasi. NK meyakini bahwa pelaksanaan 

hal yang demikian adalah sebagai ibadah, sehingga menurutnya 

menjadi suatu kewajiban bagi semua individu yang mengaku bahwa 

dirinya adalah memang sebagai makluk sosial yang membutuhkan 

ornga laian, terlebih keberadaan kerabat yang memang diharapkan 

bisa saling membantu dalam suka maupun duka. NK juga percaya 
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bahwa eksklusivitas terhadap salah satu budaya akan selalu ada di 

hati tiap-tiap pemilik budaya tersebut. Atas dasar itu pula NK 

mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu pembuktian bahwa 

budaya yang dianut pada saat ini dan seterusnya adalah budaya yang 

paling mulia diantara semua budaya yang ada. Karena secara spesifik 

budaya ini tercetus dari pluralnya budaya yang ada di negeri asal 

Ambon. 

Pada dasarnya NK menjadi seorang penentang eksklusivitas 

budaya oleh mereka komunitas Ambon yang memang melupakan 

budayanya. Meskipun demikian dia meperasaan tidak perlu untuk 

meperasaan terpengaruh dan justru sejak ia berada di Surabaya dan 

memutuskan bergabung dengan komunitas negeri asal Ambon, untuk 

untuk melestariakan kearifan identitas budaya. Akan tetapi proses 

tersebut malah ia anggap adalah sebagai proses pembelajaran yang 

diperolehnya sejak kecil dari keluarganya tidak akan mudah dihapus 

dengan sendirinya. Meskipun NK telah berusaha dipengaruhi seorang 

teman dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan pemikiran beserta 

implementasi budaya yang mengandung eksklusivitas tertentu 

(sumpah, marga-marga, dst), namun hal tersebut toidaklah menjadi 

penghalang baginya yang memang ingin melestarikan budaya 

leluhurnya.  
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NK selalu rajin dalam melaksanakan sosialisasi, waktu 

meskipun diakui masih kurang fultime dalam pelaksanaannya. Bagi 

NK untuk saat ini yang terpenting adalah niat tulus untuk terus 

berjuang memaknai identitas budaya. Perbuatan semacam ini, untuk 

saat ini memang harus diakui banyak yang belum mampu 

menjalankannya. Bagi NK untuk lebih memperjuangkan bagaimana 

budaya yang telah ia anut tidak punah di daerah rantau, ia hampir 

disetiap harinya mengahabiskan waktunya di skretarian KPPM untuk 

memberikan fasilitas kepada saudara-saudaranya yang memang 

membutuhkan informasi darinya. 

“...beta (saya) ini udah berupaya dengan sekuat tenaga 
untuk melaksanakan semua kewajiban dengan 
sempurna. Namun inilah usaha beta, meskipun secara 
materi, beta belum bisa membantu saudara-saudara 
beta, namun paling tidak sumbangan pemikiran untuk 
kemajuan mampu memberikan bantuan kepada 
saudara-sudara beta..” (NK, Sabtu, 14/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 
 

4.2 Makna Identitas Budaya Bagi Komunitas Ambon Rantau  

Menurut Herbert Mead (1934) untuk memahaminya harus 

mengatahui pula proses sosialisasi yang ada di dalamnya. Menurutnya 

ada tiga proses tahapan pengembangan diri yang memungkinkan 

seorang anak menjadi mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan 
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sosial. Tahap pertama adalah “preparatory stage”, tahap kedua “play 

stage” dan tahap terakhir adalah “game stage”. 

Sebagaimana sedikit dipaparkan tentang pikiran singkat Mead 

di atas, disini menjadi penting mengetahui sistem pewarisan budaya 

yang menjadi pengetahuan informan. Untuk itu pemaparan lanjut 

perlu dilakukan. 

Sebagaimana pengakuan HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK 

pengetahuan tentang identitas budaya, kesemuanya di peroleh melalui 

proses pewarisan.1

”Anak dilahirkan dalam dunia sosial, khususnya plural 
Ambon. Mereka merupakan anggota baru di dunia 
tersebut. Dari kacamata masyarakat, fungsi sosialisasi 
dihadapannya adalah mengalihkan segala macam 
informasi yang ada dalam masyarakat tersebut kepada 
anggota-anggota barunya agar mereka dapat segera 
dapat berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya 
berdasarkan pengalaman yang anak Ambon itu miliki, 
banyak aspek-aspek kehidupan kita relatif stabil dan 
bisa diprediksi. Mereka bermain secara berkelompok, 
seperti kampung Ambon di Rungkut, pendialekan 
orang tua bersadur, teman sepermaianan sekolah, dsb. 
Kesemua perilaku masyarakat tadi sudah membentuk 
satu pola perilaku umum yang secara teratur terjadi 
setiap hari. Kita sebagai orang-orang yang mengemban 

 Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, memang 

mereka mendapatkan pengalaman terkait identitas budaya, semenjak 

berada di daerah negeri asal Ambon. Pentingnya sosialisasi ini 

sebagaimana diungakapkan HT kepada peneliti sebagai berikut: 

                                                 
1 Lihat mengenai gambaran dan pemaparan tentang pengetahuan pewarisan identitas 
budaya informan, dimana sudah dipaparkan oleh peneliti dalam bab sebelumnya. 
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amanah budaya leluhur untuk mewariskan budaya 
ini..., harus pandai-pandai memanfaatkan momen 
ini...” (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Pernyataan sebagaimana diungkapan HT di atas, dapat 

dipaparkan kembali sebagai berikut, keteraturan yang relatif stabil 

dari kebiasaan anak-anak perantau ambon tersebut nantinya akan 

mengembangkan satu pola interaksi sebagai satu bentuk dari budaya. 

Budaya atau kebudayaan secara umum sendiri dapat didefinisikan 

sebagai keseluruhan hal yang yang diciptakan oleh unit-unit sosial 

dimana setiap anggota unit sosial tersebut memberikan makna yang 

relatif sama pada hal-hal tadi, sebagaimana dicontohkan dalam 

kutiban HT di atas. 

Terlepas masalah sosialisasi yang terus dan gencar dilakukan 

oleh komunitas rantau negeri asal Ambon di kota Surabaya berikut 

akan dipaparkan mengenai unsu-unsur budaya sebagaimana 

dikutipkan pada bab sebelumnya terdapat 7 (tujuh) unsur yang 

dipertahankan. Yakni pertama peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-

alat produksi, tranportasi, dsb.); kedua matapencaharian hidup dan 

sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem 

distrbusi, dsb.); ketiga sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, 

sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dst.); 
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keempat bahasa (lisan, maupun tertulis); kelima kesenian (seni rupa, 

seni suara, seni gerak, dst.); keenam sistem pengatahuan; ketujuh

4.2.1 Makna Organisasi Pemersatu Komunitas 

 

religi (sistem kepercayaan). (Surjono Soekanto, 1982, Eds. 4, 2003: 

176). Adapun pembahasan dalam memaknai identitas budaya ini lebih 

lanjut sebagai berikut. 

Banyak dasar sebab mengapa usaha-usaha terkait 

mempersatukan kembali, atau menjaga persatuan persaudaraan 

komunitas selalu menjadi bahan gencar bagi komunitas yang memang 

mereka beperasaanl dari komunitas Ambon dan Maluku pada 

umumnya. 

“Alasan yang paling mendasar adalah kami terikat 
dengan ikatan pela, ikatan pela ini tidak hanya dalam 
satu lingkup kecil desa saja, bahkan lingkup pulau…, 
katika lingkup itu menjadi besar…, mas kan 
mengetahui mereka memiliki karakteristik budaya 
yang satu dengan budaya yang lain itu berbeda…, 
keetika perbedaan itu ada…, maka yang terjadi adalah 
konflik…, konflik tidak hanya dalam lokalistik kecil di 
dalam satu desa, ingat kasus konflik tahuan 1999, 
mereka sudah mencajup aspek secara keseluruhan, 
sosial, budaya dan politik…, kalau semua itu sudah 
terjadi apa yang harus kita lakukan, selain 
memperbaiki kembalihubungan yang memang sudah 
terlanjur retak.. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 
WIB). 
 
Hal sebagaimana di sampaiakan HT di atas memang sangat 

rasional, terlebih dikaitkan latar belakang pengalaman konflik yang 
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sudah terbilang kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. Namun 

peristiwa tersebut tidak hanya sebagai penyiang diingatan, tetapi juga 

sebagai memori motifasi untuk bertindak yang lebih baik lagi.  

Selain itu, jarang sekali individu bekerja sendirian atau 

terpisah dengan orang lain dalam organisasi. Itulah pentingnya 

efektivitas kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya iklim yang bernuansa kekerabatan dan persaudaraan. 

Perlu diketahui bahwa efektivitas organisasi terdiri dari individu dan 

kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas 

individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi 

adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok, 

sehingga organisasi bisa efektif jika mampu mendapatkan hasil karya 

yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karyanya setiap 

bagiannya. Sebenarnya alasan bagi organisasi sebagai alat untuk 

melaksanakan pekerjaan masyarakat adalah bahwa organisasi itu 

dapat melakukan pekerjaan lebih banyak dari pada yang mungkin 

dilakukan. Dalam konteks ini pembentukan organisasi mampu 

memberikan keterbukaan, sehingga setiap permasalahan komunitas 

dapat diselesaikan dengan cepat. 

“pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki, yakni 
mem-persatukan kembali komunitas Maluku di bawa 
naungan KPPM, serta khususnya menumbuhkan 
kembali perasaan orang-orang tanpa dengan 
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menghirau-kan faktor-faktor pembeda, agama, pela, 
waktu, biaya, fikiran alat dan lain-alat yang telah 
dikeluarkan digunakan. Hal ini berarti bahwa 
pencapaian tujuan yang dipentingkan adalah semata-
mata hasil atau tujuan yang dikehendaki secara 
kepentingan kebaikan komunitas Ambon, khususnya di 
negeri asal sebagai suatu kinerja atau suatu usaha 
yang dilakukan oleh KPPM dengan cara tertentu untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun KPPM 
adalah ke-lompok tugas terdiri para anggota yang 
bekerja bersama-sama untuk me-nyelesaikan suatu 
tugas tertentu. KPPM terdiri dari individu dan 
kelompok, karena itu efektivitas KPPM terdiri dari 
efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, 
efektivitas kinerja KPPM lebih banyak dari jumlah 
efektivitas individu dan kelompok.”- 

Lebih lanjut: 

 “KPPM mampu men-dapatakan hasil kinerja untuk 
lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil 
kinerja setiap bagiannya. Sebenar-nya, alasan bagi 
KPPM sebagai alat untuk mempersatukan komunitas 
rantau negeri asal Ambon adalah bahwa KPPM itu 
dapat melakukan pekerjaan masyarakat adalah bahwa 
KPPM itu dapat melakukan pekerjaan yang lebih 
banyak dari pada yang mungkin dilakukan oleh 
individu. (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 

 
Dalam kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya dan 

Ambon pada khususnya, hubungan persaudaraan atau kekeluargaan 

terjalin atau terbina sangat akrab dan kuat antara satu desa atau 

kampung dengan desa atau kampung yang lain. Hubungan 

kekeluargaan ata persaudaraan yang terbentuk secara adat dan 

merupakan budaya orang Maluku atau Ambon yang sangat dikenal 

oleh orang luar itu dinamakan dengan istilah "pela". Hubungan pela 
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ini dibentuk oleh para datuk atau para leluhur dalam ikatan yang 

begitu kuat.  

Ikatan pela ini hanya terjadi antara desa Kristen dengan desa 

Kristen dan juga desa Kristen dengan desa Islam. Sedangkan antara 

desa Islam dengan desa Islam tidak terlihat. Dengan demikian, 

walaupun ada dua agama besar di Maluku (Ambon), akan tetapi 

hubungan mereka memperlihatkan hubungan persaudaraan ataupun 

kekeluargaan yang begitu kuat. Namun seperti ungkapan memakan 

buah simalakama atau seperti tertimpa durian runtuh, hubungan 

kekeluargaan atau persaudaraan yang begitu kuatpun mendapat 

cobaan yang sangat besar, sehingga tidak dapat disangkal bahwa 

hubungan yang begitu kuat dan erat, ternyata pada akhirnya bisa 

diruntuhkan oleh kekuatan politik yang menjadikan agama sebagai 

alat pemicu kerusuhan yang sementara bergejolak di Maluku (Ambon), 

yang sampai sekarang sulit untuk dicari jalan keluarnya.  

Hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kuat 

dipatahkan dengan kekuatan agama yang dilegitimasi oleh kekuatan 

politik hanya karena kepentingan-kepentingan big bos atau orang-

orang tertentu. Apakah budaya "Pela (Gandong)" bisa menjadi 

jembatan lagi untuk mengatasi hal ini?, berikut penyataan HT kepada 

peneliti sebagai berikut; 
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 “kembali ke pela adalah solusi terbaik untuk 
mengikatkan kembali persaudaraan, janganlah 
masalah yang sudah berlalu kita permasalahkan 
kembali…!!!, janganlah kita malu, meskipun jauh 
sebelum perpecahan akibat konflik Ambon….., …..jika 
kita dapati seseorang yang tidak jujur, gemar 
berkelahi, suka berkhianat, suka menghasut atau sifat 
negatif lainnya, maka itu adalah kalakuang RMS 
(Kelakuan RMS), …..orang akan malu jika digelari 
dengan sebutan kalakuang RMS. Atau mereka akan 
marah jika tudingan itu tidak benar adanya. Itu 
artinya Fitnah, bukan”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 
Memang sebagimana di akui informan, pecahnya pela pada 

waktu itu, karena gerakan sparatis yang biasa disebut oleh 

masyarakat sekitar daerah asal pada waktu itu adalah identik dengan 

“RMS” (Republik Maluku Selatan). Menurut keyakinan mereka RMS 

memang adalah salah satu penyebab mengapa negeri yang terkenal 

dengan ikatan pela itu harus pecah menjadi dua bagian, blok Kristen 

yang memang mayoritas dan blok Islam yang memang minoritas.  

Begitu pula pernyataan yang dinyatakan oleh NK kepada 

peneliti, memang masalah konflik yang memecahkan saudaranya 

menjadi dua kubu, Kristen-Islam, berangkat dari suatu pergerakan 

yang ingin memisahkan diri dari negara NKRI. Pada waktu itu 

kalangan komunitas dominan lah yang diklaim sebagai penyebabnya, 

meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan menjadi 

pemberitaan yang simpang siur tak jelas arah kebenarannya. “Tak 

pelak kondisi inilah yang menyebabkan perpecahan saudara-saudara 
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beta di negeri Ambon”. Lebih lanjut berikut penyataan NK kepada 

peneliti: 

“Perkataan RMS juga dipahami dan diyakini oleh 
kebanyakan orang di Ambon tidak sebagai Republik 
Maluku Selatan tetapi diartikan sebagai Republik 
Maluku Sarani. Sarani beperasaanl dari kata Nasrani 
(Kristen). Dan memang, dalam kenyataanya yang 
menjadi anggota atau simpatisan RMS hampir 
semuanya beragama Kristen. Sejak dahulu hingga kini, 
sangat sedikit sekali orang Ambon yang beragama 
Islam menjadi anggota RMS.”- 

Lebih lanjut: 

“Kenyataan ini tentu saja menyulitkan posisi teman-
teman dekat beta (saya) yang beragama Krtisten dan 
setia pada NKRI. Kerap dalam percakapan antara beta 
dan mereka terdengar helaan nafas panjang, menyesali 
kenyataan ini. Beta tahu persis tidak semua orang 
Kristen Ambon setuju dengan perjuangan RMS. Tetapi 
ketika terjadi suatu kondisi dimana RMS melakukan 
makar dan rakyat “menyatakan” tidak setuju menurut 
cara mereka, beta sulit memilah teman-teman beta 
yang bergama Kristen yang tidak setuju dan setuju 
dengan RMS. Akibatnya, teman-teman Kristen beta 
yang nyata-nyata mendukung NKRI kerap menjadi 
korban serangan pihak Islam yang pro NKRI. Serang 
menyerang pun menjadi cerita biasa”. (NK, Sabtu, 
14/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Kondisi sebagaimana dikutipkan dari cerita NK di atas 

memang menjadikan landasan mengapa terkait ingin mengembalikan 

pela adalah sebagai wadah konsiliasi perdamain persaudaraan 

Maluku menjadi penting dan mutlak untuk diperjuangkan. Terlebih di 

kota Surabaya, yang secara tidak langsung menurut NK adalah 
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“sebagai salah satu pencetus munculnya konflik tersebut”. Lanjut NK, 

“jangan heran akan muncul kembali konflik Ambon bernuansa sara 

entah jilid ke berapa”. Hal ini sebagaimana dikatakan Scott, meskipun 

serentetan pembentukan asosiatif ini umumnya dianggap memenuhi 

kebutuhan, khususnya secara hak di kalangan marjin (korban 

konflik), namun hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek 

dan bersifat mendesak, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang belum 

tentu dapat diwujudkan karena berada pada jalur non formal dan 

tidak terkoodinir. Hal ini disebabkan karena umumnya resistensi 

hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Scott, 1981: 21-23). Jalur 

konflik lebih dominan sebenarnya adalah permainan penguasa yang 

memang memiliki peranan mendominasi sebuah komunitas. 

Masalah papalele sebagai mata pencaharian komunitas rantau 

tampaknya akan menjadi term yang tak akan hilang, meskipun dari 

segi perwujudannya telah mengalami perubahan. Setidaknya banyak 

sekali yang bisa di gali dari pengatahuan tentang sistem ekonomi ini. 

Budaya papalele adalah budaya yang lahir karena faktor ekonomi dan 

mengapa hal ini akan menjadi term yang tak pernah henti, karena 

memang mereka mayoritas adalah di huni oleh kalangan miskin atau 

ekonomi kalangan kecil. Hal tersebut sebagaimana pernyataan ATT 

sebagai berikut: 
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“Mengenai status sosial, kelompok papalele umumnya 
dianggap sebagai orang kecil atau orang miskin, karena 
modalnya lemah. Tapi mereka diakui mempunyai daya 
juang yang kuat. Tidak tersedia data resmi sumbangan 
papalele kepada ekonomi, sebagaimana telah beta 
gambarkan dalam problematika masalah ini di bagian 
awal presentasi beta. Tapi dari peng-amatan awal 
secara kualitatif nampak pada investasi mereka 
kepada pendidikan anak-anaknya. Dan kegiatan ini 
banyak dijumpai di daerah rungkut utara…., namun 
apabila kita salah menilai, maka orang diluar 
komunitas Maluku akan tertipu dengan budaya dagang 
ekonomi masyarakat kecil ini dengan kegiatan etnis 
Madura, yang memang secara kasat mata memang 
sangat mirip sekali”. (ATT, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 
09.00 WIB). 
 

