
BAB III 

POTRET MASYARAKAT SELARU 

 

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Selaru 

 Kecamatan Selaru berada di Kabupetan Maluku Tenggara Barat (MTB) meliputi, 

yaitu Ibukota Kecamatan Adaut, Desa Namtabung, Desa Kandar, Desa Lingat, Desa Fursuy, 

Desa Werain dan Desa Eliasa. Secara geografis Kecamatan Selaru merupakan satu daratan 

(satu pulau) dengan luas 82.626 (ha).
1
 Batas wilayah Kecamatan Selaru adalah sebelah Utara 

berbatasan dengan Laut Banda dan Yamdena, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan 

Laut Arafuru, dan sebelah Barat berbatasan dengan Banda.  

Semua desa di Kecamatan Selaru merupakan daerah pesisir (tepi laut) sehingga 

transportasi laut
2
 yang lebih dominan digunakan untuk perhubungan antar desa bahkan 

dengan kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Walaupun transportasi antar desa bisa 

melalui darat mengingat Selaru merupakan satu daratan (satu pulau). Jalur perhubungan darat 

antar desa di Selaru ini menggunakan sepeda motor, baik pribadi maupun jasa ojek di setiap 

desa. Jalur perhubungan darat belum diaspal dan sebatas jalan setapak semen yang hanya 

pada batas-batas tertentu, sehingga pada musim hujan masyarakat lebih cenderung 

menggunakan transportasi laut.  

Masyarakat Selaru termasuk ras suku Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat. Keterikatan hubungan kekerabatan/kekeluargaan di Selaru cukup kental bila 

ditelusuri secara historis dengan menarik silsilah leluhur. Masyarakat Selaru merupakan 

masyarakat yang juga mengalami hidup berpindah-pindah tempat khususnya di daratan 

Selaru. Selain keinginan mencari daerah hidup dan bersosialisasi yang baik dan layak, alasan 

                                                           
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten MTB, Selaru Dalam Angka (MTB: BPS  Selaru, 2009), 1. 

2
 Transportasi laut antara lain: perahu motor, speed-boat, perahu semang.  
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hidup berpindah-pindah juga karena adanya konflik antara saudara ataupun desa dan bencana 

alam. Akibatnya, ada penduduk desa yang satu mendiami desa lain, terjadi kawin campur, 

percampuran/adaptasi budaya termasuk bahasa (singkretisme).
3
 Demikianlah, masyarakat 

Selaru termasuk dalam persekutuan masyarakat genealogis-teritorial, yaitu persekutuan 

masyarakat yang bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat 

dalam hubungan keturunan dalam pertalian daerah dan atau kekerabatan.
4
  

 Walaupun satu daratan namun Adaut merupakan satu-satunya daerah dari tujuh desa 

di Selaru yang memiliki bahasa yang berbeda. Bahasa Adaut merupakan bahasa Timur yang 

mirip dengan bahasa orang Lauran,
5
 sedangkan bahasa enam desa merupakan bahasa Selaru. 

Bahasa Adaut asli lebih mirip bahasa orang Makatian
6
 (tahun 1960-an bahasa itu masih ada 

di Adaut). Bahasa Selaru sendiri merupakan bahasa campuran, yang dikenal dengan bahasa 

Wasetlar.
7
 Mungkin dari sejarah ini pula maka tampak bahwa ada dua kepercayaan dipeluk 

masyarakat di Adaut, yakni Protestan dan Katholik karena kepercayaan Katholik dibawa oleh 

orang Lauran. Berbeda dengan desa Selaru yang lain yang penduduknya 100% pemeluk 

Protestan.
8
 

                                                           
3
 Bnd. Hasil wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 

4
 Band. C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 

28-29. 
5
 Di Adaut ini pengaruh bahasa Timur dari orang Lauran. Konon, waktu pulau Muksyotar sampai Sera (pulau-

pulau terluar dari Selaru) mengalami bencana yakni dikepung burung rajawali dan lalat sehingga penduduk 

merasa terancam/tidak aman, mereka kemudian keluar kampungnya dan mayoritas penduduknya datang ke 

Adaut. Akhirnya, Adaut dipenuhi orang Lauran yang membawa bahasa Timur sehingga di Adaut dipengaruhi 

bahasa Lauran. Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 

Lauran sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, dimana ibukota kecamatan adalah 

Saumlaki.  
6
 Makatian  merupakan salah satu desa di Kecamatan Wermaktian, dimana ibukota kecamatan adalah Sera. 

