GUBERNUR MALUKU
Assalamu’alaikum Warahmaulahi, Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua;
Yang Saya hormati:
- Forum komunikasi pemimpin daerah Maluku:
- Ketua Universitas pattimura Ambon;
- Ketua Program studi Sejarah FKIP Unpatti Ambon;
- Para latu pati dan para tokoh adat;
- Peserta seminar;
- Hadirin dan undangan yang berbahagia
Sejarah adalah sebuah keabadian, karena semua kita akan menjadi bagian dari
sejarah itu, sehingga kata Bung Karno jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan
belajar sejarah, kita mengenal masa lalu dan tumbukan harapan untuk membangun masa
depan. Terkait itu, saya mengajak kita semua, mempersembahkan Puji Syukur Kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa, karna Rahmat dan nikmatnya jua, kita berkesempatan
menghadiri “Seminar Nasional Dengan Tema ; Semangat Hari Pattimura Dan
Kebangkitan Nasional Untuk Kebinekaan Indonesia”, disaat ini.
Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan penghargaan dan
apresiasi yang tinggi kepada Universitas Pattimura, dalam hal ini Program Studi
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unpatti bekerja sama
dengan masyarakat sejarawan Indonesia cabang Maluku melaksanankan kegiatan seminar
ini
Hadirin dan undangan yang berbahagia;
Dua abad sudah, sejarah Kapitan Pattimura dalam melawan dominasi penjajahan
waktu itu, membebaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi Indonesia merdeka.
Olehnya itu semangat perjuangan pahlawan Pattimura yang tidak pernah kunjung padam
merupakan api semangat yang harus menjadi bagian hakiki dari spirit generasi anak Negeri
Maluku. Api semangat itu adalah modal dasar untuk bersama-sama dengan elemen bangsa
lainya melanjutkan cita-cita perjuangan nasional.
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Apa yang dijanjkan sang Kapitan-Thomas Matulessy sebelum ajalnya tiba, yakni:
Pattimura Tua Akan Mati, Tetapi Akan Bangkit Lagi Pattimura-Pattimura Muda
Untuk Meneruskan Perjuangan Ini; saya ingin menghimbau kepada kita semua,
khususnya generasi muda agar terus memaknai ikrar janji tersebut dalam kerja dan karya
yang nyata.
Tema yang diangkat pada seminar nasional saat ini yaitu :” Semangat Hari
Pattimura, Dan Kebangkitan Nasional Untuk Kebinekaan” adalah tertujuh pada
bagaimana kita membangun perdamaian dan persaudaraan sejati sesame anak bangsa
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-bhineka tunggal ika, telah
menjadi sebua kenyataan bahwa masyarakat Maluku sangat majemuk hal tersebut dapat
dilihat dari beragamnya fam atau marga di daerah ini.selain ada ratusan marga atau fam
lokal

seperti

Patty,Toisuta,Shanaya,

Sahetapy,

Wakano,

Madubun,

Retraubun,

Rahawareng, Koedoeubun, Rahayaan, Rumain, Keliobas, dll, terdapat juga puluhan hingga
ratusan marga yang merupakan akulturasi dengan budaya luar misalnya, dari Sulawesi
selatan mengunakan fam Bugis atau Makassar, dari Sulawesi Tenggara menggunakan
inisial La atau Wa, dari Sumatera, pakai fam Padang, Palembang. Dari arah Arab ada yang
pakai fam Assagaf, Al-Indrus, Al-Katiri, Basalamah, Attamimi, Bahmitd, Bahsoan, dll.
dari Cina ada yang pakai fam Lie, Khouw, dll. Hal yang menarik lainya, dari hasil
akulturasi itu muncul berbagai khazanah seni budaya di daerah ini. Misalnya akulturasi
budaya lokal dengan islam atau arab, seperti abda’u di Tulehu, pukul sapu di MamalaMorela dan tarian sawat, dan sebagainya. Akluturasi budaya lokal dengan Arab dan
Melayu seperti tarian Dana-Dana. Serta akulturasi budaya lokal dengan barat, Tari Katreji,
Musik Haweaian, Tarian Orlapei Dan Tarian Cakaiba.
Walaupun berbeda, kita smua merasa bersaudara atau oaring bersaudara. Betapun
berbeda, tetap beta Maluku, yang merasa saling memiliki, sebagaimana petuah-petuah
luhur orang Maluku berikut ini: Ale Rasa Beta Rasa, apa yang kamu rasakan saya turut
merasakannya, Potong Di Kuku Rasa Di Daging, Saku Salempeng Di Bagi Dua,
sepotong sagu di bagi dua, atau Ain Ni Ain,yaitu untuk semua, semua untuk satu, serta
pentingnya merwat persaudaraan sejati seperti janji para leluhur Maluku di nunusaku nusa
ina-pulau seram, yaitu Nuhu Pari Hatu, Hatu Pari Nuhu (Bersatulah Seperti Pohon
Beringin Melingkari Batu Karang, Dan Batu Karang Mendekap Akar Beringin), serta
berbagai falsafah adat lainya. Oleh sebab itu, momentum hari pattimura dan kebangkitan
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nasional mesti dimaknai sebagai momentum penjati-dirian Maluku-an kita sesungguhnya
adalah bagian eksitensial dari ke-Indonesia -an kita. Atau sebaliknya ke-Indonesia-an kita
adalah totalitas dari ke-Maluku-an kita yang intgratif dengan jati diri beragam etis lainya di
Indonesia.
Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia :
Melalui seminar nasional saya berharap dapat member kontribusi untuk bangsa dan
Negara tercinta ini, dalam rangka merajut kebhinekaan Indonesia, khusunya untuk kita di
Maluku, dalam tindak lanjuti untuk perkembangan Malukus sebagai laboratium kerukunan
dan perdamaian serta pembangunan perkampungan multi-etnis dan multi-etnis dan multirelijius yang akan kami bangun di tahun di tahun 2018 nanti. Dalam semangat yang
sedemikian, marilah kita jalin tali silaturrahim, kita bangun relasi persaudaraan diantar
sesama, guna membangun peace and trust building. Marilah kita bangun perdamaian
dalam semangat cinta damai yang tulus, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan,
kejujuran, kemanusiaan, dan nilai-nilai kejuangan sebagi bentuk aktualisasi atas mandate
yang dijiwai dalam semangat kepahlawananan Pattimura. Sebab nasionalisme yang
diperlihatkanya, bukan hanya untuk orang Maluku ansih, tetapi soal Nasionalisme
Indonesia merdeka, nasionalisme dari sabang sampai merauke. Maka dari itu, kita harus
menjadi contoh di bangsa ini, terlebih soal bagimana “merawat kehidupan yang
majemuk”.
Kita memang sedang prihatin dengan kondisi Bangsa. Dimana-mana orang mulai
terkotak-kotak karena persoalan-persoalan sesaat. Kita boleh kecewa terhadap apa saja.
Tetapi kita tidak boleh terhadap bangsa ini, sebab Bangsa ini adalah milik kita, warisan
Pattimura kepada kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, pada
kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai
dan merahmati usaha dan karya kita dalam membangun Bangsa dan Negara khusunya
Provinsi Maluku tercinta.
Sekian dan terimah kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Syalooom.

Gubernur Maluku
Ir. Said Assagaf
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SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
Yth : Gubernur Maluku (atau yang mewakili)
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI
Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura
Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Maluku
Panitia Seminar Dan Peserta Seminar Yang Saya Banggakan
Serta Tamu Undangan Lainnya.
Baru beberapa hari yang lalu kita semua memperingati 200 tahun Perjuangan
Pattimura tepatnya tanggal 15 Mei, dimana sejarah mencatat tanggal 15 Mei 1817 sebagai
hari terjadinya peristiwa penyerbuan besar-besaran ke Benteng Duurstede milik
belandayang terletak di pesisir Pantai Waisisil, Saparua. Pada hari itu pesisir pantai yang
luar biasa indah dengan pasir putih bersih dan laut bening laksana kaca itu merah oleh
darah para pejuang maupun tentara Kompeni termasuk Residen Belanda, Van Den Berg,
tewas dalam penyerangan itu.
Perlawanan gagah berani melawan penjajah yang dipimpin oleh Pattimura, didukung
oleh Philip Latumahina, Anthoni Rhebok, Said Perintah dan perlawanan wanita Christina
Martha Tiahahu ini sukses membuat Belanda terbirit-birit. Benteng Duurstede sempat
berhasil diraih dan diduduki. Sayang, kemenangan ini hanya bertahan beberapa bulan
karena ada penghianatan dari sesame kawan menjadi kunci kekalahan. Pertempuran sengit
dilandasi kobaran semangat untuk membebaskan rakyat dari tekanan Belanda itu rupanya
menginspirasi wilayah-wilayah lain di Maluku untuk bangkit menentang kesewenangan
penjajah. Di Pulau Haruku, dan Di Pulau Ambon tepatnya di hitu, kemudian muncul pula
tokoh-tokoh yang berani memimpin pergerakan rakyat melawan Belanda.
Bulan November 1817, salah seorang tokoh pemimpin di Saparua menghianati
perjuangan dengan membocorkan rahasia persembunyian pettimura kepada belanda. Ia pun
ditanggkap di salah satu rumah di siri sori dan bersama dengan rekan-rekan seperjuangan
dihukum gantung pada 16 Desember 1817 di salah satu bagian Benteng Victoria, Ambon,
tempat dimana kini berdiri Tugu Pattimura. Sebelum dihukum mati Belanda masih
membujuk Kapitan Pattimura untuk mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda, namun
ditolak dengan keras.
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Saudara-saudara intelektual muda
Dari gambaran sejarah singkat perjuangan Pahlawan Pattimura, kita dapat memetik
empat makna penting yang benar-banar harus disimak, yaitu:
1. Bahwa adalah suatu pengorbanan dari seorang yang menjadi inspirasi bagi
perjuangan membebaskan masyarakat dari belenggu tirani dan kesewenangan
penjajah.
2. Ada kebangkitan semangat perjuangan sehingga menumbuhkan persatuan diantara
teman-teman sesama generasi yang berbeda dalam gender, agama maupun
kedaerahan.
3. Ada juga penghianatan sesama generasi terhadap suatu perjuangan yang berdarahdarah dan penuh pengorbanan hanya karena egoisme dan kepentingan pribadi.
4. Ada pesan yang tesirat dari perjuangan pattimura ke generasi pattimura baru adalah
“sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga terutama bangsa dan
negara ini”.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membangkitkan jiwa, karsa dan semangat
Pattimura-Pattimura Muda yang sebagian kecil saat ini berkumpul disini dengan mengutip
satu pesan Heroik Kapitan Pattimura sebelum beliau di eksekusi di tiang gantungan oleh
Belanda. Pesan Heroik itu berbunyi “Beta Akan Mati, Tetapi Akan Bangkit PattimuraPattimura Muda Yang Akan Meneruskan Beta Pung Perjuangan”. Pesan singkat yang
memiliki arti yang sangat besar, dimana Kapitan Pattimura saat sebelum saat meninggal
sangat yakin dan berharap bahwa Generasi Muda Maluku kedapan akan lanjutkan
Perjuangan Pattimura sesuai zaman masing-masing untuk bangkit berjuang melawan
kemiskinan, berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku dari
ketertinggalan pembangunan dan perjuangan lainnya dalam konteks konstruktif.
Nilai-nilai juang semangat Pattimura harus menjadi landasan yang kuat dalam
membangun Maluku dengan simbol “orang basudara pela deng gandong”. Maluku
harus bangkit dari ketertinggalan yang saat ini masih barada pada posisi termiskin
keempat di Indonesia, padahal berbanding terbalik dengan kekayaan alam Maluku
yang berlimpah-ruah di laut dan di darat.
Saya ingin mengakhiri sanbutan saya dengan mengajak kita semua untuk mengingat
dan kalau saya dapa menyanyikan bersama syair lagu yang dulu sering dinyanyikan namun
sekarang telah dilupakan, yang dikarang oleh almarhum Matheos Sihay yang biasa disapa
Om Teko.
Pahlawan Pattimura
Pahlawan Perkasa, Pahlawan Pattimura; Pahlawan Cengkeh Dan Pala Menentang
Penjajah, Bela Rakyat Jelata; Citakan Negara Merdeka Parang Salawaku, kain berang di
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tubuh; perlambang jiwa rakyat Maluku serentak menyerang dengan perkasa; penjajah
hancur binasa penjajah memakai tipu daya; diajak berunding berbicara akhirnya ditangkap
dan disiksa; digantung karena nusa Bangsa Kapitan Perkasa, Kapitan Pattimura; Kapitan
Penggerak Bangsa Martha Tiahahu Dengan Latumahina; Anthoni Rhebok, Said Perintah
pantang mundur jejak tapi maju serentak; memusnakan penjajah angkara meyakin percaya
Indonesia merdeka; Proklamasi empat lima bersatu pemuda nusa bangsa ; PattimuraPattimura Muda jayakan Negara Indonesia; abadi hingga akhir masa.