Sedangkan untuk memberikan dukungan pada komunitas 

Ambon dalam rangka melestarikan budaya ini, yang memang diakui 

oleh kominatasnya di rantau, di Surabaya telah dibentruk suatu 

wadah yang melindungi, serta memberikan bantuan berupa modal 

usaha langsung dibawah naungan KPPM. Namun bantuan ini bersifat 

komunitas secara lokalistik dan tertutup sekali sifatnya. Yakni secara 

kekeluargaan di dalam komunitas asal Ambon dan Maluku pada 

umumnya. Bantuan ini bisa berupa bantuan modal, maupun bantuan 

bimbingan untuk mengembangkan usaha, agar mereka bisa lebih 

sejahtera ketika berada di negeri rantau. Berikut kutipan penuturan 

ATT lanjut kepada peneliti: 

“Beta (saya) pikir, mas akan meneropong individu yang 
membangun sistem dan sistem jaringan yang dibangun 
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bersama dan tetap bertahan. Ada dua nilai perilaku 
yang berbeda yang telah beta sampaikan dalam setiap 
penelitian terhadap papalele dan perbedaan itu patut 
diteliti, termasuk seharusnya mas. Ada beberapa NGO 
yang membantu pedagang papalele tapi belum dan 
studi akademis mengenainya. Pelaku papalele memang 
termasuk masuk dalam kategori miskin. Ada dua NGO 
yang membantu pengembangan papalele (Baileo 
Maluku dan LPPM) di Surabaya, tapi menemui 
kegagalan karena bantuan tidak dianggap sebagai 
sesuatu yang perlu dikembangkan. Namun bantuan ini 
tetap ada. Meskipun penguatan posisi secara terang-
terangan memang tidak ada. Jadi kalau mas tidak 
masuk ke dalam KPPM tidak akan mengerti akan hal 
ini….. “ 
“Papalele adalah ciri khas di wilayah jazirah Leitimor, 
sedangkan di Leihitu mereka menyebut diri Jibu-jibu 
dan bukan papalele. Kita perlu ingat, bahwa ini adalah 
definisi atau konsep papalele menurut mereka, bukan 
menurut beta. Namun menurut sang ibu di Batu Meja 
beta dulu, yang tidak memakai kebaya itu dan 
berjualan di tanah bukanlah papalele dan mereka itu 
tidak mungkin jalan berkeliling dan rungkut itu ada 
beberapa... (ATT, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 

 
Memasuki era globalisasi dan teknologi informasi, bahasa 

negeri asal Ambon tidak saja dilihat sebagai aset kebudayaan yang 

menjadi kebudayaan bagi setiap komunitasnya, melainkan merupakan 

sarana penghubung dan aset di bidang ekonomi, politik dan strategi 

hubungan global komunitas Ambon di kalangan komunitas rantau. 

Sebab dengan menggunakan bahasa daerah asal Ambon, mereka 

langsung sebagian besar dari mereka langsung mengetahui dari mana 

desa ia beperasaanl, terlebih menyebut nama, dari nama belakang 

(atau akrab disebut marga). Pastilah dengan sekali dengar mereka 
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langsung bisa mengetahuinya, atau paling tidak memperkirakan 

dimana arah tempat tinggalnya dengan dimana selama ini dirinya 

tinggal. Misalnya Marga dengan huruf W banyak dijumpai daerah 

desa-desa Maluku selatan, Waäel, Waasar, Waas, Wa'atwahan, Waber, 

Waelaruno, Waifly, Wailenzun, Walagwaor, Wally, Wamona, 

Wangarwy, Wantaar, Warella, Wariunsora, Wacanno, Wael, 

Waeleruny, Waerisal, Wailissa, Wails, Wailussy, Wairatta, Waisapy, 

Wakan, Walaia, Wales, Walsen, Walten, Wamesse, Wance, Wanne, 

Warbal atau Warbala, Warbel, Waricey, Warkey, Warkor, Wasia, 

Watliter, Watloly, Watmanlussy, Watmersan, Watrimny, Watsira, 

Wattiheluw, Wattilete, Wattimanela, Wattimena, Wattimury, 

Waulath, Wayerjuari, Weber, Wedilen, Wee, Weeflaar, Weheb, 

Wehfany, Welary, Welafubun, Weler, Wellem, Wellyken, Wemay, 

Wemaf, Wenehen, Wenger, Wenno, Wenus, Weridite, Werinussa, 

Wesplat, Wessy, Wetamsair, Wewra, Wewza, Wifly, Wilfred, Willys, 

Wilyams, Wlena, Woersok, Wohel, Woherhair, Wohir, Woley, Wolff, 

Wolontery, Wonatha, Wonhery, Wonley, Wonmaly, Wonsera, Woolf, 

Woriun, Wotheisen, Wothouzen, Wuisan, Wuarlijma, Wuctres, 

Wurletta. (Wikimedia.com). Dimana disetiap marga ini umumnya 

berkelompok dengan bahasa cirikhasnya sendiri. 

Jadi dari sini pada umumnya peneliti mengatahui bahwa, 

umumnya budaya berbahasa dipertahankan umumnya memang untuk 
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mempermudah dalam pembahasaan. Hal ini sebagaimana peneliti 

menanyakan tentang anak RW sebagai bukti pewarisan dan 

mempertahan budaya sebagai berikut, “Bapak dari marga Waisapy, 

makanya bung anak beta kasih nama yang sama.  

Dengan demikian bahasa lokal Ambon di daerah rantau 

menjadi bahasa bahasa kedua di Surabaya setelah bahasa Indonesia. 

Untuk itulah yang perlu dipertanyakan kembali, apakah dariluar 

Ambon dengan mempelajari bahasa sebagai ilmu bahasa Ambon dan 

untuk kepentingan berkomunikasi dengan penduduk penutur ataukah 

dengan kepentingan yang lain.  

Usaha terkait memeprtahan nilai-nilai religi tetap terus 

digalakan di Surabaya, meskipun secara religi mereka sudah terpecah, 

namun pada dasarnya komunitas ambon rantau memiliki rencana 

program kerja terkait masalah pengkoordinasinan masalah 

keagamaan, dimana dalam pengkoordinasian kajian diambil dari 

kedua belah pihak sebagai pengurusnya, yakni dari tokoh muslim asal 

negeri Ambon dan Kristen. 

Menuru HT yang memang ia adalah informan yang beragama 

Muslim, dalam rapat koorginasi KPPM bulan januari yang lalu, pada 

saat ini telah dibentuk seperangkat panitia yang baru dan memang 
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khusus menangani bidang keagamaan komunitas Ambon rantau di 

Surabaya. Menurutnya: 

“Selain wadah ini sebagai pemersatu komunitas Ambon 
rantau di Surabaya, juga dapat berfungsi dalam 
memberikan bantuan kepada anggota ketika men-
dapatkan kesulitan dalam hal keagamaan, termasuk 
kajian rutin, dll. Termasuk juga mengurus kematian 
sesama saudara ketika di rantau..termasuk pula, 
menyolati dan memulangkan jenazah ke negeri asal 
Ambon”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Berikut berdasarkan penulusuran peneliti terkait kepanitian 

kepengurusan bidang keagamaan KPPM Suarabaya. 
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DIVISI AGAMA KPPM SURABAYA JUNI 2008/2010 
 

            

No Nama/Nip Pangkat/ 
Golongan Jabatan 

Jabatan 
Sebelum 

Wi 
Pendidikan Jurusan Rumpun 

Spesialisasi Ket. 
Utama Penunjang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 SP 
NIP.150209377 

Pembina 
(IV/a) 

Madya 
Pertama 

Pengawas 
Pendidikan 
Tingkat 
Menengah 

S1 Tarbiyah PAI Pendidika
n 

1 Strategi  Teknik 
Komunikasi 
dan Presentasi 
Efektif 

  

2 Pengembanga
n 

2 
HN 
NIP. 

150300712 

Penata Muda 
Tk.I (III/b) 

Widya 
Pertama 

Penyuluh 
Agama 
Kristen 

S1 Pendidikan 
Agama Kristen 

Pendidika
n 

1 Pemanfaatan 
Media  Penyusunan 

Perencanaan 
Penyuluhan 

  

2 Pendidikan 
Agama 

3 
SDS 
NIP. 

150329570 

Penata Muda 
(III/a) 

Widya 
Pertama 

Staf Seksi 
Diklat 
Tenaga 
Teknis  

S1 
  

Ushuludin Akta 
IV 

Pendidika
n 

1 Pendidikan 
Agama Budaya Kerja 

Organisasi 

  

2 
Pembinaan 
Agama dan 
Keluarga 

4 
LDJ 
NIP. 

150329572 

Penata Muda 
(III/a) 

Widya 
Pertama 

Staf Seksi 
Diklat 
Tenaga 
Teknis  

S1 
FKIP PMP dan 
Kewarganegaraa
n 

Pendidika
n 

1 Penyuluhan 
Sistim Tata 
Kelola 

  

2 
Strategi dan 
Model 
Pembinaan 

Sumber: KPPM 2009. 
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BAB IV 

KEARIFAN BUDAYA SEBAGAI DASAR DALAM MEMAKNAI 
IDENTITAS BUDAYA KOMUNITAS AMBON RANTAU  

 

4.1 Sosialisasi Sebagai Faktor Dalam Memaknai Identitas Budaya 

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan 

sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan 

orang lain, tentang cara berpikir, meperasaankan dan bertindak, 

dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting 

dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi 

merupakan proses yang terus terjadi selama hidup manusia. 

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi 

fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau 

fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif 

dalam masyarakat dan kedua memungkinkan lestarinya suatu 

masyarakat-karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi 

saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Begitu 

pula komunitas Ambon di negeri rantau. Kebudayaan ini akan lenyap 

manakala satu generasi tertentu tidak mensosialisasikan nilai-nilai 

kesundaan, kejawaan, kebatakan kepada generasi berikutnya. Agar 

dua hal tersebut dapat berlangsung maka ada beberapa kondisi yang 
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harus ada agar proses sosialisasi terjadi. Begitu pula yang dilakukan 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK.  

Dalam penellitian ini, konsep identitas sosial sebenarnya 

berangkat dari asumsi umum sebagai berikut; pertama Kelompok atau 

kategori sosial dan anggota dari mereka berasosialisasi terhadap 

konotasi nilai positif atau negatif. Karenanya, identitas sosial 

mungkin positif atau negatif tergantung evaluasi (yang mengacu pada 

konsensus sosial, bahkan pada lintas kelompok) kelompok tersebut 

yang memberikan kontribusi pada identitas sosial individu. Kedua 

setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan self-

esteemnya (mereka berusaha untuk membentuk konsep diri yang 

positif). Ketiga

Dari asumsi di atas tersebut, beberapa relasi prinsip di atas 

tersebut dapat menghasilkan: 

 Evaluasi dari salah satu kelompok adalah berusaha 

mengdeterminasikan dan juga sebagai bahan acuan pada kelompok 

lain secara spesifik melalui perbandingan sosial dalam bentuk nilai 

atribut atau karakteristik (Tajfel, 1974, dalam Hogg & Abrams, 2000). 

pertama individu berusaha untuk 

mencapai atau merawat identitas sosial yang positif, kedua identitas 

sosial yang positif ada berdasarkan pada besarnya tingkat 

perbandingan favorit in-group-out-group; in-group pasti 

mempersepsikan dirinya secara positif berbeda dari out-group, ketiga 
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ketika identitas sosial tidak memuaskan, individu akan berusaha 

keluar dari kelompok, lalu bergabung pada kelompok yang lebih positif 

atau membuat kelompok mereka lebih bersifat positif. 

Berdasarkan pemetaan di atas terkait asumsi identitas, dalam 

studi ini sengaja memaparkan tentang asumsi yang pertama dengan 

mensimulasi-kan dengan identitas suatu budaya komunitas rantau 

negeri asal Ambon di Kota Surabaya. Adapun pembahasan dalam 

pemaparan lanjut. 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK adalah mahkluk sosial yang 

secara naluri akan bertanya tentang eksistensi tentang dirinya. Yakni 

mahkluk sosial dengan kesadaran dimanakah seharusnya dia harus 

memposisikan dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles 

menyebut adalah sebagai manusia dan bukan sebagai hewan yang tak 

berpikir. Ketika manusia berpikir, pada saat itu manusia menyadari 

akan keberadaannya., demikian Descartes menyebutnya. (Hadiwijono, 

2000). Karena manusia adalah hewan yang berpikir, maka yang 

menyadari keberadaan sesuatu yang lain dan yang menyadari sesuatu 

yang lain itu adalah mannusia yang lain pula. 

Menurut Mead tahap inilah yang menjasi tahapan awal yang 

ia disebut dengan “sosialiasi”, dimana manusia akan belajar dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB IV KEARIFAN BUDAYA SEBAGAI DASAR DALAM MEMAKNAI IDENTITAS BUDAYA 
KOMUNITAS AMBON RANTAU 

 
KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  
Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

IV-106 
 

menggunakan akalnya menalar/merespons kondisi sekitarnya sejak ia 

mulai mapu berinteraksi dengan orang lain. 

HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK adalah manusia yang 

merespon identitasnya sejak ia mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya, artinya ketika ia mulai mampu berinteraksi, mereka 

mulai dikenalkan dengan identitas budaya lingkungan sekitarnya. 

Kesemua informan memiliki latarbelakang yang sama, yakni 

mereka mendapatkan sosialisasi identitas budaya lingkungan negeri 

asal Ambon dimana mereka di lahirkan dan dibesarkan. Dorongan 

keluarga tersebut tidak terlepas dari dasar pelaksanaan kewajiban 

adat yang memang dijunjung tinggi oleh orang-orang yang ada 

disekitar mereka ketika mereka telah dan mampu berinteraksi dengan 

orang lain ketikan mereka sudah mampu merespon kondisi 

sekitarnmya. Selanjutnya perasaan orang-orang itu terus menjadi 

latar belakang mereka untuk tetap eksis memaknai budaya mereka 

sekalipun mereka sekarang ini sudah dan telah berada di negeri 

rantau Surabaya. 

HT meyakini bahwa perasaan seseorang akan naik turun 

dengan sendirinya. Oleh karena itu telah menjadi suatu keharusan 

bahwa perasaan orang-orang harus selalu diupayakan untuk terus 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun tidak 
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mengalami peningkatan orang-orang dalam tingkatan yang signifikan 

namun paling tidak mampu untuk tetap dipertahankan di hati 

individu yang bersangkutan.  

“perasaan orang-orang...., beta (saya) ataupun siapa 
saja yang mengaku mereka punya kepercayaan 
terhadap Tuhan di dunia ini akan berjalan naik turun 
tanpa patokan yang pasti. Karena itulah telah menjadi 
sebuah keharusan.... bahwa harus ada upaya dari 
dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan atau 
paling tidak mengetahui dengan cara-cara mengikuti 
kegiatan organisasi seperti ini...”. (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Peningkatan orang-orang tersebut harus selalu diupayakan 

untuk terus diasah agar tidak luntur terhapus perkembangan zaman 

yang menyajikan berbagai macam godaan. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan selalu bersemangat untuk mendekatkan diri 

komunitas rantau Ambon dalam bentuk kegiatan-kegitan budaya 

negeri asal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut 

diharapkan perasaan orang-orang yang selalu bernaung di hati. Jika 

perasaan orang-orang selalu di hati maka identitas budaya akan 

mampu terus dipertahankan menuju taraf yang lebih tinggi. 

Tindakan pelaku perasaan orang-orang selalu berlandaskan 

suatu nilai yang dianut, misalnya nilai yang menyatakan bahwa 

semua ajaran budaya etrnis Ambon itu mulia atau semua ajaran 

budaya Ambon membawa pada kebaikan. Jadi pelaku perasaan orang-
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orang memandang tidak menjadi masalah dalam memilih memaknai 

budaya Ambon yang dimiliki dan ajarannya dianut melalui sosialisasi. 

Bahkan tidak dianggap sebagai masalah besar atas dasar persamaan 

esensi semua ajaran dan tetap mampu mempertahakannya serta 

menilainya secara rasional. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi 

pertimbangan tersendiri oleh RW dalam memaknai identitas budanya 

berdasarkan pemikirannya sendiri hingga memutuskan untuk tetap 

memaknai dengan cara yang bergabung dengan kegiatan kegiatan-

kegiatan komunitas Ambon rantau di kota Surabaya. 

Persamaan latar belakang perasaan orang-orang menyebabkan 

terjadinya tindakan fertika dimana RW harus melawan budaya lokal 

daerah negeri rantau (budaya komuintas Surabaya) dimana pula 

secara angka, dari segi jumlah memang tidak seimbanga, bahkan 

komunitas Ambon rantau di Surabaya hanyalah sebagian kecil saja. 

Hal ini sebagaimana sebagaimana dikatakan oleh Scott adalah sebuah 

”resistensi”, yakni sebagai simulasi komunitas kecil melawan 

komunitas yang lebih besar yang harus dilakukan RW senada dengan 

HT. Keduanya merupakan para orang-orang yang taat pada ajaran 

budaya yang dianut pada saat dahulu hingga sekarang. Hal itu 

tampak pada pelaksanaan kepengurusan kegiatan-kegiatan 

komunitas Ambon rantau di kota Surabaya. Dalam waktu hampir di 

setiap minggunya paling tidak mereka mnyepatkan untuk berdiskusi 
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membahas masalah identitas budayanya agar tidak terlupakan oleh 

generasinya. Jadi bukanlah hal yang mengheran, apabila beliau 

berdua diluar konteks pertanyaan penelitian ini, selain teman yang 

akrab juga kerap menghadiri undangan diskusi tentang identitas 

budaya rantau Ambon di daerah asal secara bersamaan sebagi tim 

mengisi acara diskusi tersebut. Demikian pula yang nampak dalam 

perwujudan tutur kata yang halus yang disertai dalam ucapan-ucapan 

dialek ke-Ambonan dianatar mereka berdua dalam setiap perkataan 

untuk tetap diadaptasikan dengan sesama komunitas di suatu waktu. 

Dalam kegiatan rutin ini, HT dan RW tidak hanya mendatangi daerah 

negeri asal saja, tetapi juga daerah lain hampir di seluruh Indonesia.  

Keseriusan dalam palaksanaan mempertahan budaya juga 

ditunjukkan oleh KT dan RW dalam setiap kesempatan seminar yang 

kerap mereka hadiri. Sosialisasi-sosialisasi ia sisipkan di tengah-

tengah acara tersebut dalam rangka memperkenalkan dengan 

generasi muda yang memang mereka tidak mengatahui tentang 

daerah asal mereka, terlebih dia adalah keturunan Ambon namun 

tidak dilahirkan dalam komunitas negeri asal Ambon. Kegiatan-

kegiatan sosialisasi semacam ini acap kali diakui RW memiliki 

konsekuensi-konsekuensi harus menanggung klaim tentang diskusi 

yang memang terkadang agak menyimpang dengan topik setiap 

persentase yang ia lakukan. Namun di sini RW selalu mengisyaratkan 
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untuk topik-topik yang berkenaan dengan studi budaya apabila 

pengundang menghendaki membutuhkan jasa beliau berdua. Hal ini 

berdasarkan pengakuan RW “bukanlah masalah kepentingan” namun 

“lebih dengan kondisi batasan waktu yang mereka berdua miliki 

untuk mesosialisasikan budaya mereka padagenerasi penerus yang 

memang mereka benar-benar tahu dan wajib bagi RW untuk 

mensosialisasikannya karena warisan leluhurnya”. Hal senada juga 

diucapkan HT sebagai berikut. 