7
 Bahasa Selaru merupakan bahasa Wasetlar yang menyebar dan popular. Wasetlar adalah desa „pemukiman‟ 

saja yang penduduknya sebagian dari Lingat, Kandar, Namtabung (kampung-kampung Selaru) dan sebagian 

dari luar, yang pergi tambah-tambah saja sehingga jadi perkampungan. Namun karena masyarakat Wasetlar 

buat masalah dengan Kandar maka Kandar panggil Lingat/Namtabung/dll bersatu (Selaru bersatu) dan usir 

mereka dari Selaru pada masa pemerintahan Belanda/Kompeni. Ibid. 

8
 Hanya desa Namtabung dan Eliasa yang masyarakatnya 100% memeluk Jemaat Gereja Protestan Maluku, desa 

yang lain ada denominasi gereja. 
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 Mata pencarian masyarakat Selaru sebagian besar petani ladang, nelayan ikan dan 

nelayan rumput laut. Mata pencarian masyarakat ini terkait dengan sumber daya alam di 

Selaru, baik di darat maupun di laut. Nelayan rumput laut semakin diminati masyarakat 

Selaru karena hasil penjualannya yang cukup tinggi dibanding dengan petani kopra yang cara 

kerjanya cukup berat namun hasil penjualannya rendah. Selain itu (khususnya di Namtabung) 

ada keharusan untuk setiap rumah tangga (termasuk rumah tangga baru) harus berkebun dan 

menanam 50 pohon pisang, kalau tidak akan ditindak oleh pemerintah desa. Hal ini malah 

telah diatur dalam Keputusan Desa Pasal 20. Suatu upaya dari pemerintah desa agar 

masyarakat desa tidak menjadi pengangguran dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang 

sejahtera. 

Tampak bahwa kehidupan sosial-budaya masyarakat masih dipengaruhi 

ketergantungan pada alam. Aktivitas berkebun 'menanam-panen‟ jagung dan umbi-umbian 

juga memperhatikan musim hujan-panas. Cukup unik di Selaru ketika pelaksanaan adat buka 

sasi laut untuk mengambil hasil laut taripang dan lola yakni biasanya orang kampong yang 

ada di Saumlaki (ibukota kabupaten) akan datang untuk mengikutinya. Selain karena 

berkumpul bersama keluarga dan kampong jadi rame, hasil jual taripang dan lola yang cukup 

tinggi akan memberi keuntungan bagi keluarga bila semakin banyak anggota keluarga yang 

mencari. Buka sasi ini akan melibatkan pemerintah, tua-tua adat dan tokoh agama. Bidang 

kerja lain yang menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat adalah PNS di kantor 

Camat, perangkat desa, guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri di Kecamatan, 

pedagang/wiraswasta, tukang , dan ABK/buruh motor laut. 
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3.1.1 Gambaran Umum Adaut dan Namtabung 

Luas Adaut sebagai ibukota Kecamatan Selaru 22.309 (ha).
9
 Sebelah Utara dan Timur 

Adaut berbatasan dengan Laut. Sedangkan, sebelah Selatan Adaut berbatasan dengan Kandar 

dan sebelah Baratnya berbatasan dengan Namtabung. Jumlah penduduk Adaut 4.451 orang 

dengan jumlah Kepala Keluarga 1.016.
10

 Pemeluk Protestan 90% dan Katholik 10%.  

  

 

Gambar 3.1 Adaut tampak depan kampong dengan jembatan dan talit  

 

 

Di Adaut ada sarana pendidikan dari PAUD/TK sampai SMU. Sarana umum yang 

lain adalah Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit Umum, Puskesmas, sedangkan Kantor 

Perhubungan Kecamatan Selaru (Sabandar), Koramil dan Polsek baru selesai dibangun dan 

menunggu untuk diresmikan. Sebagai ibukota kecamatan yang baru mengalami pemekaran, 

Adaut masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dan pembenahan struktur 

pemerintahannya. Jarak tempuh ke ibukota kebupaten (Saumlaki) menggunakan transportasi 

laut, yakni motor laut ±2 jam dan speedboat ±30 menit. Aktivitas perhubungan ini lancar 

setiap hari dengan harga angkutan motor laut Rp. 20.000,- dan speedboat Rp. 50.000/orang. 

                                                           
9
 Badan Pusat Statistik Kabupaten MTB, Selaru Dalam Angka (MTB: BPS  Selaru, 2009), 1 

10
Ibid., 4.  

Namun berdasarkan data yang diambil di pemerintahan desa Adaut maka data kependudukan tahun 2010 

mengalami perubahan, yakni jumlah penduduk 4.683 jiwa dan 1.053 jumlah Kepala Keluarga.  
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Gambar 3.2 Kantor Camat, Kecamatan Selaru 

Luas Namtabung 11.568 (ha).
11

 Sebelah Utara berbatasan dengan Laut, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kandar, sebelah Timur berbatasan dengan Adaut, dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Kandar dan Lingat. Jumlah penduduk 1.883 orang dengan 544 

Kepala Keluarga (KK).
12

 Penduduk 100% memeluk agama Protestan (Gereja Protestan 

Maluku). Di Namtabung sarana pendidikan dari PAUD/TK sampai SLTP. Sarana umum 

yang lain antara lain Kantor Kepala Desa, Balai Desa, dan Puskesmas/Posyandu.   

Jarak tempuh dari Namtabung ke ibukota kabupaten (Saumlaki) menggunakan jalur 

transpotasi speed boat ± 1 jam perjalanan dan perahu motor ±2 jam perjalanan. Aktivitas 

perhubungan tidak berjalan tiap hari, hanya 3 hari yakni Senin, Rabu dan Jumat. Alasannya 

karena sarana transportasi yang digunakan merupakan milik pengusaha secara pribadi, maka 

dengan memperhitungkan aktivitas warga masyarakat yang kuantitas perjalanan juga tidak 

terlalu tinggi sehingga jadwal perjalanan transportasi diatur demikian. Dengan harga 

angkutan yang ditentukan pemilik angkutan yakni untuk speed boat Rp. 50.000,-/orang dan 

motor laut Rp. 30.000,-/orang. Jarak Adaut – Namtabung lewat jalur darat ± 38 km yang 

                                                           
11

 Ibid., 1 
12

 Ibid., 4.  
Namun berdasarkan data yang diambil di pemerintahan desa Namtabung  maka data kependudukan tahun 2010 

mengalami perubahan, yakni jumlah penduduk 1.842 jiwa dan 508 jumlah Kepala Keluarga. 
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melalui Kandar. Perhitungannya Adaut – Kandar ± 22 km sedangkan Kandar – Namtabung ± 

16 km.  

  

Gambar 3.3 Namtabung tampak dari depan kampong 

3.1.2 Pemerintahan 

Sistem pemerintahan Adaut dan Namtabung tiada perbedaan dengan desa-desa di 

Selaru lainnya; menggunakan model pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 

1979.
13

 Perbedaannya hanya tampak ketika secara administrasi Adaut pun telah menjadi 

ibukota Kecamatan Selaru dengan Camat sebagai kepala pemerintahan Kecamatan Selaru. 

Dibawah Camat Selaru ada garis komando pemerintahan terhadap Kepala Desa se-Selaru, 

yakni tujuh desa yang ada. Dalam hubungan bahwa desa memiliki hak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri, maka desa se-Selaru dalam struktur Pemerintah Desa-nya terdapat 

perangkat desa yang mengatur Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa serta Wakilnya, Badan 

                                                           
13

 Pasal 1, huruf a UU Nomor 5 Tahun 1979 : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Permusyaratan Desa, pembantu-pembantu Kepala Desa baik Sekretaris Desa ataupun Kepala-

Kepala Urusan, dan Kepala Soa.
14

 Kepala Desa dipilih secara demokrasi.  

 

Gambar 3.4 Skema Struktur Pemerintahan Desa 

 

Desa sebagai kesatuan administrasi dan desa juga sebagai kesatuan hukum (adat),  

sehingga sebagai desa definitif inilah maka ada kemandirian sosial-budaya terutama mengacu 

kepada hukum (adat) yang mengikat dan mengatur masyarakat dalam pelbagai aspeknya.
15

 

Desa-desa di Selaru yang berdasarkan ikatan teritorial-genealogis, peranan pimpinan desa 

cukup dipengaruhi adat istiadat yang ada selain hukum negara, tampak dari adanya 

Keputusan Latupati dan nilai adat dalam Keputusan Desa yang ada. Selama masalah sosial 

dalam desa dapat diselesaikan oleh pemerintah desa dengan peraturan desa dan adat istiadat 

yang ada, maka masalah tersebut dinyatakan selesai dan tidak perlu untuk dilanjutkan pada 

tingkat selanjutnya.
16

  

                                                           
14

 Band. Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 

1999), 166-167. 
15

 Ibid., 51. 
16

 Band. Keputusan BPD bersama Pemerintah Desa Namtabung Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa 

Namtabung, Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa dan Adat Istiadat Desa Namtabung, Pasal (2) Semua 

Kepala Desa BPD

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

Sekretariat Desa

Kepala Soa

Kepala Urusan
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Selain Kepala Desa dan staf desa sebagai perangkat pemerintah desa yang mengatur 

roda pemerintahan desa bersama BPD, ada juga lembaga-lembaga desa yang lain yang 

pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan desa, antara lain: Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Adat, Organisasi Pemuda, Kelompok Tubuh atau 

kesatuan (koor, istilah yang dipakai gereja),
17

 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 

Limnas dan Puskesmas/Posyandu.  

Lembaga Adat merupakan lembaga desa (elemen desa) yang baru dibentuk (tahun 

2006, Adaut) disesuaikan berdasarkan kebutuhan desa. Karena masyarakat Selaru hidup 

dalam adat maka harus membentuk lembaga adat untuk mengatur adat itu sendiri.
18

 Itu 

berarti, Lembaga Adat dibentuk di Selaru karena kebutuhan dari desa-desa definitif sebagai 

kesatuan hukum adat yang memiliki status hak-hak adat; dimana masyarakat terikat dengan 

adat. 

3.1.3 Sistem Kepercayaan 

Hakikat pengalaman religius, yaitu kepekaan terhadap yang suci timbul dalam 

pergaulan dunia. Bagi orang zaman kuno, seluruh kosmos terbuka kepada yang kudus. Pada 

prinsipnya objek apa saja – entah matahari atau bulan, bumi, air, gunung, hutan, batu karang, 

pohon, gua, dst – dapat menjadi hierofani baginya. “Hierofani” berarti penampakan dari yang 

kudus.
19

 Hal itu juga yang dialami oleh para leluhur di Namtabung yang dikenal dengan 

sebutan Hulasow. Hulasow berasal dari kata Hul = bulan dan Seuw = matahari, yang 

                                                                                                                                                                                     
permasalahan yang terjadi di dalam desa dan telah dilaporkan kepada pemerintah desa (kepala desa) harus 

diselesaikan di Balai Desa; Pasal 3 (Point a) Apabila permasalahan yang telah diselesaikan oleh pemerintah 

tidak diterima dan masalah itu ingin ditingkatkan maka harus mendapat keterangan/pengantar dari pemerintah 

desa; dan (point b) Untuk mendapat surat keterangan/pengantar dari pemerintah desa maka diberi kelonggaran 

waktu selama 2 minggu.   
17

 Kelompok tubuh atau kesatuan atau koor adalah sistem pengelompokkan masyarakat sesuai dengan kelompok 

umur atau teman sebaya. Kelompok ini sangat memainkan peranan penting baik dalam aktiviats pemerintah 

maupun gereja, yakni pengelompokkan kerja atau pembagian kerja di desa sering diatur berdasarkan 

pengelompokkan ini. 
18

 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty (Namtabung, 10 November 2010) dan Bpk. I. Batlayar 

(Adaut, 15 November 2010). 
19

 Niko Syukur, Pengalaman Dan Motivasi Beragama, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 32.   
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pengertiannya merujuk pada kekuasaan yang besar atau lebih tinggi dari segalanya. Bulan 

dan matahari dipandang sebagai representatif dari Tuhan sebab bulan dan matahari tidak bisa 

dipegang, namun bisa dilihat dan dirasakan; dianggap sebagai pelindung pada waktu siang 

(matahari) dan pada waktu malam (bulan). Setelah kekristenan masuk dan penginjilan mulai 

dikenal maka Hulasow diartikan sebagai Tuhan. Tuhan dipahami sebagai pribadi yang 

berkuasa atas seluruh alam ciptaanNya, termasuk bulan dan matahari.
20

 Orang Adaut 

menyebut “Tuhan” dengan istilah Ratu yang artinya “hakim yang paling tertinggi di dunia.”
21

 

Ritus-ritus adat yang masih cukup kental dilestarikan masyarakat Selaru dan bahkan 

didukung gereja karena nilainya adalah pelaksanaan sasi, baik sasi laut maupun sasi darat. 

Sasi laut meliputi hasil laut lola dan taripang; dan sasi darat meliputi dusun kelapa. Selain 

berfungsi menjaga hasil bumi dari ancaman pencuri selama masa perkembangbiakan sebelum 

masa panen, sasi mempunyai makna untuk memberi kesempatan bagi alam untuk hidup dan 

berkembang (melestarikan). Tanggung jawab pelestarian ini bukan hanya merupakan 

tanggung jawab warga desa dan pemerintah yang ada, tetapi juga diyakini ada dalam 

perlindungan Tuhan maupun arwah leluhur melalui ritus adat dan dukungan gereja. 

Barang-barang adat yang menjadi pusaka desa pun dianggap sakral sehingga bila 

dikeluarkan untuk „dimandikan‟ dan (atau) acara adat maka harus ada proses adat yang dibuat 

oleh orang yang secara adat bertanggung jawab untuk menjaga barang adat tersebut. Dulu ada 

pula kepercayaan masyarakat akan adanya kemampuan doti
22

 dari beberapa orang yang 

cukup memberikan dampak ketakutan pada masyarakat. Berdasarkan tindakan-tindakan 

                                                           
20

 Vidya Rumahlatu, “Laporan Vikaris Jemaat GPM Namtabung Klasis Tanimbar Selatan Tahun 2012,” (tidak 

ditebitkan), 10. 
21

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (23 Agustus 2013). 
22

 Doti adalah semacam  kemampuan ilmu hitam yang dimiliki orang-orang tertentu, kemampuan itu didapat 

karena berburu ilmu tersebut di luar kampong, tetapi juga ada yang karena merupakan barang yang dapat 

diturunkan langsung kepada keturunannya (keturunan orang seng bae, orang suanggi). 
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religius tersebut maka kepercayaan di Selaru pada dasarnya mengandung unsur-unsur: 

Animisme, Magi, dan Totemisme.
23

 

 

Gambar 3.5 Gading/Gigi Gajah “Tlelyawar”
24

  

3.1.4 Sistem Kekerabatan  

a. Duan Lolat 

Prinsip hidup masyarakat Selaru (masyarakat Tanimbar
25

) yang turut mengikat sistem 

kekerabatan masyarakat adalah budaya Duan-Lolat. Khusus di Namtabung lebih dikenal 

dengan istilah serimwan (pihak laki-laki) dan serimfwet (pihak perempuan). Masyarakat 

sudah menyadari siapa dirinya. Baik dalam posisi sebagai Duan maupun Lolat, masyarakat 

secara pribadi sudah tahu fungsinya. Duan akan melindungi Lolat, Lolat akan menghargai 

                                                           
23

 Animisme : suatu faham bahwa alam ini atau semua benda memiliki roh atau jiwa. Magi : gaib; rahasia; sihir. 

Totemisme :kepercayaan bahwa benda atau tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang disucikan (dianggap 

suci) karena dianggap sebagai penjelmaan dari dewa, yang merupakan nenek moyang mereka. Pius A. Partanto 

dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 32; 424; 755-756. 
24

 Gading gajah tlelyawar adalah barang adat/harta adat yang paling tinggi nilainya. Sekarang gading gajah telah 

langka dan yang tampak dalam gambar adalah gading gajah yang merupakan barang pusaka/harta kampong 

Namtabung. Ketika hendak dikeluarkan untuk difoto maka dilakukan adat (bicara buat tete nene moyang) oleh 

(Alm). Bpk.  R. Sambonu yang menurut adat dipercayakan untuk menyimpan barang pusaka kampong. Gading 

gajah bernilai tinggi sebagai barang pusaka karena keberdaan (gading) gajah yang tidak ada di daerah Tanimbar 

dan konon  untuk memilikinya maka seseorang harus keluar kampong mengarungi laut lepas yang luas, 

mempertaruhkan nyawa dan harta untuk mendapatkannya. Seseorang yang telah memilikinya dianggap sebagai 

seorang yang tangguh/hebat (bangsawan).   
25

 Secara administratif, kepulauan Tanimbar secara keseluruhan merupakan wilayah Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat, dan itu berarti Kecamatan Selaru termasuk didalamnya. Budaya yang telah mendarah-daging 

dalam kehidupan masyarakat Tanimbar adalah budaya Duan-Lolat. 
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Duan. Duan sudah tahu siapa Lolat-nya, dan Lolat sudah tahu siapa Duan-nya. Dalam 

kehidupan sehari-hari dan penerapan adat yang berlaku akan tampak budaya Duan-Lolat ini. 

Mengutip penjelasan duan-lolat menurut Ina Luturmas,
26

 istilah duan berasal dari 

kata “Ndrue” yang artinya tuan, raja, pemimpin dan penguasa. Dalam strata sosial duan ini 

selalu pada posisi di atas dari pada lolat. Dalam segala hal duan sebagai pemegang nafas 

lolat; artinya duan merupakan asal segala hidup, pemberi hidup. Dalam hubungannya dengan 

manusia satu sama lain (laki-laki dan perempuan), duan ini dimaksudkan sebagai perempuan 

yang merupakan lambang dari kehidupan, kesuburan yang dalam bahasa Tanimbar disebut 

“Ompak Ain” yang artinya tempat tanah. Dalam konteks perkawinan duan adalah pemberi 

perempuan artinya duan memiliki perempuan, jika perempuan itu hendak menikah maka 

duan ini akan memberikan perempuan itu kepada seorang yang mau menjadi suaminya. 

Sedangkan kalau perempuan itu sudah menikah maka saudara laki-laki dari perempuan 

(pihak keluarga perempuan) akan berstatus sebagai duan bagi suaminya (pihak keluarga laki-

laki).  

Dilain pihak, istilah Lolat artinya ‟hamba‟. Dalam strata sosial lolat ini selalu pada 

posisi di bawah dari pada duan. Dalam segala hal lolat ini selalu bergantung hidup pada 

duan, apalagi kalau dia sedang mengalami masalah, yang menjadi tempat berteduh, sandaran 

hidupnya adalah duan. Dalam hubungannya dengan manusia satu sama lain, lolat ini 

dimaksudkan sebagai laki-laki yang siap bekerja membantu duan yang dalam bahasa 

Tanimbar disebut “Udan Ain” yang artinya tempat hujan. Dalam konteks perkawinan  lolat 

adalah penerima perempuan artinya perempuan yang diberikan oleh duan. Kalau laki-laki itu 

menikah dengan perempuan pemberi duan tadi maka laki-laki itu bersama keluarganya akan 

menjadi lolat bagi perempuan itu dan keluarganya. 
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File:///D:/mtb/PENGARUH BUDAYA DUAN DAN LOLAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 

TANIMBAR<<Stpakambon‟sBlog.htm, diunduh Minggu, 2 Mei 2010. 

file:///D:/mtb/PENGARUH%20BUDAYA%20DUAN%20DAN%20LOLAT%20DALAM%20KEHIDUPAN%20MASYARAKAT%20TANIMBAR%3c%3cStpakambon'sBlog.htm
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Jadi, duan berfungsi sebagai pemberi hidup kepada lolat, pelindung dan pemelihara 

lolat. Dan fungsi lolat adalah mengabdi kepada duan. Sudah sepantasnya kalau kita sudah 

ditolong maka kita juga harus menolong. Saling menghargai dan menolong adalah bentuk 

kerja sama yang baik di antara duan dan lolat sehingga sebagai balasannya lolat bekerja 

membantu duan. Duan dan lolat yang dimaksud dalam budaya Tanimbar ini bukanlah hal 

untuk membedakan manusia yang lebih tinggi dan lebih rendah seperti sistem kasta. 

Melainkan yang mau ditekankan dari budaya duan dan lolat dalam hubungannya dengan 

manusia satu sama lain adalah untuk saling menghormati dan menghargai, saling menopang 

dan melengkapi, hidup dalam suasana rukun dan damai; bukan yang kuat menganggap 

rendah yang lemah tetapi justru yang kuat membantu yang lemah sehingga dalam hidup 

bersama selalu didasarkan pada cinta dan kasih persaudaraan. Bentuk cara berpikir dan 

bertindak yang dipengaruhi dengan budaya duan lolat tampak ketika ada acara syukuran 

keluarga maka secara spontan pihak duan akan membawa kain tenun (tais) dan bahan 

makanan, sedangkan pihak lolat akan melepas sopi dan sumbat berupa uang. Di Namtabung 

ternyata nominal sopi dan sumbat telah ditetapkan/diatur dalam Keputusan BPD bersama 

Pemerintah Desa Namtabung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa Namtabung, 

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa dan Adat Istiadat Desa Namtabung. 

Untuk lebih mengerti duan-lolat maka kita akan memperhatikan anak tangga garis 

keturunan penulis. Marga Ayah adalah Temmar dan marga Ibu adalah Matrutty. Dalam 

menarik garis keturunan ayah dan ibu ini hanya berdasarkan ‟garis keturunan perempuan 

(ibu) saja.‟ 
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Gambar 3.6 Contoh Melihat Duan Dari Garis Keturunan Ayah 

Marsela (Kusu Metmet)
27

 

Haluruk (Duan) 

Malisngorar (Duan) 

Laratmase (Duan) 

Nureroan (Duan) 

Abarua (Duan) 

Watumlawar (Duan) 

Temmar (Lolat) 

Gambar 3.7 Contoh Melihat Duan Dari Garis Keturunan Ibu 

Rahandekut (Kusu Metmet) 

Kelmaskossu (Duan) 

Enus (Duan) 

Matrutty (Om = saudara laki-laki dari ibu) 

Penulis (saya sebagai Lolat) 

Jadi, saya Lolat bagi Matrutty, Enus, Kelmaskossu dan Rahandekut, maupun bagi 

Watumlawar, Abarua, Nureroan, Laratmase, Malisngorar, Haluruk, dan Marsela. Perlu 

                                                           
27

 Kusu metmet secara harafiah dalam bahasa Namtabung, yaitu kusu = “pohon”, metmet = “hitam,” jadi kusu 

metmet = “pohon hitam.” Kusu metmet dimengerti sebagai anak tangga garis keturunan yang paling 

pertama/awal. Biasanya masyarakat memakai istilah „Tuhan(g) Allah Kedua‟ karena merupakan anak tangga 

yang paling memiliki otoritas suara pada pengambilan keputusan adat dalam suatu keluarga (mata-rumah). Kusu 

metmet berdasarkan tabel merupakan anak tangga terakhir yang dapat diketahui saja. Hasil wawancara dengan 

Bpk. N. Haluruk. 
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diketahui penulis tidak memanggil Matrutty sebagai duan tetapi hanya sebagai om karena 

merupakan pihak saudara laki-laki dari ibu penulis. