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Abstrak 

Identitas kultural suatu bangsa, suku dan kelompok masyarakat terus 

menjadi permasalahan mendasar di era globalisasi: apakah suatu 

kelompok sosio-kultural tertentu masih memiliki dan memperta-

hankan warisan nilai-nilai budayanya? Manakah nilai-nilai budaya 

warisan nenek moyang suku Minahasa yang masih relevan 

menghadapi tantangan dan persaingan global? Hakikat kebudayaan 

pun masih dianggap berbeda dari titik pandang filsafat kebudayaan 

dan antropologi (Bakker, 1999). Masalah keragaman budaya, 

pluralisme dan kehidupan multi-kultural menerpa dan mempengaruhi 

pola pikir, pola rasa, pola tindak, dan pola tutur seseorang. Demi 

keseimbangan, integrasi dan eksistensi kehidupan, maka melalui 

berbagai pengalaman hidup, pengetahuan dan teknologi yang baru 

terjadilah proses akulturasi budaya. Pandangan humanisme integral 

baru dari Lévi-Strauss mulai menepis sikap pesimisme budaya 

tentang masyarakat moderen yang kurang manusiawi. Manusia 

sebagai ”subyek bebas yang otonom” diragukan untuk memper-

tahankan kelangsungan hidup bumi ini yang kian terancam; 

sebaliknya, sistem ide dan nilai-nilai budaya asli dan primitif 

sekalipun akan mengantar seseorang pada pemahaman tentang dunia 

secara utuh dan mendalam, dan bagaimana menghadapi tantangan-

tantangan kehidupan manusia selanjutnya. 

 
Kata kunci: konstruk nilai, kebudayaan Minahasa, mitos, 
konstruksi nilai budaya, struktural-semiotik. 

 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena sosial budaya identik pada semua tempat, dan 

berlangsung dalam cara yang sama. Ciri masyarakat modern antara 

lain: kontak dan mobilitas individu makin tinggi, heterogen, evolusi 

yang cepat dan beragam dalam berbagai bidang, penonjolan mutu dan 
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norma moral yang bersifat kolektif, tuntutan hak yang sama. Akibatnya, 

konsep-konsep seperti otonomi, demokrasi, individualisasi dan perso-

nalisasi pembawaan, kebebasan berekspresi, solidaritas internasional, 

serta transparansi semakin dituntut oleh setiap individu. Pada 

gilirannya realitas eksternal, baik verbal dan non verbal dari sebagian 

individu  anggota kelompok masyarakat tertentu mengalami perubahan. 

Le tissu social et éducatif est définitivement marqué par une 
hétérogénéité structurelle croIssante.  Celle-ci se retrouve sur les 
plans culturel, linguistique, social, religieux, régional, et est 
démultipliée par les niveaux, régional, européen et mondial.  Plus 
aucun groupe n’échappe à la diversité culturelle et à la 
diversification.  L’abolition des distances et du temps, la 
connaissance immédiate des événements banalisent l’expérience 
de l’altérité.  L ‘Autre, l’étranger, l’étrangéité sont omniprésents 
et font partie de l’environnement proche et du quotidien. 
(Pretceille, 1999 :3) 

(Kemajemukan struktural mencakup multi bidang: sosial, budaya, 

bahasa, agama, juga multi kawasan: nasional, regional, mondial. 

Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghambat setiap kelompok 

masyarakat menyaksikan dan mengalami peristiwa-peristiwa yang 

asing, dan hal-hal yang asing itu hadir dalam berbagai bentuk dan 

cara, sebagai bagian dari lingkungan yang dekat dan berlangsung 

setiap hari).  

Bahasa sebagai ekspresi verbal tidak akan memberikan 

informasi yang lengkap dalam aspek kemanusiaan apabila hanya 

diamati dari luar, atau dari sudut pandang linguistik, namun perlu 

pengamatan dari dalam. Menurut pandangan fenomenologi (Husserl 

dalam Masinambouw, 1997:16) ”kebudayaan, termasuk bahasa sebagai 

alat pewaris kebudayaan, bukanlah sesuatu yang terbentuk dan 

berkembang sebagai akibat bekerjanya kekuatan luar, melainkan hasil 

ciptaan sendiri dari manusia yang berinteraksi dalam masyarakat. 

Masalah akulturasi budaya tidak terlalu penting; kebudayaan lain tidak 

akan menggeser warisan nilai budaya lokal, sebaliknya nilai-nilai 

sosio-kultural yang positif akan memperkuat konstruk budaya tertentu 

apabila skemata kultural lokal diwarisi, dipahami  dan dijiwai oleh 

para pendukungnya.” 

Pewarisan nilai-nilai budaya Minahasa berlangsung dari waktu 

ke waktu, dipahami dan dijiwai oleh para pendukungnya.  Jadi, nilai-

nilai budaya lokal tetap lestari (kompetensi kultural); yang berubah 
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adalah bentuk-bentuk eskpresi pola pikir, pola rasa, pola tutur, dan pola 

tindak masyarakat pendukungnya;  selanjutnya, masyarakat pendukung 

dan lokasi  juga  berubah dan berkembang; akhirnya, perlu diakui dan 

disadari bahwa representasi budaya Minahasa berubah dalam 

perkembangannya.  Hingga saat ini, diidentifikasi telah terjadi empat 

representasi budaya, dan era globalisasi membutuhkan upaya 

rekonstruksi untuk mengantisipasi kehidupan selanjutnya.   

Pembangunan sosial budaya, ekonomi, hukum, dan politik, 

harus tetap berpijak pada konstruk budaya nasional sebagai identitas 

kultural: ”berjatidiri lokal dalam kehidupan global”, artinya, 

kehilangan dan krisis identitas kultural akan melemahkan daya saing di 

era globalisasi. 

 

1.2 Masalah  Kajian 

Penelitian telah dilaksanakan untuk menemukan dan mengkaji 

masalah konstruk nilai budaya atau konsep kebudayaan yang  

diwariskan oleh nenek moyang suku Minahasa yang mendiami 

semenanjung Utara pulau Sulawesi dalam upaya selanjutnya untuk 

memerikan peradaban Minahasa itu sendiri sebagai konstruksi nilai 

budaya yang harus dilestarikan dalam menghadapi tantangan 

globalisasi. 

 

2 KAJIAN  TEORETIS 

Masalah-masalah bidang kebudayaan mencakup semua bidang 

kehidupan, oleh karena itu kajian tentang kebudayaan itu sendiri 

sebagai suatu realita ontologis dilakukan dalam berbagai bidang ilmu: 

bahasa, antropologi, psikologi, etnologi, sosiologi, komunikasi, dan 

filsafat. Hasilnya, hakikat kebudayaan itu sendiri bukannya menjadi 

lebih jelas tetapi malahan menjadi lebih kabur. Mungkin terdapat 

ratusan pengertian dan definisi dari kata atau istilah ”kebudayaan’. 

 

2.1.  Pengertian Kebudayaan 

Chudoba dalam Muji Sutrisno (2008:3) berpendapat bahwa 

kebudayaan adalah kegiatan kreatif dan hidup dari nilai-nilai baru, 

sedangkan peradaban adalah gagasan-gagasan, karya-karya, alat-alat, 

adat kebiasaan dan pranata-pranata dalam masa lampau yang tak dapat 

diubah. 

Muji Sutrisno (2008:3) menekankan adanya perbedaan 
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pendapat para ahli antara istilah ’kebudayaan’ dan ’peradaban’: 

Malinowski mengartikan kata peradaban sebagai aspek khusus dari 

kebudayaan yang lebih maju; Maritain menekankan aspek rasional dan 

moral pada arti kata kebudayaan, dan aspek sosial, politik dan 

institusional pada kata peradaban; Spengler memandang kebudayaan 

sebagai perwujudan dari budi manusia, sedangkan peradaban seabagai 

perbudakan dan pembekuan budi. 

Menurut Lévi-Strauss (2001:146), kebudayaan (culture): 
keseluruhan kompleks pengetahuan dan perilaku, menyangkut ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan 

semua hasil daya cipta budi lain yang dipelajari oleh manusia selaku 

anggota suatu masyarakat tertentu dan yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya, kebudayaan harus 

dipandang dalam konteks teori komunikasi yaitu sebagai keseluruhan 

sistem (bahasa, kekerabatan, ekonomi, mitos, seni) yang pada berbagai 

tingkat memungkinkan dan mengatur komunikasi manusia.  

Selanjutnya, Salzmann (1993: 271) berpendapat:  

The complex of human learned behavior, knowledge, and beliefs 
transmitted from one generation to the next. A culture is the 
pattern of learned behavior, knowledge, and beliefs transmitted 
from one generation to generation by members of particular 
society. 

Yang jelas, konsep kebudayaan berkembang sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan konsep seharus-

nya ditandai dengan perubahan istilah; kebudayaan sebagai nilai-nilai 

inti dan asli suatu masyarakat melahirkan peradaban atau aturan adat 

suatu suku atau bangsa, dan akhirnya konsep  peradaban berkembang 

lagi ke konsep kebiasaan atau ‘identitas kultural’ masyarakat tertentu.  

Pembagian kebudayaan dalam tiga tahap oleh van Peursen 

memang sangat berterima, yakni tahap mitis, tahap ontologis, dan 

tahap fungsional (Muji Sutrisno, 2008:100-101); sangat disesalkan 

bahwa pengertian dan penjelasan untuk kebudayaan tahap mitis dan 

ontologis dipandangnya dari sudut pandang moderen sehingga meng-

anggapnya sebagai realita yang negatif, kebudayaan sebagai ”sikap 

manusia yang merusakkan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan 

gaib sekitarnya, ...”, dan tahap kedua disebutnya sebagai ”kebudayaan 

kuno”.  

Definisi, pengertian dan penjelasan Keesing dalam Casson 

(1981:42-66) tentang culture (bahasa Inggris) cukup tuntas: ”cultures 
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as adaptive systems, cultures as cognitive systems, cultures as 
structural systems, cultures as symbolic systems, cultures as socio-
cultural systems, and cultures as ideational systems.” Casson sendiri 

dalam bagian pengantarnya membagi kebudayaan dalam dua 

pengertian, yakni ”cultural competence versus cultural performance”. 
Pengertian kebudayaan menurut Keesing mungkin terlalu rinci, 

sebaliknya konsep Casson sudah tepat tetapi belum lengkap. Secara 

lengkap kebudayaan terbagi dan berkembang dalam tiga konsep 

sebagai berikut: 

1) Kebudayaan (cultural competence: from adaptive to symbolic 
system= cultures as systems of values); 

2) Peradaban (socio-cultural performance: cultures as socio-cultural 
systems = systems of communication/relation); 

3) Kebiasaan budaya (cultural pragmatic: cultures as ideational or 
communicatives  systems = way of life). 

Pembagian dalam tahapan menjadi penting karena menandai 

perkembangan pengertian dan perubahan istilah atau konsep. 

 Dari beberapa definisi dan pengertiannya, maka dapat disarikan 

bahwa kebudayaan adalah kognisi atau konstruk nilai kultural yang 

abstrak dari keseluruhan sistem kognisi yang bertingkat, mulai dari 

sistem nilai, berkembang ke tingkatan sistem relasi atau konstruksi 

sosiokultural dalam bentuk peradaban, dan akhirnya terepresentasi atau 

terealisasi pada tingkat yang ketiga sebagai sistem komunikasi 

kemanusiaan dalam bentuk kebiasaan atau identitas kultural. 

Dengan demikian, maka ditemukan sekurang-kurangnya tiga 

realitas:  

(1)  realitas yang bersifat abstrak/internal adalah sistem nilai nenek 

moyang tertentu yang disebut kebudayaan atau konstruk nilai 

kultural; realitas ini  diteliti dengan pendekatan struktural Lévi-

Strauss  dalam pandangan rasionalisme; 

(2) realitas yang bersifat nyata/eksternal adalah sistem relasi sosial-

budaya yang disebut peradaban atau konstruksi nilai kultural, dan 

karena berbentuk aturan serta perilaku hidup atau adat suku bangsa 

tertentu maka dapat diteliti melalui pendekatan behavioris 

Goodenough dalam pandangan empirisme; 

(3) realitas yang bersifat internal sekaligus eksternal adalah sistem 

komunikasi yang disebut kebiasaan sebagai representasi atau 

identitas kultural, yakni  pola hidup (pola pikir, pola rasa, pola tutur, 

pola aksi) dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang dapat 
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diteliti dengan pendekatan fenomenologi Husserl sesuai pandangan  

idealisme. 