“beta (saya) harus selalu memaknai budaya leluhur 
beta. Jujur beta tidak ingin untuk melupakan-nya. Jika 
beta tidak selalu menyempatkan waktu dan tidak 
tekun dalam menjalankan ajaran ini, beta cenderung 
meperasaan ada yang kurang dalam diri. Beta akan 
meperasaankan seorang yang egois tidak memiliki 
perasaan orang-orang dan menghormati leluhur-
leluhur yang beta yang memang tanpa mereka beta 
sekarang tentu tidak menjadi bagian dari komunitas 
Ambon dan mengatahui budaya ini...” (HT, Minggu, 
22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Dengan demikian HT dan RW telah melakukan sebuah 

tindakan sosialisasi budaya kepada generasi selanjutnya, meskipun 

hasil tersebut tidak dapat dilihat secara sekaligus, paling tidak ia 

berdua telah memberikan pembelajaran pewarisan budaya, yaitu 

suatu tindakan untuk mempertahan kearifan identitas suatu budaya 

di negeri ranta. 
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Nilai-nilai yang dijadikan sandaran oleh HT dan RW adalah 

nilai-nilai pribadi yang hadir atas dasar asumsi perkembangan pola 

pikir usaha memeprtahan budaya. Jadi dalam mensosialisasikan, 

dalam menyandarkan suatu keyakinan terhadap suatu nilai identitas 

budaya dalam perkembangan pola pikir yang tertarik dengan budaya 

yang seharusnya ia warisi dan ketahui serta mewarikan kembali 

kepada anak cucuk mereka. Dalam kondisi tersebut, HT dan RW 

memiliki suatu komitmen untuk mencapai tujuan akhir atau nilai-

nilai yang ia pergunakan tanpa mempertimbangkan tanggapan negatif 

orang lain. Hal tersebut harus dialami oleh HT dan RW sebagai satu-

satunya syarat yang harus dicapai, yakni mempertahankkan budaya 

mereka kepada anak cucuk, meskipun harus menjalani kehidupan 

sulit harus pintar-pintar membagi waktu dengan kesibukan sehari.  

 

Hal senada sebagaimana dikatakan Stryker (1980) dalam 

Mustafa (2008: 9-11) berpikir adalah proses akan lahirnya kesadaran. 

Kesadaran berarti sadar akan sesuatu “edmund husserl”, yakni 

kesadaran akan sesuatu maksudnya adalah ada diri selain diri kita 

yang berada di luar sana atau di luar diri, adanya subjek dan objek. 

Kesadaran menimbulkan juga pemilahan, keraguan dan pencarian 

makna. Berbeda dengan yang lainnya, kesadaran menyebabkan 
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manusia selalu ingin bertanya. Dia selalu tidak puas akan dirinya 

“sartre”, selalu mencari dan berubah tidak pernah menetap. Bahkan 

dia pun mempertanyakan ke-akuannya. Aku ini siapa? dia itu siapa? 

berbedakah aku dengannya? kenapa aku ini ada? dan aku harus 

berbuat apa? 

Ketika manusia bertanya akan dirinya, disitulah sebenarnya 

manusia telah berupaya membedakan dirinya dengan yang lain, atau 

kita dengan mereka. Dalam perbedaan tersebut timbul pula identitas 

aku, mereka dan yang lain. Misal saja jika aku bertanya aku siapa?, 

pastilah aku juga akan memposisikan aku dimana dan orang lain itu 

dimana.  

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan 

kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik yang 

memelihara kesinambungan arti masa lampaunya sendiri bagi diri 

sendiri dan orang lain; kesatuan dan kesinambungan yang 

mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari 

orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa 

dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri 

sendiri dan orang lain.  

Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai 

keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta 
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daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan 

kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan 

sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah 

dilalui sebelumnya. 

Menurut Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 11-13), identitas 

diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas 

sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Selain mahkluk 

individual yang membangun identitas dirinya berdasarkan konsep 

atau gambaran dan cita-cita diri ideal yang secara sadar dan bebas 

dipilih, manusia sekaligus juga mahkluk sosial yang dalam 

membangun identitas dirinya tidak dapat melepaskan diri dari norma 

yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup dan peran 

sosial yang diembannya dalam masyarakat tersebut. 

Masyarakat begitu dekat dengan diri kita, sehingga kita sering 

lupa bahwa masyarakat itu sendiri berisi begitu banyak cara dalam 

mengadapi kehidupan “fromman”. Kita sering menganggap cara kita 

memperlakukan sesuatu adalah satu-satunya cara yang tersedia. Kita 

harus belajar bahwa semua itu telah menjadi alam bawah sadar bagi 

kita semua, atau lebih tepatnya alam bawah sadar sosial. Jarang 

sekali kita menganggap tindakan kita bukan beperasaanl dari 

kehendak bebas kita sendiri. Sebaliknya, kita hanya mengikuti 
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tatanan yang sudah ada dan tidak pernah kita pertanyakan lebih 

lanjut. 

Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 14) membedakan dua 

macam identitas, yakni identitas pribadi dan identitas ego. Identitas 

pribadi seseorang berpangkal pada pengalaman lansung bahwa 

selama perjalanan waktu yang telah lewat, kendati mengalami 

berbagai perubahan, ia tetap tinggal sebagai pribadi yang sama. 

Identitas pribadi baru dapat disebut identitas Ego kalau identitas itu 

disertai dengan kualitas eksistensial sebagai subyek yang otonom yang 

mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam batinnya sendiri serta 

masyarakatnya. Menurut Streker, proses pembentukan identitas 

berlangsung secara pelan-pelan dan pada awalnya terjadi secara tak 

sadar dalam inti diri individu. Proses pembentukan identitas yang 

berangsur-angsur itu sebenarnya sudah dimulai pada periode 

pertama, yakni periode kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar. 

Hal ini senada pula dengan tindakan pelan-pelan yang dilakukan oleh 

HT dan RW di atas. 

Pelaksanaan kewajiban mensosialisasi melakukan 

mempertahan-kan identitas budaya menjadi suatu keharusan bagi 

ATT dan HT. Keharusan tersebut menjadi suatu bentuk kewajaran 

karena ATT dan HT lebih mempertimbangkan perkembangan diri 
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secara lebih baik daripada saat menjadi seorang komuinitas Ambon 

biasa. Kepercayaan yang tinggi dan perasaan orang-orang yang 

menjadi dasar pijakan terhadap adanya kebudayaan dalam hati 

nurani sebagai salah satu doktrin yang mengalahkan doktrin apapun. 

Termaksun doktrin pengaruh budaya asli daerah rantau yang 

memang secara angka lebih besar jumlahnya. Sebelum melakukan 

terkait sosialisasi mempertahan-kan identitas budaya harus mereka 

pelajari dalam kegiatan komunitas Maluku di Surabaya dalam suatu 

pelaksanaan pembekalan sebagai orang yang memang berjuang dalam 

mempeloporkan budaya negeri asal sesama saudara yang tidak 

mengerti atau mengajak kembali yang sudah mengerti agar lebih 

menjadi dasar dalam melakukan kehidupan sehari-hari. 

ATT dan HT mengaku tidak akan pernah melupakan ajaran 

yang ia teriama dari sosialisasi dari keluarganya di negeri asal Ambok 

ketika ia masih kecil dulu, baik dalam keadaan apapun dan dengan 

kondisi apapun. Namun secara garis besar pengakuannya tersebut 

tidak diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata untuk pergi 

atau mendatangi lokasi-lokasi pemukiman-pemukiman tempat dimana 

seperti HT dan RW datangi, namun keribadatan bagi ATT dan HT 

yang ia bukukan untuk memperlihatkan, bakaimanapun meskipun 

mereka berbeda dalam keyakinan, namun persaudaraan mereka 

sangat dan mampu untuk memberikan contoh bagi komunitas Ambon 
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lainnya, bagaimanapun persaudaraan adalah yang utama 

dibandingkan harus terpecah-pecah. Padahal sebagaimana dikatahu 

“.....kita adalah saudara, sesama saudara harus saling mengasihi dan 

tidaklah boleh harus terpecah belah, hal in menjadi mutlak 

hukumnya, karena mau atau tidak mau, kita adalah satu nenek 

moyang dimana tanpa mereka, kumunitas ini pastilah tidak akan 

ada.....”. ungkap RW, kepada peneliti. Dari pernyataan RW peneliti 

dapat mrngatahui betapa nilai-nilai persaudaraan adalah bersifat 

sentral dalam kehidupannya.  

Berbeda halnya latar belakang kenapa sosialisasi identitas 

budaya menjadi sentral dalam komuniat Ambon di rantau. Dari sini 

ternyata terdapat ketakutan yang mendalam dari informan untuk 

mengulangi kembali peristiwa perpecahan saudaranya dalam waktu 

yang lampau. Ketidaksetuaju-an fenomena ini terulang, menjadikan ia 

meperasaan mutlak untuk men-sosialisasikan kembali, meskipun 

sebelumnya memang sudah ia telah lakukan, namun harapan ini 

tidaklah harus berhenti sampai di sini, artinya harus terus 

berkelanjutan. Berikut Pernyataan HT kepada peneliti sebagai 

pemjembatan perihal mengapa dia begitu eksis mengingatkan 

saudara-saudaranya: 

“...bagi beta (saya) kulitas kualitas perilaku kepada 
sesama saudara janganlah dikotori dengan tangan 
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yang tidak bertanggung jawab, apapun bentuk 
sosialisas pembangunan manusia, jangan-lah sampai 
mengorbankan sesamanya. Bagi beta apanila hal itu 
tidak mampu kita lakukan, mungkin dengan 
menamkan nilai-nilai persaudaraan yang didasari 
dengan keikhlasan, mau me-nerima kekurangan orang 
lain adalah sosialisasi yang terbaik yang selama ini 
beta lakukan. Meskipun untuk saat ini budaya kami 
terpecah menjadi dua bagian...Islam.”- 
 
 
 

 

Lebih lanjut: 

“Kristen, namun perjuangan kami, marilah kita 
sesama Ambon bersatu kembali dan hidup saling 
merangkul kembali... disinilah perjuangan beta dan 
teman-teman dengan men-sosialisasikan secara pelan-
pelan namun pasti kepada saudara-saudara kita agar 
mereka mengerti tentang kearifan budaya 
persaudaraan kita...”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 

 
Kondisi sebagaimana digambarkan HT di atas, sangat rasional 

sebagaimana dikatakan Jacques Lacan, psikoanalis asal Prancis 

dalam Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 15), yang berpendapat 

bahwa awal pengenalan identitas diri hadir ketika seorang mengalami 

apa yang disebut dengan fase cermin (Lacan, 1977). Sebelum masuk 

ketahap tersebut, balita belum bisa mengenal pemisahan antara diri 

sendiri dan orang lain, bayi dan ibunya, di dalam dan di luar, laki-laki 

dan perempuan. Fase cermin berlangsung dalam bentuk keterbelahan 
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antara aku yang melihat dan aku yang dilihat. Di sini subjek 

diidentifikasikan dengan sesuatu yang lain dengan dirinya sendiri 

(bayangan pada cermin) dan citra subjek itu sendiri yang terbangaun 

karenanya bergantung pada keterasingan, pada pemindahan diri 

kepada yang lain. Pada tahap ini, citra diri membentuk pengenalan 

diri yang keliru. Subjek menemukan bayangannya yang memikat 

sepanjang ia menghasilkan sebuah gambar diri yang koheren, ketika 

tubuh anak yang sesungguhnya benar-benar suatu dorongan-dorongan 

yang sembrawut. HT dengan tindakannya mensosialisasikan kepada 

saudaranya sesam komunitas negeri asal ini sebenarnya tak ubahnya 

repleksi seorang bayi tersebut. Meskipun konteks sosialisasi identitas 

budaya yang ia lakukan tidak selalu terbatas pada bayi dan anank-

anak, konteks orang dewasapun sebenarnya juga demikian, ketika 

mereka tidak mengatahui tentang identitas budayanya, maka mereka 

taubahnya seperti bayi tersebut. 

Dalam refleksi Stryker (1980) dalam Mustafa (2008: 16) lanjut, 

kesembrawutan pada fase cermin tersebut akan menjadi lebih teratur 

ketika sang subjek mulai memasuki tahap bahasa dan tahap hukum. 

Keterbelahan tahapan ini berbentuk aku yang berbicara dan aku yang 

dibicarakan. Dalam memasuki tahap bahasa kita menjadi akrab 

dengan karakter-karakter dalam sebuah kisah, yaitu kisah narasi 

dimana bahasa dengan tidak peduli terus bercerita tanpa 
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mempedulikan aspirasi dan hasrat individu. Buat lacan, identitas diri 

atau subjektifitas adalah produk bahasa dan tidak ada sesuatu apa 

pun di luar bahasa.  

Tindakan yang telah dilakukan oleh SSH dan NK selama ini 

menjadi suatu bentuk pembenaran tersendiri bahwa perwujudan 

tentang memaknai identitas budaya negeri asal Ambon hanya melalui 

wujud pengatahuan saja, adapun pengatahuan tanpa praktek secara 

langsung maka justru akan lambat laun dilupakan. Seorang yang 

memiliki pengatahuan tentang budayanya tetapi dihadapan orang lain 

tanpa melakukan sosialisi hasilnya tampaknya pun sia-sia belaka. 

Menurut SSH, “perikelakuan semacam ini hanya membuat justru 

budaya itu sebatas pengatuan, artinya tanpa praktek”. Namun jika 

kedekatan hati dengan identitas budaya dapat terwujud dalam ikatan 

ruh yang suci (ikhlas), maka akan terhimpun kekuatan dalam diri 

untuk selalu menghindari pamrih. Salah satu cara untuk menghindari 

pamrih dilakukan SSH adalah dengan mengurangi kegiatan yang 

bersemangat namun yang terlihat orang lain. Hal itu menjadi bentuk 

kewajaran bagi SSH karena peningkatan kualitas perjuangan 

(resistensi terhadap pengaruh budaya dari luar) adalah lebih harus 

diperhatikan menyorak-nyorakkan identitas pribadi saja. Hal ini 

berdasarkan pernyataan SSH lanjut kepada peneliti sebagai berikut: 
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“Memang beta (saya) akui mas...hidup di Surabaya 
tidak ada yang gratis, alias semua harus menggunakan 
biaya, namun kegiatan dalam masalah sosialisasi yang 
mas maksudkan itu tidak bergaji..., apakah mas tetap 
rela berjuang apabila hal tersebut berlaku...., artinya 
mas dak digaji..., jujur mas, beta acap kali di suruh 
menyebarkan undangan oleh KPPM keseluruh 
surabaya hanya dengan uang transport dan itupun 
terkadang tidak mencukupi..., hal inilah yang sering 
beta serukan kepada teman-teman di KPPM untuk 
senan tiasa kalau memang mau menjalankannya harus 
menata hati terlebih dahulu...., meskipun konteks 
persatuan ini bersifat sentral umumnya...., tetapi 
alhamdullah selama ini masalah sosialisasi yang biasa 
dilakukan ditiap triwulan maupun tahunan, teman-
teman mampu mengerti dan menjalankannya dengan 
suka rela..tanpa mengeluh sedikitpun....” (SSH, Rabu, 
10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB). 
Wujud perjuangan serupa juga diutarakan NK kepada peneliti. 

Menurutnya tidak akan merendahkan image secara diri dalam rangka 

peningkatan jalinan hubungan untuk selalu mendekatkan diri kepada 

sesam komunitas. “Namun justru menambah berkah” Hal itulah yang 

diyakini NK hingga kini atas dasar kombinasi antara pola pikir 

dengan kebutuhan secara rohani. NK selalu berpegang teguh dengan 

apa yang diyakini pada saat ini meskipun tidak sejalan dengan 

pandangan kondisi ekonominya yang lebih memprioritaskan 

pekerjaannya sendiri dabandingakan harus mengurusi atau 

memperjuangkan saudaranya, namun pengakuan lanjut, “hal ini tidak 

beta lakukan”.  
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Alasan pengsosialisasian kepada saudara yang lain yang 

belum mengatehui sangat nampak pada kerelaan pelaksanaan tugas-

tugas yang ia emban dari organisasi. NK meyakini bahwa pelaksanaan 

hal yang demikian adalah sebagai ibadah, sehingga menurutnya 

menjadi suatu kewajiban bagi semua individu yang mengaku bahwa 

dirinya adalah memang sebagai makluk sosial yang membutuhkan 

ornga laian, terlebih keberadaan kerabat yang memang diharapkan 

bisa saling membantu dalam suka maupun duka. NK juga percaya 

bahwa eksklusivitas terhadap salah satu budaya akan selalu ada di 

hati tiap-tiap pemilik budaya tersebut. Atas dasar itu pula NK 

mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu pembuktian bahwa 

budaya yang dianut pada saat ini dan seterusnya adalah budaya yang 

paling mulia diantara semua budaya yang ada. Karena secara spesifik 

budaya ini tercetus dari pluralnya budaya yang ada di negeri asal 

Ambon. 

Pada dasarnya NK menjadi seorang penentang eksklusivitas 

budaya oleh mereka komunitas Ambon yang memang melupakan 

budayanya. Meskipun demikian dia meperasaan tidak perlu untuk 

meperasaan terpengaruh dan justru sejak ia berada di Surabaya dan 

memutuskan bergabung dengan komunitas negeri asal Ambon, untuk 

untuk melestariakan kearifan identitas budaya. Akan tetapi proses 

tersebut malah ia anggap adalah sebagai proses pembelajaran yang 
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diperolehnya sejak kecil dari keluarganya tidak akan mudah dihapus 

dengan sendirinya. Meskipun NK telah berusaha dipengaruhi seorang 

teman dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan pemikiran beserta 

implementasi budaya yang mengandung eksklusivitas tertentu 

(sumpah, marga-marga, dst), namun hal tersebut toidaklah menjadi 

penghalang baginya yang memang ingin melestarikan budaya 

leluhurnya.  

NK selalu rajin dalam melaksanakan sosialisasi, waktu 

meskipun diakui masih kurang fultime dalam pelaksanaannya. Bagi 

NK untuk saat ini yang terpenting adalah niat tulus untuk terus 

berjuang memaknai identitas budaya. Perbuatan semacam ini, untuk 

saat ini memang harus diakui banyak yang belum mampu 

menjalankannya. Bagi NK untuk lebih memperjuangkan bagaimana 

budaya yang telah ia anut tidak punah di daerah rantau, ia hampir 

disetiap harinya mengahabiskan waktunya di skretarian KPPM untuk 

memberikan fasilitas kepada saudara-saudaranya yang memang 

membutuhkan informasi darinya. 

“...beta (saya) ini udah berupaya dengan sekuat tenaga 
untuk melaksanakan semua kewajiban dengan 
sempurna. Namun inilah usaha beta, meskipun secara 
materi, beta belum bisa membantu saudara-saudara 
beta, namun paling tidak sumbangan pemikiran untuk 
kemajuan mampu memberikan bantuan kepada 
saudara-sudara beta..” (NK, Sabtu, 14/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 
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4.2 Makna Identitas Budaya Bagi Komunitas Ambon Rantau  

Menurut Herbert Mead (1934) untuk memahaminya harus 

mengatahui pula proses sosialisasi yang ada di dalamnya. Menurutnya 

ada tiga proses tahapan pengembangan diri yang memungkinkan 

seorang anak menjadi mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan 

sosial. Tahap pertama adalah “preparatory stage”, tahap kedua “play 

stage” dan tahap terakhir adalah “game stage”. 

Sebagaimana sedikit dipaparkan tentang pikiran singkat Mead 

di atas, disini menjadi penting mengetahui sistem pewarisan budaya 

yang menjadi pengetahuan informan. Untuk itu pemaparan lanjut 

perlu dilakukan. 

Sebagaimana pengakuan HT, RW, ATT, TT, SSH dan NK 

pengetahuan tentang identitas budaya, kesemuanya di peroleh melalui 

proses pewarisan.1

”Anak dilahirkan dalam dunia sosial, khususnya plural 
Ambon. Mereka merupakan anggota baru di dunia 
tersebut. Dari kacamata masyarakat, fungsi sosialisasi 

 Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, memang 

mereka mendapatkan pengalaman terkait identitas budaya, semenjak 

berada di daerah negeri asal Ambon. Pentingnya sosialisasi ini 

sebagaimana diungakapkan HT kepada peneliti sebagai berikut: 

                                                 
1 Lihat mengenai gambaran dan pemaparan tentang pengetahuan pewarisan identitas 
budaya informan, dimana sudah dipaparkan oleh peneliti dalam bab sebelumnya. 
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dihadapannya adalah mengalihkan segala macam 
informasi yang ada dalam masyarakat tersebut kepada 
anggota-anggota barunya agar mereka dapat segera 
dapat berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya 
berdasarkan pengalaman yang anak Ambon itu miliki, 
banyak aspek-aspek kehidupan kita relatif stabil dan 
bisa diprediksi. Mereka bermain secara berkelompok, 
seperti kampung Ambon di Rungkut, pendialekan 
orang tua bersadur, teman sepermaianan sekolah, dsb. 
Kesemua perilaku masyarakat tadi sudah membentuk 
satu pola perilaku umum yang secara teratur terjadi 
setiap hari. Kita sebagai orang-orang yang mengemban 
amanah budaya leluhur untuk mewariskan budaya 
ini..., harus pandai-pandai memanfaatkan momen 
ini...” (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Pernyataan sebagaimana diungkapan HT di atas, dapat 

dipaparkan kembali sebagai berikut, keteraturan yang relatif stabil 

dari kebiasaan anak-anak perantau ambon tersebut nantinya akan 

mengembangkan satu pola interaksi sebagai satu bentuk dari budaya. 

Budaya atau kebudayaan secara umum sendiri dapat didefinisikan 

sebagai keseluruhan hal yang yang diciptakan oleh unit-unit sosial 

dimana setiap anggota unit sosial tersebut memberikan makna yang 

relatif sama pada hal-hal tadi, sebagaimana dicontohkan dalam 

kutiban HT di atas. 

Terlepas masalah sosialisasi yang terus dan gencar dilakukan 

oleh komunitas rantau negeri asal Ambon di kota Surabaya berikut 

akan dipaparkan mengenai unsu-unsur budaya sebagaimana 

dikutipkan pada bab sebelumnya terdapat 7 (tujuh) unsur yang 
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dipertahankan. Yakni pertama peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-

alat produksi, tranportasi, dsb.); kedua matapencaharian hidup dan 

sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem 

distrbusi, dsb.); ketiga sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, 

sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dst.); 

keempat bahasa (lisan, maupun tertulis); kelima kesenian (seni rupa, 

seni suara, seni gerak, dst.); keenam sistem pengatahuan; ketujuh

4.2.1 Makna Organisasi Pemersatu Komunitas 

 

religi (sistem kepercayaan). (Surjono Soekanto, 1982, Eds. 4, 2003: 

176). Adapun pembahasan dalam memaknai identitas budaya ini lebih 

lanjut sebagai berikut. 

Banyak dasar sebab mengapa usaha-usaha terkait 

mempersatukan kembali, atau menjaga persatuan persaudaraan 

komunitas selalu menjadi bahan gencar bagi komunitas yang memang 

mereka beperasaanl dari komunitas Ambon dan Maluku pada 

umumnya. 

“Alasan yang paling mendasar adalah kami terikat 
dengan ikatan pela, ikatan pela ini tidak hanya dalam 
satu lingkup kecil desa saja, bahkan lingkup pulau…, 
katika lingkup itu menjadi besar…, mas kan 
mengetahui mereka memiliki karakteristik budaya 
yang satu dengan budaya yang lain itu berbeda…, 
keetika perbedaan itu ada…, maka yang terjadi adalah 
konflik…, konflik tidak hanya dalam lokalistik kecil di 
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dalam satu desa, ingat kasus konflik tahuan 1999, 
mereka sudah mencajup aspek secara keseluruhan, 
sosial, budaya dan politik…, kalau semua itu sudah 
terjadi apa yang harus kita lakukan, selain 
memperbaiki kembalihubungan yang memang sudah 
terlanjur retak.. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 
WIB). 
 
Hal sebagaimana di sampaiakan HT di atas memang sangat 

rasional, terlebih dikaitkan latar belakang pengalaman konflik yang 

sudah terbilang kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. Namun 

peristiwa tersebut tidak hanya sebagai penyiang diingatan, tetapi juga 

sebagai memori motifasi untuk bertindak yang lebih baik lagi.  

Selain itu, jarang sekali individu bekerja sendirian atau 

terpisah dengan orang lain dalam organisasi. Itulah pentingnya 

efektivitas kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya iklim yang bernuansa kekerabatan dan persaudaraan. 

Perlu diketahui bahwa efektivitas organisasi terdiri dari individu dan 

kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas 

individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi 

adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok, 

sehingga organisasi bisa efektif jika mampu mendapatkan hasil karya 

yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karyanya setiap 

bagiannya. Sebenarnya alasan bagi organisasi sebagai alat untuk 

melaksanakan pekerjaan masyarakat adalah bahwa organisasi itu 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



BAB IV KEARIFAN BUDAYA SEBAGAI DASAR DALAM MEMAKNAI IDENTITAS BUDAYA 
KOMUNITAS AMBON RANTAU 

 
KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Tentang Pengetahuan Kearifan Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam Memaknai Identitas  
Budayanya Di Kota Surabaya) 

 

IV-127 
 

dapat melakukan pekerjaan lebih banyak dari pada yang mungkin 

dilakukan. Dalam konteks ini pembentukan organisasi mampu 

memberikan keterbukaan, sehingga setiap permasalahan komunitas 

dapat diselesaikan dengan cepat. 

“pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki, yakni 
mem-persatukan kembali komunitas Maluku di bawa 
naungan KPPM, serta khususnya menumbuhkan 
kembali perasaan orang-orang tanpa dengan 
menghirau-kan faktor-faktor pembeda, agama, pela, 
waktu, biaya, fikiran alat dan lain-alat yang telah 
dikeluarkan digunakan. Hal ini berarti bahwa 
pencapaian tujuan yang dipentingkan adalah semata-
mata hasil atau tujuan yang dikehendaki secara 
kepentingan kebaikan komunitas Ambon, khususnya di 
negeri asal sebagai suatu kinerja atau suatu usaha 
yang dilakukan oleh KPPM dengan cara tertentu untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun KPPM 
adalah ke-lompok tugas terdiri para anggota yang 
bekerja bersama-sama untuk me-nyelesaikan suatu 
tugas tertentu. KPPM terdiri dari individu dan 
kelompok, karena itu efektivitas KPPM terdiri dari 
efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, 
efektivitas kinerja KPPM lebih banyak dari jumlah 
efektivitas individu dan kelompok.”- 

 

Lebih lanjut: 

 “KPPM mampu men-dapatakan hasil kinerja untuk 
lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil 
kinerja setiap bagiannya. Sebenar-nya, alasan bagi 
KPPM sebagai alat untuk mempersatukan komunitas 
rantau negeri asal Ambon adalah bahwa KPPM itu 
dapat melakukan pekerjaan masyarakat adalah bahwa 
KPPM itu dapat melakukan pekerjaan yang lebih 
banyak dari pada yang mungkin dilakukan oleh 
individu. (RW, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB). 
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Dalam kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya dan 

Ambon pada khususnya, hubungan persaudaraan atau kekeluargaan 

terjalin atau terbina sangat akrab dan kuat antara satu desa atau 

kampung dengan desa atau kampung yang lain. Hubungan 

kekeluargaan ata persaudaraan yang terbentuk secara adat dan 

merupakan budaya orang Maluku atau Ambon yang sangat dikenal 

oleh orang luar itu dinamakan dengan istilah "pela". Hubungan pela 

ini dibentuk oleh para datuk atau para leluhur dalam ikatan yang 

begitu kuat.  

Ikatan pela ini hanya terjadi antara desa Kristen dengan desa 

Kristen dan juga desa Kristen dengan desa Islam. Sedangkan antara 

desa Islam dengan desa Islam tidak terlihat. Dengan demikian, 

walaupun ada dua agama besar di Maluku (Ambon), akan tetapi 

hubungan mereka memperlihatkan hubungan persaudaraan ataupun 

kekeluargaan yang begitu kuat. Namun seperti ungkapan memakan 

buah simalakama atau seperti tertimpa durian runtuh, hubungan 

kekeluargaan atau persaudaraan yang begitu kuatpun mendapat 

cobaan yang sangat besar, sehingga tidak dapat disangkal bahwa 

hubungan yang begitu kuat dan erat, ternyata pada akhirnya bisa 

diruntuhkan oleh kekuatan politik yang menjadikan agama sebagai 
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alat pemicu kerusuhan yang sementara bergejolak di Maluku (Ambon), 

yang sampai sekarang sulit untuk dicari jalan keluarnya.  

Hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu kuat 

dipatahkan dengan kekuatan agama yang dilegitimasi oleh kekuatan 

politik hanya karena kepentingan-kepentingan big bos atau orang-

orang tertentu. Apakah budaya "Pela (Gandong)" bisa menjadi 

jembatan lagi untuk mengatasi hal ini?, berikut penyataan HT kepada 

peneliti sebagai berikut; 

 “kembali ke pela adalah solusi terbaik untuk 
mengikatkan kembali persaudaraan, janganlah 
masalah yang sudah berlalu kita permasalahkan 
kembali…!!!, janganlah kita malu, meskipun jauh 
sebelum perpecahan akibat konflik Ambon….., …..jika 
kita dapati seseorang yang tidak jujur, gemar 
berkelahi, suka berkhianat, suka menghasut atau sifat 
negatif lainnya, maka itu adalah kalakuang RMS 
(Kelakuan RMS), …..orang akan malu jika digelari 
dengan sebutan kalakuang RMS. Atau mereka akan 
marah jika tudingan itu tidak benar adanya. Itu 
artinya Fitnah, bukan”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 
15.00 WIB). 
 

Memang sebagimana di akui informan, pecahnya pela pada 

waktu itu, karena gerakan sparatis yang biasa disebut oleh 

masyarakat sekitar daerah asal pada waktu itu adalah identik dengan 

“RMS” (Republik Maluku Selatan). Menurut keyakinan mereka RMS 

memang adalah salah satu penyebab mengapa negeri yang terkenal 
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dengan ikatan pela itu harus pecah menjadi dua bagian, blok Kristen 

yang memang mayoritas dan blok Islam yang memang minoritas.  

Begitu pula pernyataan yang dinyatakan oleh NK kepada 

peneliti, memang masalah konflik yang memecahkan saudaranya 

menjadi dua kubu, Kristen-Islam, berangkat dari suatu pergerakan 

yang ingin memisahkan diri dari negara NKRI. Pada waktu itu 

kalangan komunitas dominan lah yang diklaim sebagai penyebabnya, 

meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan menjadi 

pemberitaan yang simpang siur tak jelas arah kebenarannya. “Tak 

pelak kondisi inilah yang menyebabkan perpecahan saudara-saudara 

beta di negeri Ambon”. Lebih lanjut berikut penyataan NK kepada 

peneliti: 

“Perkataan RMS juga dipahami dan diyakini oleh 
kebanyakan orang di Ambon tidak sebagai Republik 
Maluku Selatan tetapi diartikan sebagai Republik 
Maluku Sarani. Sarani beperasaanl dari kata Nasrani 
(Kristen). Dan memang, dalam kenyataanya yang 
menjadi anggota atau simpatisan RMS hampir 
semuanya beragama Kristen. Sejak dahulu hingga kini, 
sangat sedikit sekali orang Ambon yang beragama 
Islam menjadi anggota RMS.”- 

Lebih lanjut: 

“Kenyataan ini tentu saja menyulitkan posisi teman-
teman dekat beta (saya) yang beragama Krtisten dan 
setia pada NKRI. Kerap dalam percakapan antara beta 
dan mereka terdengar helaan nafas panjang, menyesali 
kenyataan ini. Beta tahu persis tidak semua orang 
Kristen Ambon setuju dengan perjuangan RMS. Tetapi 
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ketika terjadi suatu kondisi dimana RMS melakukan 
makar dan rakyat “menyatakan” tidak setuju menurut 
cara mereka, beta sulit memilah teman-teman beta 
yang bergama Kristen yang tidak setuju dan setuju 
dengan RMS. Akibatnya, teman-teman Kristen beta 
yang nyata-nyata mendukung NKRI kerap menjadi 
korban serangan pihak Islam yang pro NKRI. Serang 
menyerang pun menjadi cerita biasa”. (NK, Sabtu, 
14/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
 
Kondisi sebagaimana dikutipkan dari cerita NK di atas 

memang menjadikan landasan mengapa terkait ingin mengembalikan 

pela adalah sebagai wadah konsiliasi perdamain persaudaraan 

Maluku menjadi penting dan mutlak untuk diperjuangkan. Terlebih di 

kota Surabaya, yang secara tidak langsung menurut NK adalah 

“sebagai salah satu pencetus munculnya konflik tersebut”. Lanjut NK, 

“jangan heran akan muncul kembali konflik Ambon bernuansa sara 

entah jilid ke berapa”. Hal ini sebagaimana dikatakan Scott, meskipun 

serentetan pembentukan asosiatif ini umumnya dianggap memenuhi 

kebutuhan, khususnya secara hak di kalangan marjin (korban 

konflik), namun hanya dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek 

dan bersifat mendesak, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang belum 

tentu dapat diwujudkan karena berada pada jalur non formal dan 

tidak terkoodinir. Hal ini disebabkan karena umumnya resistensi 

hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Scott, 1981: 21-23). Jalur 
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konflik lebih dominan sebenarnya adalah permainan penguasa yang 

memang memiliki peranan mendominasi sebuah komunitas. 

Masalah papalele sebagai mata pencaharian komunitas rantau 

tampaknya akan menjadi term yang tak akan hilang, meskipun dari 

segi perwujudannya telah mengalami perubahan. Setidaknya banyak 

sekali yang bisa di gali dari pengatahuan tentang sistem ekonomi ini. 

Budaya papalele adalah budaya yang lahir karena faktor ekonomi dan 

mengapa hal ini akan menjadi term yang tak pernah henti, karena 

memang mereka mayoritas adalah di huni oleh kalangan miskin atau 

ekonomi kalangan kecil. Hal tersebut sebagaimana pernyataan ATT 

sebagai berikut: 

“Mengenai status sosial, kelompok papalele umumnya 
dianggap sebagai orang kecil atau orang miskin, karena 
modalnya lemah. Tapi mereka diakui mempunyai daya 
juang yang kuat. Tidak tersedia data resmi sumbangan 
papalele kepada ekonomi, sebagaimana telah beta 
gambarkan dalam problematika masalah ini di bagian 
awal presentasi beta. Tapi dari peng-amatan awal 
secara kualitatif nampak pada investasi mereka 
kepada pendidikan anak-anaknya. Dan kegiatan ini 
banyak dijumpai di daerah rungkut utara…., namun 
apabila kita salah menilai, maka orang diluar 
komunitas Maluku akan tertipu dengan budaya dagang 
ekonomi masyarakat kecil ini dengan kegiatan etnis 
Madura, yang memang secara kasat mata memang 
sangat mirip sekali”. (ATT, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 
09.00 WIB). 
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Sedangkan untuk memberikan dukungan pada komunitas 

Ambon dalam rangka melestarikan budaya ini, yang memang diakui 

oleh kominatasnya di rantau, di Surabaya telah dibentruk suatu 

wadah yang melindungi, serta memberikan bantuan berupa modal 

usaha langsung dibawah naungan KPPM. Namun bantuan ini bersifat 

komunitas secara lokalistik dan tertutup sekali sifatnya. Yakni secara 

kekeluargaan di dalam komunitas asal Ambon dan Maluku pada 

umumnya. Bantuan ini bisa berupa bantuan modal, maupun bantuan 

bimbingan untuk mengembangkan usaha, agar mereka bisa lebih 

sejahtera ketika berada di negeri rantau. Berikut kutipan penuturan 

ATT lanjut kepada peneliti: 

“Beta (saya) pikir, mas akan meneropong individu yang 
membangun sistem dan sistem jaringan yang dibangun 
bersama dan tetap bertahan. Ada dua nilai perilaku 
yang berbeda yang telah beta sampaikan dalam setiap 
penelitian terhadap papalele dan perbedaan itu patut 
diteliti, termasuk seharusnya mas. Ada beberapa NGO 
yang membantu pedagang papalele tapi belum dan 
studi akademis mengenainya. Pelaku papalele memang 
termasuk masuk dalam kategori miskin. Ada dua NGO 
yang membantu pengembangan papalele (Baileo 
Maluku dan LPPM) di Surabaya, tapi menemui 
kegagalan karena bantuan tidak dianggap sebagai 
sesuatu yang perlu dikembangkan. Namun bantuan ini 
tetap ada. Meskipun penguatan posisi secara terang-
terangan memang tidak ada. Jadi kalau mas tidak 
masuk ke dalam KPPM tidak akan mengerti akan hal 
ini….. “ 
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“Papalele adalah ciri khas di wilayah jazirah Leitimor, 
sedangkan di Leihitu mereka menyebut diri Jibu-jibu 
dan bukan papalele. Kita perlu ingat, bahwa ini adalah 
definisi atau konsep papalele menurut mereka, bukan 
menurut beta. Namun menurut sang ibu di Batu Meja 
beta dulu, yang tidak memakai kebaya itu dan 
berjualan di tanah bukanlah papalele dan mereka itu 
tidak mungkin jalan berkeliling dan rungkut itu ada 
beberapa... (ATT, Minggu, 7/02/2009, Pkl. 09.00 WIB). 

 
Memasuki era globalisasi dan teknologi informasi, bahasa 

negeri asal Ambon tidak saja dilihat sebagai aset kebudayaan yang 

menjadi kebudayaan bagi setiap komunitasnya, melainkan merupakan 

sarana penghubung dan aset di bidang ekonomi, politik dan strategi 

hubungan global komunitas Ambon di kalangan komunitas rantau. 

Sebab dengan menggunakan bahasa daerah asal Ambon, mereka 

langsung sebagian besar dari mereka langsung mengetahui dari mana 

desa ia beperasaanl, terlebih menyebut nama, dari nama belakang 

(atau akrab disebut marga). Pastilah dengan sekali dengar mereka 

langsung bisa mengetahuinya, atau paling tidak memperkirakan 

dimana arah tempat tinggalnya dengan dimana selama ini dirinya 

tinggal. Misalnya Marga dengan huruf W banyak dijumpai daerah 

desa-desa Maluku selatan, Waäel, Waasar, Waas, Wa'atwahan, Waber, 

Waelaruno, Waifly, Wailenzun, Walagwaor, Wally, Wamona, 

Wangarwy, Wantaar, Warella, Wariunsora, Wacanno, Wael, 

Waeleruny, Waerisal, Wailissa, Wails, Wailussy, Wairatta, Waisapy, 
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Wakan, Walaia, Wales, Walsen, Walten, Wamesse, Wance, Wanne, 

Warbal atau Warbala, Warbel, Waricey, Warkey, Warkor, Wasia, 

Watliter, Watloly, Watmanlussy, Watmersan, Watrimny, Watsira, 

Wattiheluw, Wattilete, Wattimanela, Wattimena, Wattimury, 

Waulath, Wayerjuari, Weber, Wedilen, Wee, Weeflaar, Weheb, 

Wehfany, Welary, Welafubun, Weler, Wellem, Wellyken, Wemay, 

Wemaf, Wenehen, Wenger, Wenno, Wenus, Weridite, Werinussa, 

Wesplat, Wessy, Wetamsair, Wewra, Wewza, Wifly, Wilfred, Willys, 

Wilyams, Wlena, Woersok, Wohel, Woherhair, Wohir, Woley, Wolff, 

Wolontery, Wonatha, Wonhery, Wonley, Wonmaly, Wonsera, Woolf, 

Woriun, Wotheisen, Wothouzen, Wuisan, Wuarlijma, Wuctres, 

Wurletta. (Wikimedia.com). Dimana disetiap marga ini umumnya 

berkelompok dengan bahasa cirikhasnya sendiri. 