Terimah kasih.
Rektor Universitas Pattimura.
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SEMANGAT HARI PATTIMURA DAN KEBANGKITAN NASIONAL
UNTUK KEBHINEKAAN INDONESIA
Hilmar Farid
(Direktur Jenderal Kebudayaan)
Mendudukkan Kembali Kebangkitan Nasional
Dalam narasi historiografis kita, sebuah era yang disebut “Kebangkitan Nasional”
dianggap bermula pada pagi hari tanggal 20 Mei 1908 ketika Dr. Soetomo mengadakan
rapat pendirian Boedi Oetomo di salah satu ruang kuliah STOVIA. Momen itulah yang
biasanya dianggap sebagai titik berangkat pergerakan kebangsaan yang mengantarkan
kita pada Indonesia merdeka.
Narasi historiografis standar itu bermasalah setidaknya karena dua alasan:
o Dalam kerangka historiografi nasionalis, narasi tersebut problematis karena seakan
menempatkan kemerdekaan Indonesia sebagai produk dari “pencerahan intelektual”
yang dibawa oleh Belanda, seakan-akan kemerdekaan adalah produk dari
kolonialisme itu sendiri.
o Dalam kerangka sejarah sosial, narasi itu juga problematis karena telah mereduksi
kemerdekaan sebagai hasil dari olah pikir segelintir elit yang terprivilesekan oleh
sistem pendidikan kolonial, menafikan pergerakan massa yang mengantarkan
Indonesia pada kemerdekaan (atau mengartikan massa sebagai objek pasif yang
dikendalikan sepenuhnya oleh nalar para elit cendekiawan).
Oleh karena itu, Kebangkitan Nasional sudah semestinya didudukkan kembali sebagai
salah satu tonggak dari rangkaian proses perjuangan melawan kolonialisme: salah satu
tonggak yang penting tapi bukan satu-satunya, bukan pula yang paling pertama.
Kebangkitan Nasional didahului oleh perlawanan-perlawanan anti-kolonial kaum tani
dan rakyat jelata pada akhir abad ke-19 menyusul penghancuran pranata kerajaankerajaan di Nusantara oleh Belanda, didahului pula oleh penerbitan pers bumiputra
(Soenda Berita, 1903-1905). Jadi pendirian Boedi Oetomo adalah sesuatu yang baru
muncul agak belakangan di dalam mata rantai pergerakan anti-kolonial.
Akar Kebhinekaan dari Pergerakan Kebangsaan
Sejarah pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka adalah sejarah kebhinekaan.
Semua golongan, terlepas dari perbedaannya, menjalankan tugas nasionalnya untuk
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memerdekakan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Yang Islam maupun yang Kristen,
yang pribumi maupun peranakan, semua bebareng bergerak menyudahi kolonialisme.
Kebhinekaan yang mencirikan pergerakan kebangsaan itulah yang dirumuskan Bung
Karno sebagai Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia menekankan gotong
royong di antara setiap unsur dalam kelima sila Pancasila. Cita-cita kemerdekaan
Indonesia dibangun atas dasar gotong royong antara unsur-unsur yang religius, humanis,
nasionalis, demokratis dan menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dekolonisasi Belum Selesai
Kapitan Pattimura pada awal abad ke-19, seperti halnya para pahlawan nasional lain
pada masa kolonial, berjuang mengatasi penindasan fisik kolonialisme. Ia menjadi suluh
dekolonisasi di Maluku.
Namun agenda dekolonisasi tidak berhenti dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Agenda dekolonisasi mental dan kultural masih harus terus digencarkan untuk
memerdekakan jiwa bangsa Indonesia. Dekolonisasi belum selesai. Inilah yang
dimaksud oleh Bung Karno ketika pada tahun 1959 menyatakan bahwa “revolusi belum
selesai”.
Agenda dekolonisasi kultural yang paling mendesak dewasa ini ialah merawat
kebhinekaan Indonesia. Kolonialisme bekerja melalui politik divide et impera, politik
adu-domba, yakni dengan menajam-najamkan perbedaan antar golongan masyarakat
Nusantara. Kasus-kasus intoleransi dewasa ini ialah warisan dari politik adu-domba
kolonial. Menjalankan dekolonisasi kultural, hari ini, berarti merawat kebhinekaan
sebagai basis persatuan nasional. Dengan kata lain, menggiatkan gotong royong antar
golongan.
Semoga dengan semangat Hari Pattimura, kita terus menjaga nyala suluh dekolonisasi
itu dan terus mengusahakan kerja-kerja kebudayaan untuk merawat kebhinekaan dalam
rangka konsolidasi kebudayaan nasional.
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KETIKA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA, KAPITAN
PATTIMURA “DIHARAPKAN” DALAM ABAD KE-21
Anhar Gonggong
(Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, UNIKA Atmajaya, Peneliti LIPI,
Anggota LEMHANAS RI, Sejarawan Indonesia)

Sebuah lingkungan yang masyarakatnya membangun kehidupan bersamanya yang
teratur – beradab, pasti selalu memiliki pemimpin; pemimpin yang dihormati di taati
perintahnya. Tetapi seorang pemimpin dalam situasi yang biasa, aman, tentu dapat
memerintah dengan aman dan dapat menikmati posisi pemimpinnya dengan nyaman.
Tetapi ketika terjadi serangkaian peristiwa yang “akan mengganggu” kehidupan
bersamanya, maka disitulah taruhan kepemimpinannya. Di dalam abad ke – 17, suku-suku
bangsa di Nusantara harus berhadapan dengan pelbagai bentuk tantangan yang dilahir –
sebabkan oleh berdatangannya bangsa-bangsa asing dengan tujuan mencari barang-barang
yang akan memberikan keuntungan perdagangan – ekonomi. Dan Maluku adalah salah
satu negeri yang dicari karena “bau rempahnya” telah tercium oleh orang-orang asing itu.
Mereka memang mencari negeri yang kaya untuk didatangi dan kemudian “dikuras”
kekayaannya. Dan memang – dalam buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah-sekolah,
murid-murid diberi keterangan tentang “kita adalah yang kaya”; dan itu digambarkan
sebagai “hal yang membanggakan”!
Namun, dalam kaitan dengan “negeri kita yang kaya itu, dan “dibanggakan”, ternyata
ada perkembangan yang sebenarnya mengharuskan kita untuk merenungkan fakta diri kita
itu. Apa yang saya maksud dengan pernyataan ini, ialah “tampaknya kita tidak sadar akan
kenyataan yang menimpa diri kita karena kekayaan yang kita miliki itu. Kenyataan itu
ialah justru kita menjadi negeri jajahan yang menderita; bahkan tidak sedikit yang
mengalami kemiskinan yang memedihkan di tengah-tengah negerinya yang kaya itu.
Pattimura tampil berhadapan dengan musuh orang asing yang sedang melakukan
kegiatan yang membuat proses penderitaan warga negerinya. Di dalam situasi
berkembangnya proses penderitaan di tengah masyarakat warga negerinya. Taruhan
kepemimpinan Kapitan Pattimura dalam ujian. Apakah beliau akan hanya akan melihat
proses pemenderitaan itu, atau beliau harus, mengambil tanggung jawab dengan taruhan
dirinya. Itulah pilihan taruhan seorang pemimpin yang tidak sekadar menduduki kursi
pimpinan dengan segala kehormatannya, tetapi ketampilannya sebagai pemimpin justru
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untuk mewujudkan tanggung jawabnya. Dengan atas nama tanggung jawab itu, maka
seorang pemimpin harus bersedia menerima resiko, yang bahkan berkaitan dengan
kelangsungan hidup pribadi dan keluarga di hari depan Pattimura tampil sebagai pemimpin
“bangsa Maluku” (ingat abad 18, 19) dan bersedia menerima resiko yang demikian berat,
taruhannya adalah nyawanya; nafas – perjuangannya berakhir di tiang gantungan !
Pemerintah kolonial Belanda ketika berhasil mengakhiri nafas – perjuangan
Pattimura di tiang gantungan, merasa menang. Imajinasi “sesat” karena belenggu pikiran
penakluk kolonial inilah yang tidak disadari oleh bangsa asing kolonial itu. Berakhirnya
nafas – perjuangan Pattimura di atas tiang gantungan itu, bukanlah akhir dari nafas
perlawanan, seperti yang di sangkakan oleh kolonial pembunuh itu. Anda mau melihat
buktinya dari kebenaran keterangan di atas! Keberadaan kita dalam kesempatan kegiatan
Seminar Nasional Tentang Semangat Pattimura adalah bukti yang oleh panitia kegiatan ini,
sedang diperlihatkan. Nafas – perjuangan Pattimura, faktanya tetap hidup di dalam pikiran
– nyata sejarah yang terdapat pada diri anda semua yang hadir pada kegiatan ini.
Tetapi anda semua jangan salah memahami dengan keterangan yang dikemukakan di
atas. Pisik Pattimura hanya ada di dalam imajinasi kita. Dan imajinasi tentang pisik
Pattimura itu, belum tentu benar. Tetapi hal itu memang tidaklah penting. Yang penting
ialah kita harus selalu mengingat bahwa ketika ada kejahatan kemanusiaan dilakukan –
oleh siapapun – maka harus ada gerak untuk mengakhirinya. Dan itulah yang dilakukan
oleh Pattimura dalam konteks waktu ±200-an tahun yang lalu. Saya menyebut konteks
waktu, hal ini sangat penting. Dalam konteks waktu sekarang, maka harus ada pemahaman
baru yang dibangun, dan di dalam konteks waktu itulah kita – dalam hal ini warga
masyarakat Maluku – harus memahami situasi yang dihadapi. Dalam kaitan konteks di
kekinian, maka warga Maluku sudah berada di dalam kehidupan bersama dengan bangsa
Indonesia yang merdeka. Dan keberadaan warga Maluku ada bersama juga diawali oleh
warga mudanya – Jong Ambon – dan ikut berikrar pada 28 Oktober 1928.
Namun, dalam konteks kekinian – yang telah menempatkan orang Maluku sebagai
warga dengan sebuah wilayah, geografis yang lebih luas, Indonesia – tidaklah berarti
bahwa mereka tidak lagi menghadapi pelbagai perilaku yang tidak manusiawi. Di dalam
Indonesia merdeka kejahatan kemanusiaan tampak tetap ada – berkembang. Contohnya,
terjadinya korupsi oleh pejabat-pejabat negara yang tidak memiliki kejujuran nurani dan
integritas diri. Untuk melawan kejahatan seperti itu, diperlukan kesediaan untuk
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membangun kesadaran baru dalam rangka menciptakan kehidupan bersama dan sejahtera
bersama.
Apa artinya ini ? Di dalam hidup bersama sebagai bangsa Indonesia, maka warga
masyarakat Maluku tetap memerlukan pemimpin dengan nafas pejuang sebagaimana yang
pernah dimiliki oleh Kapitan Pattimura. Tetapi nafas – perjuangan yang dimaksud haruslah
ditempatkan dalam konteks waktu kini, yaitu masyarakat Maluku sudah menjadi bagian
dari masyarakat Indonesia yang merdeka.
Saya sengaja, artinya secara sadar saya menyampaikan fikiran singkat seperti ini,
dengan pengertian sejarah tidaklah sekadar sebuah deretan peristiwa kelampauan,
melainkan hal yang akan memiliki makna kekinian melalui pemahaman makna secara
kritis. Artinya, tidak juga semua peristiwa sejarah dapat menjadi bagian dari kehidupan di
kekinian hari ini. Dalam kaitan itu, kita harus memiliki kejujuran untuk memahami
kelampauan dengan makna yang terkandung di dalamnya.
Dalam kaitan itu, pemahaman seperti itu, harus selalu dikembangkan agar kita
membaca sejarah, tidak hanya sebagai kelampauan tanpa memahami dinamika kehidupan
yang pernah terjadi di kelampauan itu. Sejarah sebagai peristiwa harus di baca secara kritis
karena

sejarah sebenarnya tidaklah berlangsung secara linier, kontinyu, tetapi juga

diskontinyu.
Saya berharap, dengan keterangan singkat seperti di atas, kegiatan Seminar dapat
menjadi kegiatan yang penting bermakna, dan Pattimura dihadirkan dengan kejujuran
sejarah yang kita miliki !
Terima kasih dan mari kita berdialog dengan kecerdasan untuk memberikan fikiranfikiran jernih, tidak hanya untuk di hari kini, melainkan juga untuk generasi-generasi yang
akan datang.
Pondok Gede, 16 Mei 2017

Anhar Gonggong
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