Dapat disimpulkan bahwa, kebudayaan sebagai sistem nilai  

atau konstruk kultural yang didominasi oleh aspek mental spiritual dan 

mitik (kepercayaan), yang bersifat stabil serta utuh, ideologis, kognitif, 

simbolis, struktural, dan yang menjadi dasar (basis) utama (primer) 

kehidupan sekelompok manusia yang anonim serta abstrak dan 

terisolasi  dalam tahap awal perkembangan dan penyebarannya; dan 

kebudayaan sebagai sistem nilai atau konstruk kultural yang 

didominasi oleh aspek mental spiritual dan mitik (Goodenough dalam 

Casson: 1981:12); kebudayaan sebagai konstruk nilai yang bersifat 

universal tidak dapat diteliti melalui pengamatan realitas eksternal, 

artinya hanya dapat diamati lewat realitas internal yang tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu; konstruk nilai budaya hanya dapat diteliti 

dengan mempelajari mitos (Lévi-Strauss, dalam http://en.wikipedia.org 
memanfaatkan mitos sebagai sumber untuk menemukan tema-tema 

atau konstruk kultural);  kebudayaan sebagai sistem nilai atau konstruk 

internal kultural yang bersifat simbolis, ideologis, kognitif, struktural, 

subyektif, stabil dan utuh (aliran rasionalisme dan idealisme 

beranggapan bahwa ”pola-pola perilaku merupakan pencerminan dari 

struktur yang terdapat di dalam diri manusia, di dalam batin atau 

sistem mental manusia atau merupakan realitas yang utama”, Geertz, 

dalam Casson, 1981:12); selanjutnya, dari sudut pandang semiotik, 

ilmu yang mempelajari bagaimana kemanusian (humanity) memaknai 

(to signify) hal-hal (things), Roland Barthes berpandangan bahwa 

sebuah sistem tanda  mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masya-

rakat tertentu dalam waktu tertentu.  

 

Tabel: Perbandingan tentang Konsep Budaya dan Pendekatan Kultural 

Komponen Kebudayaan Peradaban Kebiasaan 

Realita sistem nilai atau sistem relasi 

dan konvensi 

sosial 

sistem 

komunikasi 

kontekstual 

konstruk kultural 

internal 

konstruksi 

eksternal 

sosiokultural 

rekonstruksi 

budaya 

(identitas 

kultural) 
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Aspek 

dominan 

-mental spiritual mental sosial mental 

kompetitif 

-mitik ontologis fungsional 

Sifat -ideologis -politis -ekonomis 

-abstrak -abstrak+riil -riil 

-subyektif -obyektif -pragmatis 

-kognitif -kategorial -komunikatif 

-simbolis -performatif -aksional 

-struktural -institusional -interkultural 

 

Bentuk dasar/awal 

kehidupan 

kehidupan 

lokal 

kehidupan 

regional 

Sumber data mitos -artefak dan 

situs 

-kesenian 

tradisional 

-upacara adat 

-kekerabatan 

-pola hidup 

(pola pikir, 

tindak, tutur, 

rasa), 

-dokumen 

multi-media 

Subyek kelompok 

manusia  anonim 

etnis/suku 

(bangsa/masya

rakat)  

kelompok 

individu 

Lokasi terisolasi daerah/negara negara/kawasan 

Waktu milenium I milenium II milenium III 

Pendekatan struktural behavioris/ 

struktural 

holistik/ 

hermeutik 

 

3 TINJAUAN  PUSTAKA 

3.1 Asal Usul Nenek Moyang Minahasa 

Asal usul nenek moyang Minahasa berkaitan erat dengan asal 

usul bangsa Austronesia yang sekarang dikenal dengan nama 

Indonesia. ”Kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mon-Khmer 

yang lama menduduki daerah daratan Asia Selatan dan Tenggara ...., 

terdesak oleh bangsa Birma dari dataran tinggi Tibet dan oleh bangsa 

Tai dari dataran tinggi Yunan, yang terus menerus mengalir pindah ke 

selatan, karena diusir oleh suku Wu di Yunan. Akibatnya bangsa Mon-

Khmer dan bangsa Melayu Kontinental, yang pada hakekatnya 
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merupakan satu rumpun, kocar-kacir. Sebagian mengungsi ke 

pegunungan, lainnya terdesak ke pantai-pantai laut. Anggota rumpun 

bangsa ini terpencar-pencar letaknya, hampir meliputi seluruh daratan 

Asia Selatan dan Tenggara.” (Slametmuljana, 1964:140-141). Banyak 

hasil penelitian bidang linguistik dan antropologi menunjukkan bahwa 

bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indo-Cina di daratan Asia 

Tenggara.  

Tahun 1879, Yule menemukan beberapa kesamaan adat-istiadat 

bangsa Melayu dengan bangsa Indo-Cina, antara lain: ”tidak suka 

minum susu waktu makan; suka kepala ikan yang dibusukkan; adat 

memotong kepala; suka adu ayam; rumah barak yang didiami pelbagai 

keluarga; rumah-rumah didirikan di atas tiang, tidak karena tanahnya 

becek; menyebut nama ayah dengan nama anaknya, ...” (dalam 

Slametmuljana, 1964:19).  

 

3.2 Nenek Moyang Minahasa 

 Nenek moyang Minahasa hanya secara historis diketahui 

termasuk rumpun bangsa Austronesia yang bermigrasi dari daratan 

Asia Tenggara, dan secara genealogis atau menurut silsilah keturunan 

serta mitos yang ada, nenek moyang Minahasa adalah dari keturunan 

ke enam To’ar dan Lumimu’ut, yakni dua orang anak yang dinamakan 

Se Pasiyowan; mereka merupakan tiga anak kembar To’ar-Lumimu’ut 
pada kelahiran ke enam atau terakhir, tidak dinamakan Se Makasa Telu 
melainkan Se Pasiyowan, karena lahir dengan isyarat bunyi burung 

sebanyak sembilan kali, atau setiap kelahiran seorang bayi selalu 

disambut oleh sembilan kali siulan burung wala/manguni/si ko’ko’ 
(Supit, 1986:22). Menurut legenda, seorang Pasiyowan menghilang 

karena menjadi dewa.  Sebenarnya, To’ar-Lumimu’ut melahirkan anak 

kembar sebanyak enam kali: kelahiran pertama dan  ke dua, masing-

masing kembar sembilan sehingga disebut Se Makarua Siyow ’dua kali 

sembilan’, kemudian kelahiran ke tiga, ke empat dan ke lima, masing-

masing kembar tujuh dan disebut Se Makatelu Pitu ’tiga kali tujuh’. 

Jumlah keseluruhan anak (2x9 + 3x7 + 3) 42 orang. 

 

3.3 Asal Usul Bahasa Minahasa 

Daerah Minahasa di semenanjung Utara pulau Sulawesi 

merupakan bagian dari wilayah bahasa dan bangsa Austronesia atau 

kepulauan Nusantara (sebagai nama kepulauan antara empat benua 
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mempunyai pengertian yang sama dengan Austronesia, Slametmuljana, 

1964:13). 