Jadi dari sini pada umumnya peneliti mengatahui bahwa, 

umumnya budaya berbahasa dipertahankan umumnya memang untuk 

mempermudah dalam pembahasaan. Hal ini sebagaimana peneliti 

menanyakan tentang anak RW sebagai bukti pewarisan dan 

mempertahan budaya sebagai berikut, “Bapak dari marga Waisapy, 

makanya bung anak beta kasih nama yang sama.  

Dengan demikian bahasa lokal Ambon di daerah rantau 

menjadi bahasa bahasa kedua di Surabaya setelah bahasa Indonesia. 
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Untuk itulah yang perlu dipertanyakan kembali, apakah dariluar 

Ambon dengan mempelajari bahasa sebagai ilmu bahasa Ambon dan 

untuk kepentingan berkomunikasi dengan penduduk penutur ataukah 

dengan kepentingan yang lain.  

Usaha terkait memeprtahan nilai-nilai religi tetap terus 

digalakan di Surabaya, meskipun secara religi mereka sudah terpecah, 

namun pada dasarnya komunitas ambon rantau memiliki rencana 

program kerja terkait masalah pengkoordinasinan masalah 

keagamaan, dimana dalam pengkoordinasian kajian diambil dari 

kedua belah pihak sebagai pengurusnya, yakni dari tokoh muslim asal 

negeri Ambon dan Kristen. 

Menuru HT yang memang ia adalah informan yang beragama 

Muslim, dalam rapat koorginasi KPPM bulan januari yang lalu, pada 

saat ini telah dibentuk seperangkat panitia yang baru dan memang 

khusus menangani bidang keagamaan komunitas Ambon rantau di 

Surabaya. Menurutnya: 

“Selain wadah ini sebagai pemersatu komunitas Ambon 
rantau di Surabaya, juga dapat berfungsi dalam 
memberikan bantuan kepada anggota ketika men-
dapatkan kesulitan dalam hal keagamaan, termasuk 
kajian rutin, dll. Termasuk juga mengurus kematian 
sesama saudara ketika di rantau..termasuk pula, 
menyolati dan memulangkan jenazah ke negeri asal 
Ambon”. (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 15.00 WIB). 
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Berikut berdasarkan penulusuran peneliti terkait kepanitian 

kepengurusan bidang keagamaan KPPM Suarabaya. 
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DIVISI AGAMA KPPM SURABAYA JUNI 2008/2010 
 

            
No Nama/Nip Pangkat/ 

Golongan Jabatan 
Jabatan 
Sebelum 

Wi 
Pendidikan Jurusan Rumpun 

Spesialisasi Ket

. Utama Penunjang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
SP 

NIP.15020937
7 

Pembina 
(IV/a) 

Madya 
Pertama 

Pengawas 
Pendidikan 
Tingkat 
Menengah 

S1 Tarbiyah PAI Pendidika
n 

1 Strategi  Teknik 
Komunikasi 
dan Presentasi 
Efektif 

  

2 Pengembanga
n 

2 
HN 
NIP. 

150300712 

Penata Muda 
Tk.I (III/b) 

Widya 
Pertama 

Penyuluh 
Agama 
Kristen 

S1 Pendidikan 
Agama Kristen 

Pendidika
n 

1 Pemanfaatan 
Media  Penyusunan 

Perencanaan 
Penyuluhan 

  

2 Pendidikan 
Agama 

3 
SDS 
NIP. 

150329570 

Penata Muda 
(III/a) 

Widya 
Pertama 

Staf Seksi 
Diklat 
Tenaga 
Teknis  

S1 
  

Ushuludin Akta 
IV 

Pendidika
n 

1 Pendidikan 
Agama Budaya Kerja 

Organisasi 

  

2 
Pembinaan 
Agama dan 
Keluarga 

4 
LDJ 
NIP. 

150329572 

Penata Muda 
(III/a) 

Widya 
Pertama 

Staf Seksi 
Diklat 
Tenaga 
Teknis  

S1 
FKIP PMP dan 
Kewarganegaraa
n 

Pendidika
n 

1 Penyuluhan 
Sistim Tata 
Kelola 

  

2 
Strategi dan 
Model 
Pembinaan 

Sumber: KPPM 2009. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Kearifan budaya merupakan simbol pedoman hidup bagi ko-

munita rantau dengan negeri asal Ambon dalam menentukan langkah 

untuk menuju jalan terbaik dalam kehidupan sesuai sosialisasi yang 

ia terima ketika masih berada di negeri asal (Ambon) memalui proses 

pembelajaran. Nilai kearifan budaya ini dinilai sakral dan patut dijun-

jung tinggi oleh para penganut kearifan budaya yang yakin dan berpe-

gang teguh terhadap ajaran budaya leluhur yang diarifi. Akan tetapi 

manusia dengan pola pikir dari pemahaman yang berbeda tidak sama 

dalam hal memaknai setiap Sosialisasi budaya yang diarifi. Oleh ka-

rena itu simbol kearifan budaya juga akan diberlakukan secara berbe-

da oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat komuni-

tas Ambon rantau. Berdasarkan penyimbolan tersebut akan muncul 

suatu tindakan yang unik diantara komunitas Ambon rantau terkait 

budaya. 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian mengenai makna kearifan budaya di kalangan 

orang-orang rantau Ambon ini memberikan sebuah informasi menge-

nai simbol kearifan budaya oleh masing-masing orang-orang kearifan 

budaya yang disesuaikan dengan latar belakang perpindahan-nya 
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masing-masing. Dari penyimbolan itu pula akan terlihat beragam tin-

dakan sosial yang dilakukan oleh masing-masing orang-orang dengan 

negeri asal Ambon dalam kehidupan sehari-hari yang tengah dijalani. 

Informasi yang berhasil disimpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Informan mengaku, bahwa pengetahuan terkait budayanya 

mereka peroleh ketika mereka masih berada di negeri Asal, 

dimana proses ini diperoleh dari sosialisasi semenjak kecil dari 

orang tua mereka. 

2. Orang-orang dengan negeri asal Ambon yang menyimbolkan 

kearifan budaya sebagai instrumen tunggal dalam pencarian 

identitas menurut pemaknaan sebelum memutuskan melakukan 

tindakan mensosialisasikan kepada orang lain. Tindakan ini tidak 

hanya dalam bentuk peranan dalam dalam kehidupan berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari namun juga mereka tuangkan dalam 

kegiatan organisasi. 

3. Mereka memaknai kearifan budaya tidak hanya sekedar budaya 

yang memang warisan dari nenek moyang mereka, namun juga 

merupakan budaya yang memang sebagai pemersatu komunitas 

mereka. 
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4. Meskipun budaya negeri Asal dipertahankan pada negeri rantau 

di kota Surabaya, namun tidak semua budaya mampu 

disosialisasikan dan diterapkan, hal ini disebabkan masalah 

kondisional kota Surabaya dan intensitas kesibukan informan 

yang tidak hanya terpusat pada kegiatan budaya saja, namun juga 

disibukkan dengan kegiatan lainnya. 

5.2  Saran 

Kearifan budaya merupakan hak asasi manusia yang 

diperbolehkan untuk dipilih sesuai dengan keyakinan individu 

masing-masing terhadap budaya tersebut. Apabila budaya itu 

dianggap lebih unggul dan mampu mempersatukan komunitas, 

khusunya perbedaan agama, hendaknya memang harus terus 

dipertahankan. 

Kondisian semacam ini tidak harus dilaksanakan dengan 

paksaan dari pihak lain, namun lebih berharga jika muncul dari 

kesadaran diri sendiri.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

HT  : Informan 

Sex : Laki-laki 

Pada : Minggu, 12/04/2009, Pkl 19.30 WIB 

 

Matu :  Selamat malam Bapak?... 

HT :  Selamat malam…  

Matu : Maaf pak, nama saya matu, saya sedang mengerjakan 

skripsi terkait kearifan loka budaya Ambon, bapak adalah 

sebagai bagian dari komunitas Ambon yang berada di 
Surabaya berdasarkan informasi yang say anperoleh dari 

kesekretariatan KPPM. Maksud saya apakah bapak 
bersedia membantu saya dalam rangka menyelesaikan 
skripsi saya ini... 

HT : boleh-boleh dik..., selahkan masuk... 

Matu :  Kalau boleh tahu siapa nama bapak ya…? 

HT :  HT 
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Matu :  Alamat rumah bapak…? 

HT :  Jl. Pogot…., tu cek sendiri nanti ya,,kalau pulang, ada kok di 
depan 

Matu :  Kalau boleh tahu, tempat dan tanggal lahir bapak?... 

HT :  Bapak lahir di kota Pelauw, Pulau Haruru, Ambon, Maluku 
Tengah tanggal 1 Pebruari 1948.. 

Matu : Boleh tahu riwayat pendidikan bapak?.... 

HT : Bapak sudah S3 sekarang, sejak tahun 1969 Unesa 
(Universitas Negeri Surabaya), lalu tahun (1970) dulu masih 

bernama IKIP (Istitut Kejuruan Ilmu Pendidikan) Surabaya, 

tahun 1974 ke kota Apel, Malang. Yaitu persisnya UMM 
(Universitas Muhammadiyah Malang) pada tahun 1975. 

Tahun 1985 adalah akhir HT berada di Malang. saya 1975 

memutuskan untuk kembali ke Surabaya dengan membawa 
Ijazah S2 Ilmu Syariah di tangannya. 

Matu : Kenapa bapak hingga hari ini berad di Surabaya?... 

HT : nasib baik kemujuran dari rahmat Allh AWT, yang telah 
merestu saya dan kedua orang tua saya yang berada di 
Maluku telah panjatka doa untuk anaknya yang tercinta 
yang berada di surabaya. Amin ya rabal alamin sambil 
mengucap mukanya 

Matu : Apakah bapak mengetahui atau paling tidak masih ingat 

budaya bapak dinegeri asal?... 

HT : saya bangga menjadi orang Ambon, Maluku adalah tanah 
nenek moyangku, aku sebagai generasi penerus keturunan 
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Maluku..., aku akan mempertahankkanya, sekalipun aku 
sekarang berada di Surabaya, tiada yang menandingi 
budaya Maluku, budaya pulau seribu yang selalu dikenang 
masyarakat setiap berkunjung ke Sana, Laut sebagai 
halaman rumahku, pulau-pulau-pulau kecil sebagi 
ladangku, dan pantai tempat bermain bagi anak-anak 
cucuku.. 

Matu : Apakah bapak sekarang sudah menjadi orang Surabaya… 

HT : Saya sangat tidak suka apabila saya disebut sebagai orang 

Surabaya, walaupun logat saya sebagai ciri khas pembeda 

sebagai orang asli Ambon telah tergerus komunitas, dan 
lama tahun bergelut dengan budaya yang dahulu amat 

sangat saya anggap baru, yaitu budaya kota Surabaya 

Matu : kegiatan apa saja yang bapak lakukan terkait kegiatan ko-

munitas maluku? 

HT : Walaupu beta (saya) di tunjuk menjadi pengurus harian, 

beta pung tidak akan menolaknya, walaupun nyong tau 

sendiri kesibukan beta di luar kegiatan organisasi sebagai 
seorang dosen, belum lagi masalah lain di luar kegiatan 

dosen, menunutut waktu kerja beta, namun beta tetap akan 
berusaha untuk melaksanaka tangguang jawa yang 
diberiakan   

Matu : tindak bapak lanjut bapak, setelah tidak lago menjadi pen-
gurus KPPm itu apa? 

HT : Andaikan saya tetap ditunjuk untuk meneruskan menjadi 
pengurus harian, sayapun tidak akan menolaknya...., 

walaupun anda tau sendiri kesibukan saya di luar kegiatan 
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organisasi ini adalah sebagai seorang dosen, belum lagi 
masalah lainnya di luar kegiatan dosen tersebut, yang 
menuntut waktu kerja saya..., namun saya akan tetap 
berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab yang 
diberikan... 

Matu : Pakah bapak mengetahui tentang pela bapak? 

HT : Sebenarnya sangat sulit untuk mendifinisikan penggunaan 
yang demikian, hal yang paling gampang bisa saya tunjuk-
kan hanya sebatas ini…, adik tahu kaseng pela tualika, se-

bagaimana nama akhir saya, marga ini memiliki kesakralan 

dalam mengabadikan penggunaan cincin tualika dalam se-
tiap aktivitas kehidupan.  Kenapa penggunaan cincin ini di-

abadikan, konon, karena menurut leluhur cincin ini telah 

menyelamatkan para pelaut yang telah terdampar di sebuah 
pulau yang diperkirakan oleh pelaut itu sendiri, mereka ti-

dak akan terselamatkan karena pulau itu sangat gersang 

dan sepi dari aktivitas penduduk, namun berkat cincin ter-
sebut..mereka mendapat pertolongan. Cincin tersebut ter-
nyata menjelma menjadi seekor putri ikan duyung dan men-
gantar mereka kembali ke daerah asal mereka dan bertemu 
keluarga mereka kembali…, sejak saat itulah budaya pema-
kaian cincin ini mulai diabadikan…, meskipun bapak juga 

saat ini berada di Surabaya, bapak sangat menghargai bu-
daya pemakaian cincin taulika ini…, jadi ini lihat bapak 

memakainya…, meskipun orang di Surabaya tidak tahu cin-
cin apa ini…he..he…   

Matu : Apakah mengetahui tentang papalele?.... 
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HT : Adik bisa lihat beta bepata papalele tidak mendapat perha-
tian. Data resmi pemerintah daerah saja….. tidak terinden-
tifikasi nama dan jumlah papalele…. itu ada berapa dan di-
mana….? Jika di-bandingkan dengan aktivitas ekonomi 
lainya yang memiliki data resmi seperti industri rumah 
tangga, industri kecil, pedagang kaki lima (PKL), dan peda-
gang sektor informal lainnya. Sementara kontribusi melalui 
retribusi daerah tetap dikenakan kepada para papalele. Te-
tapi dalam kenyataannya papalele mampu memberikan 
warna tersendiri dari aktivitasnya. Papalele hadir sebagai 
fenomena lama yang mampu menjaga identitas kelokalan-

nya 

Matu : Apakah bisa mendifinikan kembali, apakah yang dimaksud 

dengan papalele? 

HT : Pertama, papalele dalam realitas ekonomi, mampu menjadi 

suatu katalisator dalam pembangunan masyarakat untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan; kedua, papalele 
memberikan kontribusi ekonomi bagi pembangunan daerah, 

tetapi mereka tidak mendapat posisi dalam pembangunan; 

ketiga, papalele berada dalam pusaran dan gunjangan badai 
krisis ekonomi, tetapi mereka tetap solid dan survive; keem-
pat, terindikasi bahwa papalele memperkuat jejaring sosial 
dan kepercayaan dalam kelompoknya dan dengan luar ke-
lompoknya; dan kelima

Matu : apakah yang dimaskud dengan ikatan pela? 

, papalele memainkan peran sebagai 

agen antar perantau yang mampu mempertahankan relasi 
salam-sarani (orang basudara) dalam proses distribusi kebu-
tuhan . 
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HT : ikatan pela ini diikat dengan suatu sumpah dan dilakukan 
dengan cara minum darah yang diambil dari jari-jari tangan 
yang dicampur dengan minuman keras lokal maupun den-
gan cara memakan sirih pinang. Hubungan pela ini bi-
asanya terjadi karena ada peristiwa yang melibatkan kedua 
kepala kampung atau desa, dalam rangka saling membantu 
dan menolong satu sama lain   

Matu : bagaimanakan hubungan papalele menurut anda dengan 
identitas budaya anda?... 

HT : Bapak akai bahwa papalele adalah memang menjadi budaya 

nenek moyang bapak…., …..bapak masih ingat kala itu ba-
pak pernah diajak ibu saya berkeliling kampung dengan me-

nyanggul barang dagangan di sanggul kepalanya menawar-

kan dagangan. Bapak juga masih pekerjaan dagang itu lebih 
mulia dibandingkan dengan profesi apapun..... pengalaman 

inilah yang juga membuat bapak eksis kuliah di Sura-

baya.…, hingga bapak bisa menyelesaikan kuliah-kuliah ba-
pak..…   

Matu : Bagaimana anada memaknai budaya ambon? 

HT : Sebagai orang Ambon, saya memaknainya tidak sekedar itu. 

Secara kultural, tidak semua orang yang tinggal di Ambon 
berhasil memainkan tarian ini dengan baik. Hanya anak-

anak negeri yang dapat menarikannya dengan irama dan 
gerakan yang khas. Konotasi anak negeri merujuk pada 

orang-orang yang berasal dari negeri-negeri petuanan. Ne-

geri petuanan adalah desa-desa asli Ambon yang ditandai 
dengan adanya marga tertentu. Setiap desa petuanan, me-
miliki marga yang tidak dimiliki oleh desa lain. 
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Matu : Apakah bapak bisa menjelaskan kembali apakah pela itu?.. 

HT : Agar terjadi daya lengket yang lekat yang dulu pernah ada 
oleh leluhur yaitu Pela gandong (hubungan negeri) yang 
duluh Pela gandong (hubungan negeri) dulu pernah muncul 
saat para ahli agama dan ahli kerukunan agama mencari 
model kerukun antar umat beragama Islam dan Kristen 
orang Maluku menyebutkan bagaikan sugu salempen 
berpatah dua (bagaikan pinan berbelah dua), membangun 
gereka bareng, masjid bareng, membangun sarana sosial 
pendidikan bareng, semua itu terletakan adanya konflik 

yang terjadi tahun 1999 samapi sekaran hingga saat ini 

itupun masih ada letupan2 kecil baik antar umat islam dan 
umat kristen maupun antar intern umat islam sendiri 

maupun umat kristen sendiri, orang berkumpul ada tujuan 

yaitu untuk menantisipasi agar konflik yang ada di Maluku 
tidak terbawah keluar daerah salah satu Surabaya.... 

Matu : Kegiatan apasajakah dalam papalele ini? 

HT : Adanya rasa kebersamaan, seperti makan patita (makan 

bersama) semua orang duduk dalam pertemuan untuk 
makan bersama, dan juga ada kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya misalnya membantu masyarakat Maluku yang 

kurang mampu dalam pengobatan kebetulan disini ada kita 
punya dokter Prof. Dr Paul Tahalele.....   

Matu : Apakah manfaat organisasi bagi anda?... 

HT : Bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat Maluku 
yang kurang mampu mulai Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan Sekolah menengah Pertama (SMP) sekitar 120 
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siswa, baik yang ada di Surabaya, maupun yang ada di Kota 
Malang, kami rasa ini merupakan tanggung jawab maka 
kami melakukannya.....   

Matu : kenapa harus saling membantu?..bukankah setiap orang 
memiliki garis hidup sendiri-sendiri?.. 

HT : rasa orang-orang...., beta (saya) ataupun siapa saja yang 
mengaku mereka punya kepercayaan Tuhan di dunia ini 
akan berjalan naik turun tanpa patokan yang pasti. Karena 
itulah telah menjadi sebuah keharusan.... bahwa harus ada 

upaya dari dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan atau 

paling tidak mengetahui dengan cara-cara mengikuti 
kegiatan organisasi seperti ini... 

Matu : Apakah makna budaya leluhur bagi bapak?.. 

HT : beta (saya) harus selalu memaknai budaya leluhur beta. 

Jujur beta tidak ingin untuk melupakan-nya. Jika beta tidak 
selalu menyempatkan waktu dan tidak tekun dalam 

menjalankan ajaran ini, beta cenderung merasa ada yang 

kurang dalam diri. Beta akan merasakan seorang yang egois 
tidak memiliki rasa orang-orang dan menghormati leluhur-

leluhur yang beta yang memang tanpa mereka beta 

sekarang tentu tidak menjadi bagian dari komunitas Ambon 
dan mengetahui budaya ini...  (HT, Minggu, 22/02/2009, Pkl. 

15.00 WIB). 

Matu  : Apakah makna persatuan bagi ras anda?... 

HT :  ...bagi beta (saya) kulitas kualitas perilaku kepada sesama 

saudara janganlah dikotori dengan tangan yang tidak 
bertanggung jawab, apapun bentuk sosialisas pembangunan 
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manusia, jangan-lah sampai mengorbankan sesamanya. 
Bagi beta apanila hal itu tidak mampu kita lakukan, 
mungkin dengan menamkan nilai-nilai persaudaraan yang 
didasari dengan keikhlasan, mau me-nerima kekurangan 
orang lain adalah sosialisasi yang terbaik yang selama ini 
beta lakukan. Meskipun untuk saat ini budaya kami 
terpecah menjadi dua bagian...Islam. Kristen, namun 
perjuangan kami, marilah kita sesama Ambon bersatu 
kembali dan hidup saling merangkul kembali...disinilah 
perjuangan beta dan teman-teman dengan men-
sosialisasikan secara pelan-pelan namun pasti kepada 

saudara-saudara kita agar mereka mengerti tentang 

kearifan budaya persaudaraan kita... 

Matu : Pesan moral apakah yang bisa anda pelajari dari budaya 

anda?... dan bagaimana anda berpartisipasi di dalamnya?.. 

HT : Anak dilahirkan dalam dunia sosial, khususnya plural 

Ambon. Mereka merupakan anggota baru di dunia tersebut. 
Dari kacamata masyarakat, fungsi sosialisasi dihadapannya 
adalah mengalihkan segala macam informasi yang ada 

dalam masyarakat tersebut kepada anggota-anggota 
barunya agar mereka dapat segera dapat berpartisipasi di 

dalamnya. Selanjutnya berdasarkan pengalaman yang anak 

Ambon itu miliki, banyak aspek-aspek kehidupan kita relatif 
stabil dan bisa diprediksi. Mereka bermain secara 

berkelompok, seperti kampung Ambon di Rungkut, 
pendialekan orang tua bersadur, teman sepermaianan 

sekolah, dsb. Kesemua perilaku masyarakat tadi sudah 
membentuk satu pola perilaku umum yang secara teratur 
terjadi setiap hari. Kita sebagai orang-orang yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



 
 
LAMPIRAN 2 

13 
 

mengemban amanah budaya leluhur untuk mewariskan 
budaya ini..., harus pandai-pandai memanfaatkan momen 
ini...   

Matu : alasan yang paling mendasar bagi bapak terkait tetap mem-
perthankan ikatan ini disebabkan karena apa?... 

HT : Alasan yang paling mendasar adalah kami terikat dengan 
ikatan pela, ikatan pela ini tidak hanya dalam satu lingkup 
kecil desa saja, bahkan lingkup pulau…, katika lingkup itu 
menjadi besar…, mas kan mengetahui mereka memiliki ka-

rakteristik budaya yang satu dengan budaya yang lain itu 

berbeda…, keetika perbedaan itu ada…, maka yang terjadi 
adalah konflik…, konflik tidak hanya dalam lokalistik kecil 

di dalam satu desa, ingat kasus konflik tahuan 1999, mereka 

sudah mencajup aspek secara keseluruhan, sosial, budaya 
dan politik…, kalau semua itu sudah terjadi apa yang harus 

kita lakukan, selain memperbaiki kembalihubungan yang 

memang sudah terlanjur retak.. 

Matu : selain pela berfungsi untuk mengikatkan antar desa, apakah 

fungsi laian yang bisa anda manfaatkan dari keberadaan pe-
la dalam komunitas bapak?.. 

HT : kembali ke pela adalah solusi terbaik untuk mengikatkan 
kembali persaudaraan, janganlah masalah yang sudah ber-
lalu kita permasalahkan kembali…!!!, janganlah kita malu, 
meskipun jauh sebelum perpecahan akibat konflik Am-
bon….., …..jika kita dapati seseorang yang tidak jujur, ge-
mar berkelahi, suka berkhianat, suka menghasut atau sifat 
negatif lainnya, maka itu adalah kalakuang RMS (Kelakuan 
RMS), …..orang akan malu jika digelari dengan sebutan ka-
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lakuang RMS. Atau mereka akan marah jika tudingan itu 
tidak benar adanya. Itu artinya Fitnah, bukan 

Matu : Sekian dulu paka wawancara dengan saya, laian hari bisa 
disambung lagi, penrnyataan-pernyataan dari bapak ini 
akan saya lengkapi dengan pernyataan-pernyataan laian 
dari teman-teman bapak yang memeng bisa membantu 
saya… 

HT : ya dak papa…,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  Matulatan Sukemi 



 
 
LAMPIRAN 2 

15 
 

TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

RW : Informan 

Sex : Laki-laki 

Pada :  Minggu, 7/02/2009, Pkl. 20.00 WIB. 

 

Matu :  Selamat malam Bapak?... 

RW :  Selamat malam…  

Matu : Maaf pak, nama saya matu, saya sedang mengerjakan 
skripsi terkait kearifan loka budaya Ambon, bapak adalah 
sebagai bagian dari komunitas Ambon yang berada di 
Surabaya berdasarkan informasi yang say anperoleh dari 
kesekretariatan KPPM. Maksud saya apakah bapak 

bersedia membantu saya dalam rangka menyelesaikan 
skripsi saya ini... 

RW : Boleh-boleh, kebetulan saya lagi nyantai ini..., silahkan.. 
anak mana kamu...? 

Matu :  Anak Unair pak..!!! 
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RW : Bukan itu, kamu asli mana? 

Matu : Kota Ambon Pak.. 

RW : Ambon Mana, desa atau kota? 

Matu : Kota pak. 

RW : Bapak pikir desa..!!!, kalau desa, ya dekat dengan bapak, 
bapak mau tanya-tanya soale.., ya udah..., selahkan 
wawancaranya, sampek lupa..!!! 

Matu : berapa umur bapak sekarang ya?... 

RW : Kalau tidak salah  49 tahun, sebab bapak dilahirkan 

pada kelahiran Ambon, 28 April 1960. 

Matu : dimana bapak sekarang tinggal ya...? 

RW : bapak tingga di jalan Kampung Malang Kulon I No. 64 

Surabaya.  

Matu : Bagaimanakah penjalanan kariri bapak selama di 

Surabaya? 

RW : Awal karir bapak bekerja di CV. Garindo, sekaligus juga 
merupakan tempat dimana saudaranya bekerja. Namun 
mengingat kemampuan yang dominan dalam pemikiran dan 
bekerja, bapak disarankan untuk senyambi menempuh 
pendidikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan lain, 

bahwa pekerjaan yang bapak jalani tidak begitu banyak 
menyita waktu. Sehingga keputusan untuk menempuh 

pendidikan di Instansi sekolah yang bernama Akademi 
Bank Dan Managemen Surabaya pun akhirnya bapak 

lakukan. Selanjutnya, pada tahun 1984 menjadi saksi 
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kelulusannya. Kepemilikan Ijazah di istansi tersebut 
nampaknya sebagai bukti bahwa Ahli Madya (D3)/Diploma 3 
telah bapak lampaui. Pada tahun 1985 bapak memutuskan 
untuk berpindah kerja di Bank Sejahtera Cabang Surabaya. 
Tepanya Bank tersebut pada waktu itu berada di jalan 
Kembang Jepun No. 174 Surabaya. Namun mengingat 
keterbatasan SDM yang bapak memiliki, Ia memutuskan 
untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi....  

Matu : kalau riwayat pendidikan bapak?..... 

RW : Pada tahun 1989 kepemilkan ijazah Strata 1 (S1) dengan 

konsentrasi studi Sarjana Ekonomi telah Ia selesaikan. 
Dimana studi ditempuh bapak di kampus Stya Widya 

Surabaya. Riwayat pekerjaan bapak lanjut, pada tahun 1997 

Bank yang bapak tempati untuk bekerja selama ini 
diliquidasi akibat krisis moneter 1997. Akhirnya ditahun 

yang sama pula bapak memutuskan mencari tempat kerja 

yang baru. Alhasil iapun diterima di PT. Sinar Jaya, selama 
4 (empat) tahun, dan selanjutnya bapak bekerja di kantor 

Gereja Protestan 1 B Eben-Heezer Surabaya hingga saat ini. 

Matu : maaf bapak sebelumnya, seperti saat utarakan kemarin saat 
kita mau bertemu, maksud pertanyaan saya ini nanti 
berkenaan dengan kebudayaan bapak, namun pertanyaan 
yang saya ajukan ini bersifat melengkapi dari pak HT, 
karena memang setiap masalah yang menjadi masalah saya 
tidak dapat tuntas dari beliau.. 

RW : ya dak papa...!!! tapi bapak juga dak yakin lo..bisa 
memenuhinya... 
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Matu : bisa kita lanjutkan pak...? 

RW : ya silahkan...!! 

Matu : pengetahuan apa yang bapak ketahui tentang budaya bapak 
selama berada Surabaya?... 

RW : ini bapak pernah menjadi salah satu aktivis IKMAL 
sebelum didirikan KPPM. Waktu itu ia menjabat sebagai 
koordinasi kegiatan tahunan, “walaupun pada saat itu 
keanggotaan tidak seperti sekarang dan lebih terorganisisr 
antara organisasi induk dengan organisasi cabang”; ujarnya. 

Pengalaman yang membagakan itu seperti tuturnya sebagai 
berikut; 

Matu : kegiatan budaya apa saja pak yang ada di dalanya?.. 

RW : pada waktu itu, organisasi sudah bisa menampilkan budaya-

bidaya melalui gebyar seni ala Malukuan. Walaupun itu 
hanya sebatas pen-transformasian yang belum dikatakan 

berhasil berhasi oaring Ambon punya program, namun seti-

daknya pada waktu pertunjukan yang pernah dilakukan di 
gedung DPRD Surabaya tersebut sangat mendapat antusias 

warga kota Surabaya secara umum 

Matu : apakah bapak mengetahui tentang papalele?... 

RW : bapak memang mengetahui tentang keberadaan budaya pa-
palele ini, namun saat ini bapak sudah tidak melaksana-
kannya lagi…hal ini bisa terjadi karena banyak factor…, 
namun saya tetap menganggap masih perlu untuk melesta-
rikannya…, maka pengalaman inipun saya wariskan kepada 
anak-anak bapak..dan anak bapak sekarang sudah saya 
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ajarkan seperti anak yang sulung sudah berjualan konter 
pulsa di Malang, meskipun ia masih kuliah…namun hal itu 
akan mejadi proses bagi dia untuk meneruskan budaya le-
luhurnya…   

Matu :  kapan kegiatan-kegiatan seperti itu dilakukan pak?.... 

RW : Bung itu hari Patimura, semua masyarakat Maluku yang 
ada di Surabaya baik Islam maupun kristen mereka 
berkumpul untuk merayakan, karena pada hari itu mereka 
menghormati pahlawan patimura yang gugur dalam medan 

pertempuran (Tomas Matulesi) bung juga ingat kan......   

Matu : prasyarat pakah yang diperlakukan untuk mengikuti bu-

daya itu?.. 

RW : Tak perlu persyaratan khusus bagi yang ingin menjadi 

peserta dalam ritual Pukul Manyapu. Yang penting, punya 

nyali tinggi, mampu menahan rasa sakit, dan berani 
menghadapi sabetan lidi yang tajam. Sebelum upacara 

dimulai, para peserta dikumpulkan di suatu tempat untuk 

mendapatkan doa dari para tetua adat agar prosesi adat 
berlangsung lancar dan semua peserta diberi keselamatan. 

Selanjutnya, mereka diarak keliling kampung. Sst… plak… 
plak…! Bunyi lidi daun sagu berkelebat di udara saat 
dipukulkan ke tubuh. Kulit yang terkena sabet lidi pun 
memerah. Darah menetes membasahi tubuh para pemuda 
Desa Mamala, Leihitu, Maluku Tengah, dalam upacara adat 
Pukul Manyapu. Pukul Manyapu atau juga disebut Pukul 
Sapu merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat 
desa adat atau Negeri Mamala dan Morela yang terletak di 
pesisir utara Pulau Ambon. Upacara tersebut biasanya 
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dilakukan setelah hari ketujuh Lebaran atau tepatnya 
setiap tanggal 8 Syawal dalam penanggalan Islam. Dulu ke-
giatan ini pernah dilakukan di daerah rungkut lor, kurang 
lebih tahun 80 puluhan yang lalu. Tetapi karena pemuki-
man di Surabaya memang tergolong tidak hanya tergolong 
dalam satu etnis, maka mereka yang memang berda dalam 
luar etnis merasa negeri untuk melihatnya, dan memang 
terkesan menyiksa…, sehiangga berdasarkan persetujuan 
semua warga, baik masyarakat Ambon dan Jawa pada wak-
tu itu sepakat untuk meniadakan kegiatan tersebut di ling-
kungannya karena dinggap tidak manusiawi… . 

Matu : adakah pembeda antara budaya ini menurut bapak sehingga 
sangat istimewa bagi bapak?..  

RW : Tim dengan celana berwarna hijau mengenakan ikat kepala 
putih, sedangkan tim dengan warna celana oranye 

menggunakan ikat kepala merah. Masing-masing tim dibagi 

lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang akan melakukan 
Pukul Manyapu pada tahap pertama maupun kedua. Setiap 
kelompok dari setiap tim yang ada juga saling berhadapan. 

Dengan aba-aba dari pemimpin pertandingan, ritual Pukul 
Manyapu pun dimulai. Kelompok yang mendapat giliran 

memukul langsung melecutkan lidi mereka ke kelompok 

yang mendapatkan giliran dipukul dengan lidi. Aturan yang 
harus dipegang, kelompok yang dipukul baru dapat 

memukul kelompok yang lainnya setelah ada aba-aba dari 
pengatur pertandingan. Pergantian waktu itu dilakukan bila 

peserta sudah mendekati tempat para penonton di pinggir 
lapangan. Penonton yang berada di pinggir lapangan pun 
bergerak maju mundur mengikuti irama para peserta. 
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Matu :  apakah bapak mengtahui tujuan perkumpulan komunitas 
Ambopn di Surabaya? 

RW : pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki, yakni mem-
persatukan kembali komunitas Maluku di bawa naungan 
KPPM, serta khususnya menumbuhkan kembali rasa orang-
orang tanpa dengan menghirau-kan faktor-faktor pembeda, 
agama, pela, waktu, biaya, fikiran alat dan lain-alat yang te-
lah dikeluarkan digunakan. Hal ini berarti bahwa penca-
paian tujuan yang dipentingkan adalah semata-mata hasil 
atau tujuan yang dikehendaki secara kepentingan kebaikan 

komunitas Ambon, khususnya di negeri asal sebagai suatu 

kinerja atau suatu usaha yang dilakukan oleh KPPM den-
gan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Adapun KPPM adalah ke-lompok tugas terdiri para anggota 

yang bekerja bersama-sama untuk me-nyelesaikan suatu 
tugas tertentu. KPPM terdiri dari individu dan kelompok, 

karena itu efektivitas KPPM terdiri dari efektivitas individu 

dan kelompok. Namun demikian, efektivitas kinerja KPPM 
lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok. 
KPPM mampu men-dapatakan hasil kinerja untuk lebih 

tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil kinerja setiap 
bagiannya. Sebenar-nya, alasan bagi KPPM sebagai alat un-

tuk mempersatukan komunitas rantau negeri asal Ambon 
adalah bahwa KPPM itu dapat melakukan pekerjaan ma-
syarakat adalah bahwa KPPM itu dapat melakukan peker-
jaan yang lebih banyak dari pada yang mungkin dilakukan 
oleh individu 

RW : Disi nyong kami gunakan bahasa Ambon biar hubungan 
katong (kita) itu lebih akrab lagi, karena dengan bahsa 
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Ambon kita lebih cepat mengerti, cepat tahu, itu yang biking 
katong akrab, kalau ada apa2 apa katong selalu kontak 
antara yang satu dengan yang lain..... 

Matu : apakah bapak mengatahui keistimewaan atau yang berke-
san dari budaya bapak?\ 

RW : Bung tahu… tidak bedanya Surabaya dengan di Ambon, 
kalau di Surabaya, entah Surabaya utara.., atau barat, 
timur maupun selatan, mereka tahu betul bahasa yang 
digunakan untuk berinteraksi sehari-hari…, tapi bedanya 

dengan Ambon, tetangga desa saja… harus tahu marganya 

dulu baru menggunakan bahasa yang ia mengerti.., itu 
kalau kita berada di sana (Ambon), kalau di Surabaya ya 

jelas tidak bung…, kita sudah menggunakan bahasa 

Indonesia melayu…, di sini menjadi sangat penting 
mengetahui pengetahuan budaya asal ketika ingin 

memperbanyak perantau….. asal Ambon, terlebih persa-

tuannya perantaunya yang terkenal sangat kuat, karena itu 
mengetahui pela wajib hukumnya bagi perantau Ambon….   

Matu : apakah hal itu merupakan kewajiban pak? 

RW : Bapak ini orang Ambon, bapak harus tahu budaya tempat 
dimana bapak dilahirkan dan dibesarkan, bila bapak tidak 
mengetahui tentang daerah asal, malu bapak ini sebagai 
orang yang pernah dipromosikan sebagai promoter etos 
kerja bagi pemuda kalangan pendatang asli Ambon…   

Matu : ya sudah pak.. sekian dari saya, apa yang telah bapak bica-
rakan denga saya sangat membatu saya dalam kepentingan 
saya, sekali lagi terima kasih. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

TT : Informan 

Sex : Laki-laki 

Pada : Selasa, 13/04/2009, Pkl. 10.00 WIB 

 

Matu :  Selamat malam Bapak?... 

TT :  Selamat malam…  

Matu : Maaf pak, nama saya matu, saya sedang mengerjakan 
skripsi terkait kearifan loka budaya Ambon, bapak adalah 
sebagai bagian dari komunitas Ambon yang berada di 
Surabaya berdasarkan informasi yang say anperoleh dari 
kesekretariatan KPPM. Maksud saya apakah bapak 

bersedia membantu saya dalam rangka menyelesaikan 
skripsi saya ini... 

TT : Ya..dak papa, adik dari sekolah mana? 

Matu  : Sosiologi Fisip Unair pak? 

TT : Apakh yang bisa saya bantu..? 
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Matu : Saya mau tanya-tanya tentang bapak? 

TT : Begitu..., ya sudah silahkan di mulai mau tanyakan tentang 
apa, tapi tidak boleh tanya tentang perempuan, masih 
kuliah lo...? 

Matu : Ya..pak, berapakah umur bapak sekarang ya...? 

TT : bapak sekarang umur 34 tahun, adalah informan keempat 
yang berhasil peneliti berhasil temui.  

Matu : kalau boleh tahu, bapak sebenarnya kelahiran mana?... 

TT : dilahirkan Ambon, Ambdullali, Sirmau, Maluku Tengah, 

tanggal 30 Agustus 1975. 

Matu : Balohkan saya mengetahui riwayat pendidikan bapak..? 

TT : boleh sekali, mengapa tidak..!!!, bapak SMA Negeri Kairatu 
Maluku Tengah pada tahun 1991, sejak dua tahun pasca 

kelulusannya dari SMA, yaitu pada tahun 1993. Itu saja. 

Matu : Oya..pak..tempat tinggal sekarang dimana?.. 

TT : sekarang bapak bertempat tinggal di jalan Gubeng Jaya 
VIII/33 A Surabaya 

Matu : orientasi bapak berada di Surabaya itu apa? 

TT : Orientasi bapak datang ke Surabaya hanyalah untuk 

bekerja mengadu nasip. Namun setelah beberapa bulan 
menganggur. bapak akhirnya mendapatkan pekerjaan. 

Pekerjaan itu ia dapatkan dari KPPM yang membiayai 
bapak untuk mengikuti pelatihan Skuriti di PSS 
(Pendidikan Sertifikasi Skuriti) Darma Husada Indah pada 
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tahun selama 2 bulan. Alhasil selang waktu 2 minggu pasca 
sertifikasi keskuritian telah ia peroleh, iapun sudah 
mendapatkan saluran kerja dari perusahaan pembinaan 
skuriti tersebut. 

Matu : apakah bapak tahu tentang marga dan fungsinya bagi ba-
pak?... 

TT : Ini adik…, saya itu punya kebanggaan yang diwariskan 
marga secara turun-temurun, kalau sampaian Tanya pada 
setiap perantau Ambon yang memiliki marga talohaou, me-

reka pasti mengenakannya, …..meskipun secara kasat mata 

tidak tanpak dari luar, sebab sabuk itu dikenakan pada ba-
gian kulit dalam…tidak seperti sabuk pada umumnya, 

…..namun mirip seperti gelang pinggul yang dikenakan ba-

gian dalam celana dalam…, benang terdiri tiga benang yang 
berbeda warna itu melambangkan ikatan persaudaraan an-

tar marga yang memang harus dijunjung tinggi setiap mar-

ganya…, dan sebagai simbol keluhuran leluhur dalam men-
do’akan setiap anak turunnya….   

Matu : apakah bapak mengetahui tentang budaya bapak?.., terma-
suk kenapa memakainya?.. 

TT : tahu mas.. 

Matu  : apa itu pak.. 

TT : ini pakaian, to..lihat (sebuah baju dengan corak khas warna 

bati Ambon) 

Matu : alasa bapak mengenakan pakaian seperti itu apa pak?.... 
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TT : Kan lucu Bung.., kalau beta (saya) memakai pakaian adat 
sebagaimana aslinya, ya..pakaian itu sudah dirubah dalam 
bentuk hem..atau kemeja..yang didesaian sedimikian rupa, 
namun lirik warna dan bahannya masih menggunakan pen-
cirikhasan pakaian suku Ambon…., jadi hanya orang Ambon 
lah yang tahu kalau yang dipakai dalam acara-acara resmi 
pertemuan di Surabaya, …..kalau memang dia berasal dari 
daerah Ambon…, dan ini sudah marak diperguna-kan…., 
sedangkan pakaian resmi hanya dipergunakan pada saat 
pertemuan tahunan di gedung DPRD Surabaya, yakni ber-
tepatan dengan hari Patimura….   

Matu : apakah bapak mengetahui papalele?.. 

TT : Beta (saya) dulu bajual ni, ambe dong buku pung barang dar 

sabla kost momo sajak kuliah tan Surabaya (saya dulu ber-
juaan buku ini, biasanya ambil dari tetangga sebelah rumah 
sejak masih kuliah di Surabaya), dong bilang beta jual dolo, 

nati baru kasi kepeng (mereka mengatakan kepada saya, 
supaya barang tersebut dijual saja dulu, uangnya diberikan 
kemudian). Kalo dong pung bua seng musing lai (kalau me-
reka punya buah-buahan tidak musim lagi), beta turun ka-
lao cari orang yang jual (saya turun ke laut, maksudnya; pa-
sar untuk mencari yang yang berjualan buku lain), beta 
deng orang binungku makasar paleng bae (saya dengan 
orang suku Buton, Makassar sangat akrab). Dong jua suru 

beta ambe dolo (mereka juga menyuruh saya ambil barang 
saja dulu), bayar gampang (pembayaran kemudian). Katong 
tu laeng parcaya laeng (kita saling mempercayai satu den-
gan yang lain). Dong seng mau beta susa (mereka tidak mau 
saya susah), deng beta jua seng mau dong susa (saya juga 
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tidak mau mereka susah).  Kalo katong laeng tar parcaya 
lae, katong ancor jua (kalau kita sudah tidak saling percaya, 
maka hancurlah sudah hubungan kita). Beta jua kalo bajual 
(saya juga kalau berjualan), lalu ada beta pung kanalang 
lewat (kemudian ada kenalan yang melewati saya), beta 
tanya dong (saya menanyakan kepada mereka), seng bali 
ka? (tidak membeli ya). Kadang beta suru dong ambe do 
(sering saya menyuruh mereka ambil barang dulu), beso ka-
seng lusa kalo seng ada, nanti kong bar bayar kepeng (besok 
atau lusa kalau sudah punya uang atau nanti saja baru 
bayar) 

Matu : apak yang dimaksud dengan papalel menurut bapak? 

TT : Papalele selama melakukan aktivitas ekonominya, akan 

bersikap dan mengambil keputusan yang tidak dapat dile-
pas-pisahkan dari faktor sosial budaya. Kekuatan kedua 

faktor tersebut muncul sebagai bagian dari rasionalitas atas 

harapan hubungan-hubungan ke masa mendatang 

Matu :  Apakah bapak mengetahui keuntungan, ataukah kenapa 

budaya itu terjalin. 

TT :  …..dan tidak hanya sebatas hubungan mempererat hubun-

gan saja…., namun lebih dari itu dapat ter-jalin…., dalam 
kegiatan keakraban itu memungkinkan hubungan relasi se-

sama perantau Ambon dapat terjalin, terlebih perantau ran-
tau, hubungan bisa perdagangan, maupun koneksi peker-

jaan lainnya…   

Matu :  bagaimanakah cara bapak melihat atau mengartika budaya 
Ambon selama berada di Surabaya 
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TT : Walaupun istri bapak asli orang Jawa, namun ia juga sangat 
menyintai apa yang mejadi kesenangan bapak…, sebagai-
mana bapak seorang dari etnis Ambon…, bapak memang ti-
dak dipisahkan dengan kekaguman dengan budaya ba-
pak…., sehingga warisan orang tua beta (saya) sedikit, 
maupun banyak bapak bawa ke dalam keluarga bapak…, 
termasuk budaya peralatan dalam rumah tangga bapak…, 
lihat ini dek…, cangkir minum adik ini juga berasal dari 
Ambon dimana dulu saat zaman kerajaan Ternate… sebagai 
kebanggaan rakyat yang dinaungi oleh seorang raja yang 
sangat arif…., meskipun model kuno… dan hanya terdapat 

di Ambon..namun orang tua saya dulu mengajarkan segala 

sesuatu itu dilihat dari fungsi, bukanlah dari modelnya, apa-
lagi orang tua beta (saya) sudah memakainya semenjak beta 

(saya) masih kecil…   

Matu : tahuka bapak tentang sejara papalele 

TT : Konon, papalele sudah sejak lama ada dan telah dikenal ser-
ta diterima oleh masyarakat. Tetapi asal-muasal aktivitas 
papalele dalam per-kembangannya, sebenarnya diduga mu-

lai ada dan berkembang di kota Ambon dan Maluku sejak 
zaman VOC yang menekankan sistim hongi. Sebuah model 

politik ekonomi untuk melumpuhkan sistim ekonomi masya-
rakat di kota Ambon pada khusunya. Hal ini terkait juga 
dengan model politik ‘devide et impera’ yang dibangun pe-

merintahan Belanda ketika itu. Kekayaan alam Maluku dari 
hasil perdagangan pala dan cengkih merupakan bagian dari 
sistim eksploitasi terjadap sumber daya alam, sehingga 

model ini adalah cara yang tepat. Kondisi ini terkait dengan 
kondisi ekonomi secara global yang juga melanda seluruh 
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dunia yang dikenal dengan ‘masa resesi ekonomi dunia’ pa-
da tahun 1930-an. Politik pemerintahan pada masa guber-
nur VOC kurang lebih antara tahun 1576-1934-an, kalau 
dak salah…!!! (dan kemudian Hindia belanda) menggunakan  

Politik Raad  dipimpin oleh seorang gubernur dengan sejum-
lah anggota ‘oppercoopman fiscal, (kepala urusan keuangan) 
dan capitein yang menjadi komandan pasukan terhadap be-
berapa raja-raja karena memiliki hasil bumi yang melim-
pah….. seperti….. dari pala-pala-aan….., cengkih, dst…... 
Seingat beta (saya) politik ini mengatur sistim pemerinta-
han dan tata niaga cengkih dan pala itu……. Cara ini ada-

lah bentuk untuk mengendalikan penduduk negeri di kota 

Ambon. Sehingga tidak ada kemungkinan peluang masya-
rakatnya untuk berkembang pada saat itu….. dari hasil 

perdagangan. Inilah yang kemudian dirasakan oleh seba-

gaian masyarakat sebagai bentuk konflik vertikal atau ben-
tuk tekanan (hegemoni) ekonomi dari pemerintahan ketika 

itu terhadap aktivitas ekonomi mereka. Pada saat itu tidak 

ada pilihan lain bagi masyarakat Ambon selain melakukan 
barter secara sembunyi-sembunyi sekaligus sebagai cara un-

tuk mendapatkan kebutuhan lainnya antar sesama pendu-

duk Ambon. Diduga kemudian dalam perkembangannya, se-
telah perkembangan ekonomi uang, semakin memperkuat 

penduduk untuk menjual hasil-hasil pertanian, perkebunan 
kepada masyarakat yang lebih luas. Model ini lalu kemu-

dian berkembang hingga saat ini dengan sebutan papalele  . 
Itulah dek…ceritanya…..   

Matu : apakah mengatui budaya ini adalah suatu kewajiban menu-

rut anda? 
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TT : Setiap orang Ambon harus tahu..... tentang budaya mereka 
yang wajib dijunjung tinggi oleh segenap generasi Ambon, 
terlebih orang itu asli Ambon, beta sendiri malu nyong, 
kalau sampai beta tidak mengetahui tentang budaya yang 
menjadi kebanggaan negeri Asal tahu beta…, dan wajib 
hukumnya bagi beta untuk melestarikannya, meskipun beta 
sekarang berada di Surabaya   

Matu :  Makna pela bagi bapak itu apa? 

TT : Begini adik..pengetahuan pela itu sangat penting, adik kan 

tahu pengalaman yang pernah seperti saya ceritakan pada 

adik seperti di depan…, sebenarnya itu semua tidak dipi-
sahkan dengan adanya pengetahuan pela yang saya miliki 

selama ini…, sebab dengan mengetahui pela saya…, saya ti-

dak perlu menyusahkan diri untuk meminta-minta di Sura-
baya, sebab Ambon manise…budayanya sangat mambantu 

setiap komunitasnya…, terlebih perantau sesama marga, 

berarti mereka satu saudara satu darah sumpah pela…   

Matu : selanjutnya bagaimana arti sebuah pela bagi bapak?.. 

TT : Begini adik..pengetahuan pela itu sangat penting, kan tahu 

pengalaman yang pernah seperti saya ceritakan pada mas 

seperti di depan…, sebanarnya itu semua tidak bisa dipi-
sahkan dengan adanya pengetahuan pela yang saya miliki 
selama ini…, sebab dengan mengetahui pela saya…, saya ti-
dak perlu menyusahkan diri untuk meminta-minta belaska-
sihan di Surabaya, sebab Ambon manise…budayanya sangat 
mambantu setiap komunitasnya…, terlebih perantau sesam 
marga, berarti mereka satu saudara satu darah sumpah pe-
la…    
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Matu : sepengetauhan bapak, manfaat laian yang bisa di rasakan 
oleh komunitas anda itu apa? 

TT :  tidak hanya kegiatan ekonomi yang dapat dimunculkan, 
namun relasi studi juga dapat dilakukan…, misalnya maha-
siswa-mahasiwa yang ada di Surabaya ini, dapat memotiva-
si adik kelasnya untuk ikut serta menempuh pendidikan di 
sini, paling tidak sementara mampu menfasilitasi kost un-
tuk saudaranya yang baru datang, terlebih mereka berasal 
dari marga yang memang dari garis keturunan adalah satu 
nenek moyang…   

Matu : apakah anada mengetahui sejarah pela?.. 

TT :  Pela berasal dari kata  Pila  yang berarti  buatlah sesuatu 
untuk bersama . Sedangkan jika ditambah dengan akhiran-
tu, menjadi  pilatu , artinya adalah menguatkan, usaha agar 

tidak mudah rusuh atau pecah. Tetapi juga ada yang meng-

hubungkan kata pela ini dengan pela-pela yang berarti sal-
ing membantu atau menolong. Dengan beberapa pengertian 
ini, maka dapat dikatakan bahwa pela adalah suatu ikatan 

persaudaraan atau kekeluargaan antara dua desa atau lebih 
dengan tujuan saling membantu atau menolong satu dengan 

yang lain dan saling merasakan senasib penderitaan. Dalam 

arti bahwa senang dirasakan bersama begitupun susah di-
rasakan bersama 

Matu : cukup pak, kiranya cukup yang ingin saya bicarakan dengan 

bapak, informasi dari kakak sangat membantu sekali bagi 
saya.., sekian mabak saya harus kuliah pulang dulu, terima 
kasih.. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU 

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

Sex : Perempuan 

NK  : Informan 

Pada  : Senin, 16/03/2009, Pkl. 09.00 WIB. 

 

Matu :  Selamat pagi Kak?... 

NK :  Selamat pagi…  

Matu : Maaf kak, nama saya matu, saya adalah mahasiswa Fisip 
Unair, saat ini sedang mengerjakan skripsi terkait kearifan 
loka budaya Ambon, bapak adalah sebagai bagian dari 
komunitas Ambon yang berada di Surabaya berdasarkan 
informasi yang say anperoleh dari kesekretariatan KPPM. 

Maksud saya apakah bapak bersedia membantu saya dalam 
rangka menyelesaikan skripsi saya ini... 

NK : Wow tentu, ayo duduk dulu, dari Ambon juga ya... 

Matu  : Iya Kak, Ambon.  

NK : Tinggal dimana sekarang...? 
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Matu : Mojo III No. 09 Kak. 

NK : Oya maaf seadanya ada, dak perlu rapi-rapi kan, kaya 
apa...? ya udah apa yang bisa kakak bantu sekarang?.. 

Matu : dimana kakak sekarang tinggal ya…? 

NK : kakak sekarang tinggal di jalan Pumpungan II No. 36, Su-
rabaya.  

Matu  : ya…ka tadi lupa…, kaka ini memiliki ukur dan dilahirkan 
dimana yang… 

NK : adik ini sangat lucu ya…, kaka sebenarnya kelahiran Am-

bon, 1 September 1980 kini telah berusia 29 tahun, sudah 

apa lagi…? 

Matu : Riwayat pendidikan kakak?... 

NK : mulai sati tahun 2001, kakak sudah bertempat tinggal di 

Surabaya, sedangkan latar belakang pendidikan kakak 

ya..sejak saat itu…, kaka kuliah di Fakultas Hukum Un-
iversitas Tujubelas Agustus (Untag) Surabaya hingga ta-
huan 2006 kemarin dinyatakan lulus. 

Matu  : kalau riwayat pekerjaan kakak?.. 

NK : kok mau tau aja…!!! 

Matu : namanya juga wawancara… 

NK : ya udah, kita wawancara di kantin aja, entar beta yang 

bayar…ok 

Matu : ok kak… 
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NK : oya apa tadi pertanyaannya, tetang riwayat pekerjaan, awal 
karir kakak bekerja di sebuah perusahaan rental pengelo-
laan internet di daerah ini (sejak kuliah) hingga saat ini. 
Dan sekarang jadi pengelolanya deh…, untuk adik, kalau bi-
sa bawa teman.., gratis untuk adik… 

Matu : apakah kakak tahu tentang budaya kita, bisa dak kakak je-
laskan kepada adik ini?.. 

NK : waduh, sulit sekali pertanyaannya, dulu sewaktu menjadi 
mahasiswa dulu, pernah menjadi salah satu aktivis KPPM 

sebagai bagian dari tim publikasi dan media di salah satu 

media cetak majalah kampus, untuk kantor pusat Ambon 
sekaligus sebagai karir sampiangan di Luar Warnet terse-

but. Dik umur kamu berapa, kok kelihatan tua sekali, tak 

panggil mas aja ya… boleh kan…? 

Matu : boleh kak, saya lanjutkan ya kak.., apakah kakak tahu pa-

palel? 

NK : Ini Mas…, sarung itu biasanya dipake para ibu-ibu berjua-

lan keliling antar kampung, maupun antar pulau ketika be-
rada di daerah asal…, meskipun sarung itu tidak saya per-

gunakan dalam berdagang…, namun dengan memiliki sa-
rung…itu saya merasa menyatu dengan komunitas saya di 
daerah asal…., saat ini saya sudah mengkoleksi sarung khas 
Ambon sebanyak tuju buah.., dan cara perolehannya hanya 
terjual di Malioboro untuk daerah pulau Jawa….   

Matu : apakah kakak mengetahui, dan menggunakan tentang iden-
titas budaya kita?... 

NK : Iya.. 
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Matu : Apa itu kak.? 

NK : Walaupun itu benar, namun beta (saya) saya berniat menja-
lani semua ini bukan semata-mata karena uang semata, 
namun beta saya ingin lebih dianggap memberikan informa-
si tentang perkembangan budaya beta saya kepada saudara-
saudara beta saya yang ada di Ambon, meskipun beta jatuh-
bangun masyarakat Ambon di Surabaya, terkadang justru 
membuat mereka merasa kecewa tentang keberadaannya 
saudaranya di Surabaya, misalnya kondisi kemiskinan ma-
hasiswa Ambon di Surabaya, Bantuan pemerintah terhadap 

mahasiswa Ambon, dst…. Ada lagi perempuan mengguna-

kan kain kebaya dengan corak kotak merah dilengkapi den-
gan perlengkapan dulang, eee…semacam dulang sejenis 

waskom atau baki besar yang terbuat dari kayu untuk me-

nempatkan barang dagangan. Sedangkan yang laki-laki 
menggunakan kaos dan bercelana semi-pendek….., dengan 

perlengakapan hahalang, eee….. hahalang adalah alat pe-

mikul dari kayu atau bambu untuk membuat keseimbangan 
antara barang bagian kiri dan kanan sehingga seimbang ke-

tika barang dagangan dipikul, lanjut  Hasil perkebunan dan 

pertanian merupakan produk utama yang diperoleh dari ke-
bun atau eeee…. pekarangan milik sendiri dan atau dari mi-

lik keluarga dan tetangga dilingkungannya. Model ini yang 
sering dikenal dengan sistim  kabong (kebun) . Sistim ini se-

betulnya pada awalnya adalah bagian dari upaya masyara-
kat setempat untuk memenuhi kebutuhan subsiten akan 
pangan dan kebutuhan lainnya, sehingga pada saat kebutu-
han tersebut telah tercukupi, maka diupayakan untuk di-
barter atau dijual kepada pihak lain   
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Matu : apakah ada tanggung jawa dari budaya kakak yang hingga 
kinni kaka anggap sebagai suatu keharusan untuk diperta-
hankan? 

NK : ..beta (saya) ini udah berupaya dengan sekuat tenaga untuk 
melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna. Namun 
inilah usaha beta, meskipun secara materi, beta belum bisa 
membantu saudara-saudara beta, namun paling tidak 
sumbangan pemikiran untuk kemajuan mampu 
memberikan bantuan kepada saudara-sudara beta..   

Matu : bagaimanakah kakak memahami, atau mengatikan budaya 

ambon itu seperti apa? 

NK :  Perkataan RMS juga dipahami dan diyakini oleh kebanya-

kan orang di Ambon tidak sebagai Republik Maluku Selatan 
tetapi diartikan sebagai Republik Maluku Sarani. Sarani be-

rasal dari kata Nasrani (Kristen). Dan memang, dalam ke-

nyataanya yang menjadi anggota atau simpatisan RMS 
hampir semuanya beragama Kristen. Sejak dahulu hingga 

kini, sangat sedikit sekali orang Ambon yang beragama Is-
lam menjadi anggota RMS. Kenyataan ini tentu saja menyu-
litkan posisi teman-teman dekat beta (saya) yang beragama 

Krtisten dan setia pada NKRI. Kerap dalam percakapan an-
tara beta dan mereka terdengar helaan nafas panjang, me-
nyesali kenyataan ini. Beta tahu persis tidak semua orang 
Kristen Ambon setuju dengan perjuangan RMS. Tetapi keti-
ka terjadi suatu kondisi dimana RMS melakukan makar dan 
rakyat  menyatakan  tidak setuju menurut cara mereka, be-
ta sulit memilah teman-teman beta yang bergama Kristen 
yang tidak setuju dan setuju dengan RMS. Akibatnya, te-
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man-teman Kristen beta yang nyata-nyata mendukung 
NKRI kerap menjadi korban serangan pihak Islam yang pro 
NKRI. Serang menyerang pun menjadi cerita biasa 

Matu : cukup kak, kiranya cukup yang ingin saya bicarakan dengan 
kakak, informasi dari kakak sangat membantu sekali bagi 
saya.., sekian mabak saya harus kuliah pulang dulu, terima 
kasih.. 

RW : sama-sama, daka makan dulu ta… 

Matu  : maksih..salam.. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

ATT  : Informan 

Sex : Laki-laki 

Pada : Minggu 12/04/2009, Pkl. 20.00 WIB. 

 

Matu :  Selamat malam Bapak?... 

ATT :  Selamat malam…  

Matu : Maaf bapak, nama saya matu, saya adalah mahasiswa Fisip 
Unair, saat ini sedang mengerjakan skripsi terkait kearifan 
loka budaya Ambon, bapak adalah sebagai bagian dari 
komunitas Ambon yang berada di Surabaya berdasarkan 
informasi yang say anperoleh dari kesekretariatan KPPM. 
Maksud saya apakah bapak bersedia membantu saya dalam 

rangka menyelesaikan skripsi saya ini... 

ATT : Boleh silahkan..., sambil gini aja ya.... 

Matu : Ya dak papa, langsung saja pak ya… kira-kira berapakah 

umur dan tanggal lahir bapak? 
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ATT : bapak dilahirkan di Ambon, daerah Tugu Trikora Urimess-
er, 13 September 1949 Maluku Tengah. Kalau umurm bapak 
sekarang kalau tidak 60 tahun.  

Matu : saat ini bapak bertempat tinggal dimana ya? 

ATT : saat ini, bapak bertempat tinggal di jalan Pumpungan IV 
No. 20, daerah Kelurahan Bratang Surabaya.  

Matu : Jumlah keluarga sekarang? 

ATT : Jumlah keluarga, bapak sudah ada empat ana satu istri, jadi 

jumlahnya semua enam… 

Matu : Kalau riwayat pendidikan pak?... 

ATT : Riwayat pendidika ya, wah sudah lupa nyng, sebenta 

ya..bapak ambil arsip dulu di dalam, la.. ini dia, tahun 1965 

menjadi akhir studi bapak di Fakultas Hukum Unair, dite-
rima dan memutuskan untuk bekerja di Pemda Kantor de-

rah Surabaya. Karena tidak terikat keedinasan, maka pada 

tahun 1973, bapak memutuskan untuk mutasi kebagian at-
ministrasi di Dirjen Pajak Jawa timur, hingga tahun 1995 
karena sudah memasuki usia pensiun. 

Matu : bagaimana pengetahuan bapak terkai mempertahan budaya 
Ambon? 

ATT : Apa itu maksudnya, yang jelas dong ntong, kamu ini malu-

malui aja?.. 

Matu : maksud saya pak…, kita kan punya budaya, bagaimana cara 

kita mempertahankanya gitu lo pak, atau paling tidak usa-
ha dari kita girulo pak?.. 
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ATT : o.. itu, ada …..namun pada waktu itu saya masih berstatus 
mahasiswa, dan kebutalan dua orang teman saya itu warga 
kapung tempat dimana aku kos…tapi sama-sama dari Ma-
luku…, waktu itu temanku Zulfikar Auwat Amir dan Ahmad 
Latuconsina membentuk persaudaraan kecil mengabadikan 
gaya berbicara Ambon, dengan memberikan les kecil-kecilan 
kepada masyarakat jawa yang tertarik dengan budaya Am-
bon, walaupun kala itu yang berminat hanya beberapa ma-
hasiswa studi ilmu budaya, bahkan juga seorang dari alum-
ni studi filsafat UGM juga memberikan perhatian dan terta-
rik dengan budaya Ambon, dan akhirnya iapun berga-

bung…., namun juga semua itu tidak berlangsung la-

ma…sebab dua tahun pasca terbentuknya organisasi yang 
baru dirilis selama kurang lebih satu tahun harus dibubar-

kan, karena kedua temanku harus kembali ke Maluku, ka-

rena urusan keluarga……, walaupun organisasi ini dibubar-
kan dan hanya berusia 3 kali panen jagung…namun pada 

saat itu, kenggotaan kami sudah bertambah menjadi 7 
orang……..   

Matu :  Adakah nilai-nilai yang bapak pertahankan dari budaya ter-

sebut? 

ATT : Beta (saya) pikir, mas akan menanyakan masalah menero-

pong individu yang membangun sistem dan sistem jaringan 
yang dibangun bersama dan tetap bertahan. Ada dua nilai 

perilaku yang berbeda yang telah beta sampaikan dalam se-
tiap penelitian terhadap papalele dan perbedaan itu patut 
diteliti, termasuk seharusnya mas. Ada beberapa NGO yang 

membantu pedagang papalele tapi belum dan studi akade-
mis mengenainya. Pelaku papalele memang termasuk ma-
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suk dalam kategori miskin. Ada dua NGO yang membantu 
pengembangan papalele (Baileo Maluku dan LPPM) di Su-
rabaya, tapi menemui kegagalan karena bantuan tidak di-
anggap sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan. Namun 
bantuan ini tetap ada. Meskipun penguatan posisi secara te-
rang-terangan memang tidak ada. Jadi kalau mas tidak ma-
suk ke dalam KPPM tidak akan mengerti akan hal ini….. 

Papalele adalah ciri khas di wilayah jazirah Leitimor, se-
dangkan di Leihitu mereka menyebut diri Jibu-jibu dan bu-
kan papalele. Kita perlu ingat, bahwa ini adalah definisi 
atau konsep papalele menurut mereka, bukan menurut beta. 

Namun menurut sang ibu di Batu Meja beta dulu, yang ti-

dak memakai kebaya itu dan berjualan di tanah bukanlah 
papalele dan mereka itu tidak mungkin jalan berkeliling dan 

rungkut itu ada beberapa... 

Matu : Fungsi budaya yang bapak maksudkan bagio komunitas 

rantau itu apa pak?... 

ATT : Selain wadah ini sebagai pemersatu komunitas Ambon ran-
tau di Surabaya, juga dapat berfungsi dalam memberikan 

bantuan kepada anggota ketika men-dapatkan kesulitan da-
lam hal keagamaan, termasuk kajian rutin, dll. Termasuk 

juga mengurus kematian sesama saudara ketika di ran-

tau..termasuk pula, menyolati dan memulangkan jenazah ke 
negeri asal Ambon. 

Matu :  sekian dulu pak wawancara dari saya, terima kasih atas in-

formasi yang diberikan, dan salam pak..? 

ATT :  ya sama-sama… ati-ati ya nyong… 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KOMUNITAS AMBON DAN BUDAYA RANTAU  

(Studi Sosiologi Budaya Terkait Pengetahuan Kearifan 
Lokal Di Kalangan Komunitas Ambon Dalam 

Memaknai Identitas Budayanya Di Kota Di Surabaya) 
 

Keterangan 

Matu : Pewawancara 

SSH  : Informan 

Sex : Laki-laki 

Pada : Rabu, 10/02/2009, Pkl. 10.00 WIB 

 

Matu :  Selamat siang Bapak?... 

SSH :  Selamat siang…  

Matu : Perkenalkan pak nama saya Matu,  

SSH : saya SSH, ada apa ya…? 

Matu : begini pak, saya seorang mahasiswa sosiologi sedang berke-

pentingan mengerjakan skripsi, apakah saya bisa meminta 
bantuan kepada bapak,  

SSH : artinya nyong mau jadikan saya responden gitu kah? 

Matu : Benar pak…!!! Anda benar. 

SSH : Dak masalah, sekalian mau nunggu istri bapak, kita mau 
keluar ke rumah teman, jangan lama-lama ya.., aku kasih 
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waktu 1 jam, cukup kah?, atau tambah lagi nanti sedikit, 
ok…,  

Matu  : Ya pak… 

SSH : Semangat, anak muda kok lemes gitu..!!! 

Matu : Berapakah umur dan tempat tanggal lahir bapak dulu…? 

SSH : beta kelahiran kelahiran Ambon, 30 Mei 1983 kini telah be-
rusia 26 tahun.  

Matu  : Keberadaan bapak pertama kali di Surabaya dan tempat 
tinggal sekarang dimana pak?... 

SSH : Tahun 2003 menjadi catatan keberadaa bapak pertama kali 
di kota Surabaya hingga saat ini. Sedangakan saat ini bapak 

bertempat tinggal di Surabaya, tepatnya di jalan Gubeng 

Airlangga IV No. 6 C, Surabaya.  

Matu :  Bagaimana latar belakang pendidikan bapak hingga saat 

ini?... 

SSH : Latar belakang pendidikan bapak untuk pertama kalinya di 
Surabaya, bapak saat ini sedang menjalani studi di Fakultas 
Ekonomi Unair hingga tahuan 2007 kemarin dinyatakan lu-
lus. 

Matu :  Kalau latar belakang pekerjaan bapak hingga saat ini?... 

SSH : Awal karir bapak bekerja di sebuah perusahaan kontrusi 
Surabaya sejak 3 (tiga) bulan pasca kelulusannya, tepatnya 

di PT. Sapta Graha Listrik Nusantara, Tbk. hingga saat ini. 
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Matu : apakah bapak memiliki pengetahuan tentang budaya bapak 
yang paling berkesan hingga kini? 

SSH : Maksudnya apa? Dak kelas beta?.. 

Matu : Inilo pak, e..e..apakah ada ada budaya yang dipertahankan 
dari negeri asal bapak?.... 

SSH : Semasa menjadi mahasiswa dulu, pernah menjadi salah sa-
tu aktivis KPPM sebagai bagian dari koordinasi lapangan, 
dan kaderisasi. Dalam organisasi bapak sebagai perwakilan 
pemuda Ambon untuk memberikan sumbangsih pidato di 

kalangan masyarakat Ambon yang lebih senior daripadanya. 

Matu : Menurut bapak kenapa hal tersebut bapak lakukan, dan ke-

napa harus disosialisasikan?... 

SSH : “Kalau bukan kamu, siapa lagi, kamu adalah masyarakat 

muda Ambon, yang tidak laian adalah penerus kami, mene-
ruska perjuangan kami, yang menyatakun, serta mengarif-

kan budaya Ambon ditengan-tengah kondisi rantau. Kita 

adalah bagian dari bangsa dimana tempat kita dilahirkan 
adalah daerah istimewa. Pasca kemerdekaan dua kerajaan 

kecil ternate dan tidore tetap berdiri kokoh di sana, walau-

pun keberadaannya kurang mendapat pengakuan dari pe-
merintah…tapi hal tersebut bukanlah sebagai alasan sema-

ta…sebagai nasionalis, memang sudah seharusnya kalau ki-
ta sebagai negarawan Maluku harus tetap mempertahankan 
budaya Maluku”. 

Matu : apakah bapak mengetahui papalele?... 
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SSH : Selama ini memang harus diakui, papelele umunya hanya 
dikenal di kawasan timur Indoensia, seperti Maluku,serang 
(Maluku tengah) dan kawasan lain disekitarnya. Namun 
semua itu pada dasarnya sebagai implementasi daya dan 
motivasi seseorang terhadap pengembangan usaha 

Matu : Apakah papalele menurut bapak?.. 

SSH :  …..umumnya kemampuan melakukan kegiatan pakalele 
sebagai budaya kebanggan masyarakat hanya dimiliki ko-
munitas tertentu saja yang memang ia berbakat atau berta-

lenta untuk menawarkan barang dagangannya .  Kelemahan 

ini juga terlihat pada lemahnya akses input teknologi, keua-
ngan, dan ketrampilan (skill) 

Matu : Selanjutnya, terkait bapak tadi menyinggung KPPM, menu-
rut apak apakah kontribusi KPPM bagi kebudayaan ba-

pak?... 

SSH : KPPM mengajarkan perantau Ambon rantau untuk senan 

tiasa hidup survive. Kami membuka kursus terbuka untuk 

membantu jenjang karir mereka, kegiatan ini tidak hanya 
bertujuan memperkenalkan kepada mereka tentang bagai-

mana memaksimalkan penghasilan dalam memenuhi kebu-

tuhan ekonomi, namun juga menanmkan nilai-nilai papalele 
yang luhur warisan nenek moyang kami…   

Matu : Apakah bapak hingga sekarang masih aktif di dalamnya? 

SSH : Ini nyong..sekarang saya sedang sibuk membuat usaha baru 
di luar ativitas beta (saya) sebagai yang masih sibuk mengi-

rimkan lamaran pekerjaan yang memang beta (saya) seo-
rang ekonom…, usaha yang ingin saya lakukan hanya men-
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gembangkan toko buku beta (saya) yang lebih luas…. ke 
daerah-daerah lain…..jadi kurang berkecimpung.. 

Matu : Apaka bapak mengetahui budaya yang selalu dipertahan-
kan, bahkan hingga berada di Surabaya?... 

SSH : Jika seorang anak yang berada dirantau terkesan mulai 
membelakangi perkataan orang tuanya….., maka pesan pe-
ringatan keras itu biasanya dalam simbolisasi perkataan  
jang sampe katong musti cakalele  (jangan sampai kita ha-
rus Cakalele)…... Kata cakalele di sini dipahami sebagai 

kemarahan yang luar biasa dan akan diikuti oleh tindakan 

keras. Namun inilah persepsi dan makna budaya tari terse-
but bagi masyarakat komunitas rantau asal Ambon. …..dan 

tarian ini kerap di isikan dalam kegiatan-kegiatan komuni-

tas rantau ketika menghadiri kegiatan KPPM di gedung 
DPRD Surabaya   

Matu : Selai itu adalagi dak pak?.. 

SSH : Sedikit gambaran tentang Tari  Bulu Gila  atau yang lazim 

disebut  Bambu Gila,  adalah nama tarian yang berasal dari 
permainan rakyat Maluku Tengah yaitu  bulu gila  atau  

banbu gila . Dalam tarian ini digambarkan situasi para me-
main saat mengikuti gerakan  bambu gila  yang telah di-
mantrai oleh pawang. Para penari dituntut memiliki fisik 
yang prima dan kekompakkan dalam bergerak, karena me-
reka menari dalam rangkaian dan saling mengaitkan tan-
gan. Dalam tari  bulu gila , kelincahan gerak kali meliputi 
berjalan, melompat, maupun berlari mengikuti ritme musik 
yang dinamis. Gerakan  bulu gila  melambangkan semangat 
persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan berbagai hal 
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kehidupan didorong oleh jiwa kegotongroyongan atau  Ma-
sohi  yang sudah membudaya dimasyarakat Maluku sejak 
dulu kala 

Matu :  apakah bapak mengetahui ikatan pela sebagai pemersatu 
komunitas Ambon?... 

SSH : …..pengetahuan pela, itu harus diketahui oleh setiap orang 
Ambon, terlebih dia adalah seorang pelajar, pengetahuan pe-
la ketika berada dirantau, saya akui sangat membantu seka-
li dalam merealisasikan kesulitan-kesulitan secara ekonomi 

khususnya dalam menjalani pendidikan saya selama ini.., 

sebab pela memang wajib diketahui oleh setiap orang Am-
bon.., selain ketahuan ini bertujuan untuk membantu setiap 

komunitas Ambon, juga merupakan warisan leluhur yang 

memang harus dijunjung tinggi setiap marganya, dan ma-
syarakat Maluku pada umumnya… 

Matu : Apakah bapak mengeathui sejarah komunitas Ambon di Su-
rabaya? 

SSH : tidak tahu, tapi kalau sejarah organisasinya saya tahu…, 
organisasi itu salah satunya selain KPPM yang saya kenal 
adalah organisasi perkumpulan masyarakat Maluku 

Surabaya pada mulanya bernama Organisasi Tiga Saudara, 
seiring per-kembangannya pada tanggal 12 April tahun 

2002, di rumah keluarga Mayjen. Nono Sampono, tepatnya 
di Jln. Aries Surabaya No 16 Surabaya disepakati untuk 

digantikan dengan nama baru yang bersifat universal bagi 

negeri Maluku, yakni Komite Perekat Persaudraan Maluku 
(KPPM)...   
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Matu : Menurut bapak, kolau kondisi yang memang terjadi adalah 
demikian? 

SSH : Merasa akan Maluku sudah pastinya, pingin akrab, ingin 
tahu apalagi KPPM ini berangkat dari fisi dan misi yang 
sama salah satu tujuan menambah keakrabatan hubungan 
sesama masyarakat, baik agama Islam maupun agama 
Kristen yang ada di Surabaya, disini kita semua bisa 
mengekspresikan diri kita dibawah naungan panji 
persaudaraan keakraban...sesama pen-datang mesklkipun 
berbeda negeri asa.... namun tetap Maluku . 

Matu : tujuan oraganisasi itu apa pak?... 

SSH : Untuk menpersatukan katoran (kita) yang ada di rantau 

hidup dalam suatu wadah,yang dulu pernah ada kita 
bangun, tapi hilang serentak,oleh karena itu dengan adanya 

KPPM ini, dapat menjadi sebuah organisasi perekat yang 

kuat khususnya masyarakat Maluku yang ada di 
Surabaya... 

Matu : seberapa jauhkan perjuangan bapak untuk kepentingan 
KPPM? 

SSH : yang gratis, alias semua harus menggunakan biaya, namun 
kegiatan dalam masalah sosialisasi yang mas maksudkan 

itu tidak bergaji..., apakah mas tetap rela berjuang apabila 

hal tersebut berlaku...., artinya mas dak digaji..., jujur mas, 
beta acap kali di suruh menyebarkan undangan oleh KPPM 

keseluruh surabaya hanya dengan uang transport dan 
itupun terkadang tidak mencukupi..., hal inilah yang sering 
beta serukan kepada teman-teman di KPPM untuk senan 
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tiasa kalau memang mau menjalankannya harus menata 
hati terlebih dahulu...., meskipun konteks persatuan ini 
bersifat sentral umumnya...., tetapi alhamdullah selama ini 
masalah sosialisasi yang biasa dilakukan ditiap triwulan 
maupun tahunan, teman-teman mampu mengerti dan 
menjalankannya dengan suka rela..tanpa mengeluh 
sedikitpun.... 

Matu : sekian dulu pak wawancara ini, informasi yang telah bapak 
berikan sangat membatu sekali kepada saya…sekian terima 
kasih, salam.. 

SSH : ya silahkan, maaf lo bercandanya tadi.. 

Matu : sama-sama, mari pak.. 
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