Sama halnya dengan semua daerah lain di Indonesia, tanah 

semenanjung utara pulau Sulawesi didatangi dan diduduki oleh bangsa 

Austronesia dengan anak sukunya secara bertahap; jadi awalnya 

mungkin hanya didiami oleh satu keluarga besar yang menggunakan 

bahasa yang sama. 

Asal usul bahasa Minahasa sama dengan asal usul nenek 

moyang atau pemakai bahasanya, yakni bangsa Mon-Khmer yang 

bermigrasi dari daratan Asia Tenggara ke kepulauan Nusantara 

termasuk pulau Sulawesi yang akhirnya disebut bahasa dan bangsa 

Austronesia. Jadi, bahasa Minahasa termasuk rumpun bahasa 

Austronesia.  Pertanyaan: dari sekian banyak bahasa daerah di 

Minahasa sekarang ini, manakah di antaranya yang lebih mendekati 

bahasa Minahasa tua atau yang asli?  Jawabannya melalui hasil 

penelitian Sneddon (1974) melalui rekonstruksi bahasa Proto-

Minahasa. 

Bahasa Proto-Minahasa mengandung pengertian sebagai 

bahasa tertua Minahasa, yang hanya direkonstruksi (karena memang 

sudah tidak ada lagi) berdasarkan data bahasa-bahasa yang ada 

sekarang di Minahasa (bahasa daerah dan dialek). Dapat dikatakan 

bahwa bahasa Proto-Minahasa adalah salah satu variasi dari bahasa 

Austronesia. Penelitian Kern tahun 1889, dalam Slametmuljana 

(1964:22-102)  tentang bahasa Austronesia ditemukan kosakata yang 

sama dengan bahasa Minahasa, antara lain punti, asu (Khasi), 
timog/katimugan (Tagalog). Beberapa hasil penelitian leksikografi 

yang dimuat dalam karangan yang sama menunjukkan banyak kata 

bahasa Minahasa yang sama dengan bahasa-bahasa di daratan Asia 

Tenggara dan bahasa Austronesia pada umumnya: misalnya, kata 

bilangan: fitu ’tujuh’, walu ’delapan’, siwa ’sembilan’, puru ma 
rua ’sepuluh’ dalam bahasa Campa; kata ganti diri: aku, kau dalam 

bahasa Shan; kata tunjuk: tu (bahasa Khasi) dan tambahan i (bahasa 

Mon); ana+i, tena x tenei ’di sana/i’ (bahasa Polinesia); a (jauh), i 
(dekat): ñana ’itu’, ña’i ’ini’ , tena’i ’begini’ (bahasa Minahasa); 

pak  ’kata perangkai tempat’ (bahasa Campa), bahasa Minahasa : pa-
an ’penanda tempat’;kata yang paling luas pemakaiannya di kawasan 

Austronesia termasuk bahasa Minahasa: kata  awak  ’badan/tubuh’; 

karapi’dengan’ (bahasa Saparua), ampit ’dengan’ (bahasa Banda), 

bahasa Minahasa: karapi, ka’ampit ’teman’;  kata perangkai wo ’dan’ 
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(bahasa Khasi); matai  ’mati’ (bahasa Shan dan Campa), matei (bahasa 

Dayak), mate (Samoa/Tahiti/ Minahasa); awalan ma+verba ”atif/me-

/ber” (Campa) magruu ’berguru’; pa ’membuat’ (bahasa Mon), dalam 

bahasa Minahasa pa ’pemarkah alat’. 

Sneddon (1979) berhasil membuat rekonstruksi  Bahasa Proto 

Minahasa, lengkap dengan Daftar Kata, yang secara sepintas tergambar 

pada Bagan  berikut ini: 

 

  BAGAN: HUBUNGAN GENETIK BAHASA MINAHASA 

                                                                                   

                                                                                   PMin 

                                                                       ------------------- 

                                    PNM 

                                          --------------------------- 

PNE 

  ------------------------ 

 

                    Tdn        Tse          Tbl                    Ttb          Tsw 

 

On these figures PNE (Proto-North-East-Minahasan) and Ttb 
(Tontemboan) must be recognized as splitting from common 
parent language. This parent language is called Proto-North-
Minahasan (PNM) and the four languages collectively are 
called the North Minahasan languages . The four descendants 
of PNM each share with Tsw (Tonsawang) a cognate 
percentage in the low 40s. PNM and Tsw thus clearly split from 
one parent language, Proto-Minahasan (PMin).(Sneddon, 

1978:9). 

 

3.4 Asal nama bahasa dan suku bangsa Minahasa 

In 640, North Sulawesi never develoed any large empire. In 
North Sulawesi the leaders of different tribes, who all spoke 
different languages, met by a stone known as Watu 
Pinawetengan. There they founded a community of independent 
states, who would form one unit and stay together and would 
fight any outside enemies if they were attacked 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Minahasa). 

Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa nama Minahasa 

awalnya adalah Mina’esa ’telah ber-/menjadi satu’ mulai digunakan 
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pada masa perang melawan Kerajaan Bolaang Mongondow. Dengan 

hasil rekonstruksi bahasa Proto-Minahasa maka dapat diperkirakan 

juga bahwa semua suku di Minahasa, termasuk Tonsawang, 
Pasan/Ratahan, Ponosakan, Bantik, dan Babontehu/Bajo mempunyai 

nenek moyang yang sama, yakni bangsa Austronesia, tetapi karena 

kedatangan mereka di Sulawesi secara bertahap, maka yang termasuk 

keturunan To’ar-Lumimu’ut  hanya suku Minahasa Tua bagian utara 

(PNM-1), yakni sub-etnis Minahasa Tua Timur Laut (PNE: Tombulu’, 
Tonsea’, Tondano) dan sub-etnis Tontemboan (PNM-2). 

The groups Tonsea, Tombulu, and Tontemboan then established 
their main territories which were Maiesu, Niaranan, and 
Tumaratas respectively. Soon several villages were established 
outside these territories. Subsequently a new group of people 
arrived in Pulisan peninsula. Due to numerous conflicts in this 
area, they then moved inland and established villages 
surrounding a large lake. These people were therefore called 
Tondano or Toulour. (http://en.wikipedia.org/ wiki/Minahasa). 

Sumber yang sama menyebutkan bahwa lima sub-etnis lainnya 

datang belakangan, yakni sub-etnis Tonsawang datang dari pulau Maju 

dan Tidore dan mendarat di Atep, sub-etnis Ratahan-Pasan (Pasan-
Bangko) datang dari teluk Tomori, sub-etnis Ponosakan/Belang dari 

Bolaang Mongondow, penduduk pulau-pulau Lembeh, Talisei, Manado 

Tua, Bunaken, dan Mantehage serta sekitar Sindulang adalah sub-etnis 

Babontehu/Bajo datang dari kepulauan Sangir dan Bacan. 

 
3.5 Prasejarah  Minahasa 

 Kapan sebagian dari bangsa Austronesia masuk dan menduduki 

daratan bagian utara pulau Sulawesi tidak diketahui dengan pasti, 

hanya diperkirakan berdasarkan hasil penemuan peninggalan megalit, 

yakni pada jaman batu:  

”It is unknown when the land of Minahasa was first occupied by 
humans, but the warugas (sacrophagi) in Sawangan provide 
evidence that the ancestors of the Minahasan people date from the 
stone age”. (http://en.wikipedia.org/wiki/ Minahasa). 

Megalit adalah tinggalan yang berupa benda atau bangunan dari 

kebudayaan yang mengenal penggunaan batu besar sebagai bahan. 

Kebudayaan ini mulai menyebar di Indonesia bersamaan dengan 

penyebaran budaya Austronesia melalui migrasi dari suku-suku bangsa 

yang menggunakan bahasa Austronesia. Daerah sebaran kebudayaan 
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ini antara lain Korea, Jepang, Formosa, Cina, Asia Tenggara termasuk 

Indonesia, dan menyebar sampai daerah Pasifik.... Megalit di Minahasa 

tampaknya masuk ke daerah ini melalui jalur utara, kemudian 

menyebar ke wilayah Indonesia sebelah timur... Secara garis besar, 

benda megalit yang ditemukan di Minahasa dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis megalit yaitu: waruga ’peti kubur’ ,  tutumowa ’menhir’, 

lesung batu, batu bergores, altar batu, batu dakon dan arca batu atau 

arca menhir. (Sugondo dalam  http://www.theminahasa.net/history/ 

stories/megalith01.html) 

 

4. METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode etnolinguistik atau etnografi 

baru (Spradley, 1997:3-5), suatu studi lapangan untuk memerikan suatu 

kebudayaan melalui kegiatan yang berupaya untuk memahami pola 

pikir suatu kelompok masyarakat berdasarkan sudut pandangnya. 

Satuan analisis tema budaya berupa leksem sebagai unit bahasa yang 

berbentuk kata, frasa, istilah atau ungkapan yang diasumsikan 

mempunyai hubungan dengan konsep budaya atau kognisi yang 

bersifat kolektif (Masinambow, 1997). 

 

4.1 Teknik  Pengumpulan Data 

 Sumber data konstruk kultural atau kebudayaan Minahasa, yakni 

mitos atau legenda To’ar-Lumimu’ut yang berbentuk dokumen 

transkrip rekaman dan terjemahan dalam Graafland (1987) dan Supit 

(1986). 

 

4.2 Teknik  Analisis  Data 

Tenik analisis data yang digunakan mencakup: (1) analisis 

wacana untuk beberapa variasi mitos To’ar-Lumimu’ut yang mengacu 

pada konsep Dell Hymes dalam Idat Fatimah (1994:29-32), yang 

menyangkut delapan unsur atau konteks komunikatif; (2) teknik 

analisis semiotik mitos (Barthes dalam Udasmoro dan Firmonasari, 

2007) menyangkut amanat, makna dan tanda simbolis mitos 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika); (3). teknik analisis struktural 

pasangan oposisi mitos (Lévi-Strauss).  
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5 HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

5.1 Struktur mitos To’ar-Lumimu’ut 

Mitos To’ar-Lumimu’ut termasuk kategori mitos penciptaan, 

yakni kisah tradisional Minahasa tentang bagaimana daratan dan 

lingkungan alamnya, yang diciptakan oleh Tuhan atau dewa dari nol; 

intinya awal dari kebudayaan Minahasa; Lumimu’ut dianggap sebagai 

seorang dewi, ibu dari semua dewa Minahasa yang lahir dari batu 

karang yang berkeringat, kemudian dihamili oleh angin Barat 

(mawa’at) dan melahirkan To’ar; ia kawin dengan anaknya sendiri 

(hubungan inses) dan akhirnya melahirkan nenek moyang Minahasa, 

Se Pasiyowan, yang  juga telah menjadi dewa/dewi dalam kepercayaan 

asli Minahasa (http://id.wikipedia.org). 

Salah satu pasangan oposisi mitos, yakni kebudayaan x alam 

dengan beberapa pasangan biner turunannya: maksimal x minimal; 

subur x tandus; sehat x sakit; mental x fisik; rajin x malas; 

mawai ’pandai/terampil’ x bodoh; diberkati x ditelantarkan; kaya x 

miskin ; makmur x melarat;  berhasil x gagal; baik x buruk, bagus x 

jelek; damai x perang, tinggi x rendah; kete ’keras’/ lembut; 

siang/malam; pagi/sore; bergerak x diam; bersatu x bercerai: 

  

Pasangan Inisial Tritunggal  I  Tritunggal  II 

 Kebudayaan  ko’ko’ 
To’ar+Lumimu’ut 

Sanga’awu Pasiyouwan 
       Tou mina’esa 
 Alam   Pasiyouwan  

 

 Kaidah struktural terakhir dari mitos To’ar-Lumimu’ut me-

nyangkut pertentangan antara dua sisi kemunusiaan, yakni kebudayaan 

dan alam. Pesan yang terkandung dalam mitos, antara lain: bahwa 

manusia sebagai ciptaan yang sempurna harus menaklukan alam 

dengan cara yang bijaksana.  Alam tidak akan memberikan makan 

secara cuma-cuma kepada manusia; tumani’ ’menguasai dan 

mengelola lingkungan sekitar’ secara maksimal dan bijaksana dengan 

semangat mina’esa ’bersatu padu menjadi satu’; yang rajin dan yang 

pandai atau terampil (sumikolah, sumengkot) akan rondor ’makmur’ 

dan kamang ’diberkati’; kesadaran manusia pada dinamika hidup 

dalam keadaan jatuh-bangun seperti yang diisyaratkan oleh alam: ada 
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waktu pagi dan siang, serta ada waktu sore dan malam, menjadi bagian 

dari kemanusiaan itu sendiri tanpa harus mengabaikan nilai-nilai 

kebaikan dan kedamaian. 

 Kemanusiaan atau kebudayaan dan alam yang harmoni hanya 

akan dapat dicapai dengan cara memahami kehidupan secara alamiah; 

hanya manusialah yang harus mengerti bahasa, isyarat atau tanda-tanda 

alam.  Selanjutnya, alam ciptaan diciptakan oleh Sang Pencipta dengan 

berbagai syarat; isyarat alam dan kaidah-kaidah kehidupan hanya dapat 

didalami oleh mediator yang secara fungsional  mengerti tentang 

bahasa alam itu, selanjutnya harus diserap dan diterapkan oleh tokoh 

yang ideal dan para pemimpin institusi yang representatif.  Kognisi 

kultural dalam mitos yang disusun atas kaidah-kaidah struktural yang 

sistematis menjadi landasan yang kokoh perkembangan dan ketahanan 

hidup suatu masyarakat. 

 

5.2 Amanat,  Makna  dan Tanda Simbolis Bagian Akhir Mitos  

To’ar-Lumimu’ut 

 
 

LINGUISTIK 

(BAHASA) 

denotasi 

(harafiah) 

1. Penanda: 

Keturunan To’ar-
Lumimu’ut dan 

pemukimannya 

2.Petanda: 

 Pembagian 

tahap I 

wilayah 

(ikonik) 

3. tanda 

I. PENANDA: 

Upacara adat dan musyawah 

pertama di Watu Pinawetengan 
untuk pembagian wilayah 

pemukiman. 

 

MITOS 

konotasi  

(=budaya 

setempat) 

 

II. PETANDA: 

Nilai idealisasi, 

harmonisasi, 

representasi dan 

mediasi 

III. TANDA 

(amanat dan makna simbolis) 

 

 Peserta upacara adat dan musyawarah di Watu Pinawetengan 

merupakan tokoh-tokoh ideal  keturunan To’ar-Lumimu’ut. Kegiatan 

upacara dan musyawarah merupakan representasi institusional, 

tujuannya tidak lain demi harmonisasi sosial dalam bentuk pembagian 

wilayah.  Foso dan watu pinawetengan menjadi  sarana dan media 

untuk memahami keinginan, petunjuk dan restu ne opo’ ’nenek 

moyang’. Hasil kesepakatan: wilayah dibagi empat wilayah pakasa’an  
menurut kelompok taranak: Barat Laut untuk Toumbulu’, Timur Laut 
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untuk To(u)nsea’, Barat Daya untuk  To(u)ntemboan, dan Tenggara 

untuk  To(u)ntumaratas. 
  Nilai kultural yang terkandung dalam mitos To’ar-Lumimu’ut 
mencakup empat nilai yang berbentuk segi tiga sama sisi, yakni 

kesucian/kemurnian, kemuliaan/kebajikan, keberanian/kebenaran, 

kesejahteraan/keadilan, yang masing-masing dilambangkan oleh Opo’ 
Empung ’Sang Pencipta’, nuwu’ ’amanat/mediator’,  tou ’manusia’, 

dan  tana’ ’bumi/alam ciptaan’.  Nilai-nilai tersebut membangun suatu 

kesatuan dari empat tatantan nilai, yakni idealisasi personal, mediasi 

fungsional, representasi institusional, dan harmonisasi sosial. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan dengan alam 

ciptaan sulit terjangkau karena berbeda lingkungan, jadi manusia 

hanya dapat hidup dan memahami berbagai pesan dan tanda dengan 

memanfaatkan perantara-perantara sebagai penolong, yang memahami 

baik manusia, alam roh  maupun lingkungan alam. Nilai-nilai warisan 

nenek moyang, sebagai konstruk kebudayaan Minahasa, harus diles-

tarikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman 

dalam bentuk peradaban sebagai suatu konstruksi nilai budaya. 

Akhirnya, konstruksi nilai budaya daerah yang lestari dan yang 

diperkaya nilai-nilai positif kemanusiaan lainnya akan memperkuat 

jatidiri  kelompok masyarakat dan bangsa, atau menjadi identitas 

Idealisasi 

Personal 

Mediasi 

Fungsional 

Harmonisasi 

Sosial 

Representasi 

Institusional 

Sang 

Pencipta 

Alam 

Ciptaan 
Manusia 
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kultural yang kuat untuk mnghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. 

 

5.3 Kebudayaan Minahasa 

(1) Konstruk nilai mediasi fungsional: Mediator fungsional 

dalam mitos, yakni Wali’an, Kareima, endo, foso, Mawa’a’t, 
Lumimu’ut, tu’is, Ko’ko’,To’ar, tu’ur in tana’, Pasiyouwan, opo’, 
tona’as, watu pinawetengan, nuwu’. Katana’an ’bumi’ dan 

kaowatan ’alam ciptaan’ tidak ada artinya apabila hanya dihuni oleh 

dua tou ’manusia’, Kareima dan Lumimu’ut; suatu daerah pemukiman 

hanya akan bermakna apabila terdapat kataouan ’kehidupan/manusia 

dan keturunannya’. Dalam situasi yang dihadapi, wali’an ’ulama 

wanita’ menemukan seorang wanita pingsan; doa dipanjatkan agar 

wanita sakit tersebut dapat siuman kembali dan pulih kesehatannya. Si 

sakit, di bawah endo ’sinar matahari’ kemudian mengeluarkan banyak 

lu’ut ’keringat’, bangkit dan menemukan satu-satunya  Kareima {ka-
rimat} ’orang terdekat/ sahabat’. Sebagai seorang ulama, tanggung 

jawab moral terus diembannya, bukan saja menyangkut kelangsungan 

hidup, tetapi juga harapan akan adanya  keturunan; kemudian, foso 
dilakukan untuk memohon bantuan Opo’ Empung Kasuruan Wangko’ 
‘Tuhan Mahakuasa/Pencipta/Sumber Hidup’, kiranya Lumi-
mu’ut ’perempuan yang tercipta dari batu karang yang berpeluh’ 

menjadi hamil dan mendapatkan keturunan.  Harapan dapat terealisasi 

setelah doa secara berturut-turut diarahkan ke empat penjuru mata 

angin; mawa’at berfungsi membuahi rahim si perempuan itu, dan pada 

gilirannya, Lumimu’ut menjadi mediator kasuruan/kataouan ’keturun-

an/kehidupan’ dengan lahirnya To’ar {tu’ur, to’or} ’pangkal 

pohon/yang berdiri tegak’ sebagai cikal bakal suku Minahasa. 

Masalah belum berakhir karena bumi harus dipenuhi oleh 

banyak keturunan; batang tu’is berfungsi menjadi sarana pencapaian 

tujuan.  Secara legal, To’ar dan  Lumimu’ut  menjadi sumi isteri  pada 

upacara adat yang dilaksanakan Kareima di tu’ur in tana’ ’pusat bumi’, 

dan pada gilirannya, mereka berdua berfungsi sebagai mediator 

lahirnya nenek moyang Minahasa, yakni Pasiyowan ’anak kembar tiga 

yang kelahirannya ditandai dengan sembilan kali siulan  si 
ko’ko’ ’burung manguni’. Keturunan Pasiyowan berkembang pesat 

dalam sejumlah taranak ’kelompok keturunan’ sehingga memerlukan 

pengaturan dan pembagian wilayah.  Caranya melalui musyawarah 

besar para tona’as ’pemimpin/tokoh masyarakat’ di watu ’batu’ 
pinawetengan  {pa-ina-weteng-an} ’tempat telah dilakukan pemba-
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gian’ dengan berpatokan pada nuwu’ ’amanat atau pesan’  para 

opo’  ’leluhur’. 

 Nilai kemuliaan dan kebajikan ditunjukkan dan diwariskan oleh 

para mediator yang secara bertanggung jawab telah menjalankan 

fungsi mereka masing-masing. Dapat dijelaskan bahwa semua masalah, 

konflik, harapan, keinginan, dan cita-cita manusia hanya akan dapat 

dijalani dan diatasi melalui atau dengan berpedoman pada kaidah atau 

konstruk budaya mediasi fungsional; dalam hal ini, setiap pewaris 

sebaiknya  memanfaatkan alam, termasuk fauna dan flora, pemimpin 

dan tokoh panutan, benda atau materi selalu sesuai fungsinya; banyak 

hal yang manusia tidak pahami, tidak mampu dilaksanakan, tetapi 

lingkungan sekitar siap membantu; itulah salah satu dari kearifan  

nenek moyang yang selalu dapat  menyelesaikan setiap persoalan 

hidup. 

(2) Konstruk nilai idealisasi personal: Tokoh-tokoh ideal dalam 

mitos: Kareima, Lumimu’ut, To’ar, opo’, Pasiyowan, tona’as, ama’, 
ina’, pamatu’an, patu’usan. Tou ’manusia’ selalu harus berupaya 

mencapai kesempurnaan melalui  proses idealisasi personal; dalam 

kebudayaan Minahasa, awak ’badan’ dikonsepkan sebagai ’calon 

manusia’; ma’awa-awak ’sedang mengandung calon manusia’; setelah 

proses kelahiran, calon manusia menjadi oki’ atau rinte’ atau toya’ang 
artinya ’manusia kecil yang belum sempurna’; idealisasi tokoh, antara 

lain diberikan kepada ina’ ’ayah’ dan  ama’ ’ibu’ yang dibebani tugas 

untuk  tumou tou  ’memanusiakan’. Dalam masyarakat, seorang ayah 

atau ibu menjadi lebih ideal pada saat menjadi pamatu’an atau pa’edon 
tu’a  ’orang yang dituakan’ atau patu’usan ’panutan’; kemudian, 

tingkat atau derajat seorang panutan menjadi lebih ideal lagi pada saat 

yang bersangkutan menunjukkan kemampuannya sebagai tona’as {tou 
un ta’as}  ’pemimpin adat’; idealisasi tokoh berhenti pada saat 

meninggal dan mendapat gelar opo’ ’leluhur yang telah berjasa’. 

Contohnya, Kareima, Lumimu’ut, To’ar, Pasiyowan, semuanya 

menyandang gelar tersebut. 

 Setiap tokoh ideal mememuhi persyatannya: seorang pemimpin 

agama harus menjadi karimat (kareima) ’dekat/sahabat karib’ yang 

selalu rela menolong orang yang bermasalah, sabar dalam berproses 

hingga mawa’at tiba; seorang pemimpin adat harus nga’asan ’terampil 

dan pandai melaksanakan tugasnya’ (memulihkan kesehatan orang 

yang sakit), niatean  ’berbudi luhur dan berkemauan keras atau 

semangat yang tinggi’ (berani menjalankan dan menegakkan kebenaran 
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dan keadilan),  mawai  ’dapat diandalkan’ (memanusiakan atau 

mengangkat derajat, harkat dan martabat para pengikutnya). Setiap 

orang berusaha menjadi seperti Lumimu’ut, berusaha atau  bekerja 

keras sampai berkeringat agar bisa hidup, seperti To’ar yang menjadi  
tu’ur ’pangkal pohon yang keras’ sehingga menjadi andalan dan tempat 

bersandar bagi orang lain. 

 Jadi, setiap orang, manusia biasa atau apalagi seorang 

pemimpin, harus mengemban nilai idealisasi personal dengan 

mengamalkan nilai-nilai turunannya, yakni nilai kerohanian, 

kedamaian, keadilan, kesehatan lahir dan batin, kerukunan, kepekaan 

terhadap orang lain, kesejahteraan bersama. Sebaliknya, setiap orang 

harus menghindari sikap egois, konflik, kemalangan, penderitaan, dan 

semua hal yang negatif. 

Manusia harus berusaha mencapai kehidupan yang sejati, 

dengan menjaga kualitas hidup dan berorientasi pada tujuan hidup, 

yakni kesempurnaan hidup: unsur awak harus disempurnakan menjadi 

tou, berupaya menjadi pamatua’an atau patu’usan, atau bahkan 

wali’an atau tona’as, dan kalau bisa menjadi opo’. 
(3) Konstruk nilai harmonisasi sosial: Kaidah-kaidah 

harmonisasi sosial dalam mitos: awuan, sanga awu, taranak,  lukar, 
ro’ong, tumani’,  pakasa’an, walak. Kehidupan manusia dan alam 

harus lestari/berlangsung terus, maka manusia harus menjaga 

kesimbangan/ keselarasan antarunsur, yakni Pencipta, manusia dan 

alam sekitar, bahkan harmonisasi antar manusia, dan harmonisasi 

antarunsur dalam alam. Hubungan antar anggota taranak diatur dengan 

kaidah sanga awu ’suami-isteri’ yang hidup bersama secara resmi 

dalam satu awuan ’dapur/tempat masak’.  Dalam kelompok gabungan 

beberapa taranak, keseimbangan hubungan sosial diatur dengan 

konsep lukar ’kompleks pemukiman’ dengan kegiatan malukar ’giliran 

jaga untuk keamanan’ dibawah pimpinan satu atau lebih 

pamatu’an ’yang dituakan’, dan beberapa lukar digabung dalam satu 

ro’ong dan dipimpin oleh tona’as ’pemimpin adat’. Masalah 

pemukiman yang sudah padat dan tandus dapat diatasi dengan 

mengikuti amanat para leluhur melalui kegiatan tumani’ ’membuka 

pemukiman baru’ yang selalu dipandu oleh seorang tona’as melalui 

pelaksanaan upacara adat.  Hak-hak atas tanah pertanian dan pemu-

kiman diatur dengan ketentuan pakasa’an ’kawasan milik bersama’ 

sekelompok masyarakat. 

 Dalam hal demikian, kehidupan yang bahagia hanya akan dapat 
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dinikmati dengan cara menjaga hubungan yang harmonis antarunsur 

ciptaan. Kehidupan yang  tidak seimbang akan menyebabkan 

kepunahan, malapetaka, penderitaan, kekacauan dan kemelaratan 

jasmani dan atau rohani. 

(4) Konstruk nilai representasi institusional: Kaidah-kaidah 

representasi institusional dalam mitos: katana’an, kaowatan, 
kasendukan, tu’ur in tana’, tu’ur im balak, pa’esa’an indeken, wali 
pakasa’an, Makarua Siow, Makatelu Pitu. Kehidupan roh, manusia 

dan alam terlalu luas untuk dijangkau dan dipahami, maka dibutuhkan 

bentuk keterwakilan setiap unsur; bumi ini tidak akan ada artinya 

apabila hanya berstatus katana’an ’tanah yang tidak diolah’, manusia 

harus mengubahnya menjadi  kaowatan ’ bumi yang terang dan penuh 

harapan hidup’ yang kesemuanya diarahkan pada kasendukan ’tempat 

tinggi yang penuh dengan kemuliaan’ arah dan tujuan hidup manusia. 

Konsep tu’ur in tana’ ’pusat bumi/pemerintahan’ dan tu’ur im 
balak ’sentra sebuah kawasan’ sebagai representasi pengatur wilayah 

tertinggi, sedangkan aturan pa’esa’an indeken ’seia-sekata’ sebagai 

representasi orang yang taat aturan; konsep wali pakasa’an 

‘perwakilan wilayah’ sebagai wakil atau utusan kelompok masyarakat;   
Makarua Siow ’Dewan Wali 18 Leluhur Wanita’ (matriargat) 

sedangkan Makatelu Pitu ‘Dewan Wali 21 Leluhur Pria’ (patriargat). 

 Pada hakikatnya, setiap wilayah teritorial dan spiritual memiliki 

aturan konvensional dan mempunyai pusat pengaturan dan 

pemerintahan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pilihan yang pada 

gilirannya menjadi perwakilan atau utusan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

6 SIMPULAN  DAN  SARAN 

6.1 Simpulan 

 Kesimpulan penelitian menyangkut uraian tentang kebudayaan 

atau konstruk kultural Minahasa yang telah diwariskan nenek moyang 

Minahasa adalah sebagai berikut: 

(1) Konstruk nilai mediasi fungsional: Semua masalah, konflik, 

harapan, keinginan, dan cita-cita manusia hanya akan dapat dijalani 

dan diatasi melalui kegiatan mediasi yang diemban oleh mediator 

seperti wali’an ‘tokoh agama’ dan tona’as ’tokoh adat’ atau media 

benda dan lokasi, misalnya watu pinawetengan;  foso ’upacara adat’ 

dan atau keagamaan sebagai media komunikasi antara manusia dan 

Sang Pencipta; aturan yang sama berlaku dalam hubungan antar 
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manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. 

 (2) Konstruk nilai idealisasi personal: Tou ’manusia’ selalu 

harus berupaya mencapai kesempurnaan melalui  proses idealisasi 

personal; dalam kebudayaan Minahasa, awak ‘badan’ dikonsepkan 

sebagai ’calon manusia’; ma’awa-awak ’sedang mengandung calon 

manusia’; setelah proses kelahiran, calon manusia menjadi oki’ atau 

rinte’ atau toya’ang artinya ’manusia kecil yang belum sempurna’; 

idealisasi tokoh, antara lain diberikan kepada ina’ ’ayah’ dan  

ama’ ’ibu’, tou un ta’as dan pa’edon tu’a/patu’usan, yang dibebani 

tugas untuk  tumou tou  ’memanusiakan’. 

(3) Konstruk nilai harmonisasi sosial: Kehidupan manusia dan 

alam harus lestari/berlangsung terus, maka manusia harus menjaga 

kesimbangan/ keselarasan antarunsur, yakni Pencipta, manusia dan 

alam sekitar, bahkan harmonisasi antar manusia, dan harmonisasi 

antarunsur dalam alam. Hubungan antar anggota taranak diatur dengan 

kaidah sanga awu ’suami-isteri’ yang hidup bersama secara resmi 

dalam satu awuan ’dapur/tempat masak’. Nilai-nilai turunannya 

menyangkut kesetiaan, keadilan, kedamaian, dan lain-lain, yang tidak 

lain bertujuan untuk menbangun kehidupan yang teratur.   

(4) Konstruk nilai representasi institusional: Kehidupan roh, 

manusia dan alam terlalu luas untuk dijangkau dan dipahami, maka 

dibutuhkan bentuk keterwakilan setiap unsur; bumi ini tidak akan ada 

artinya apabila hanya berstatus katana’an ’tanah yang tidak diolah’, 

manusia harus mengubahnya menjadi  kaowatan ’bumi yang terang 

dan penuh harapan hidup’ yang kesemuanya diarahkan pada 

kasendukan ’tempat tinggi yang penuh dengan kemuliaan’ arah dan 

tujuan hidup manusia.  
 

6.2 Saran 

(1) Nilai-nilai warisan nenek moyang, sebagai konstruk 

kebudayaan Minahasa, harus dilestarikan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan jaman dalam bentuk peradaban sebagai 

suatu konstruksi nilai budaya. Akhirnya, konstruksi nilai budaya 

daerah yang lestari dan yang diperkaya nilai-nilai positif kemanusiaan 

lainnya akan memperkuat jatidiri  kelompok masyarakat dan bangsa, 

atau menjadi identitas kultural yang kuat untuk mnghadapi tantangan 

kehidupan selanjutnya. 

(2) Penelitian ini perlu dilanjutkan pada tahap ke dua untuk 

membahas secara tuntas tentang konstruksi nilai budaya  atau 
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peradaban Minahasa yang membutuhkan kajian pendalaman terhadap 

peninggalan budaya yang berbentuk situs, artefak, kesenian tradisional, 

genre atau tradisi lisan yang kesemuanya mengandung kearifan lokal 

yang perlu dilestarikan. 

(3) Setiap kajian tentang budaya Minahasa senantiasa harus 

berpijak pada kajian konstruk nilai budaya maupun pada kajian 

konstruksi nilai budaya yang telah dilakukan sehingga terarah dan 

terkategorisasi dengan baik dalam upaya pemberdayaan jatidiri 

masyarakat lokal dan penguatan integrasi bangsa menghadapi 

tantangan globalisasi. 
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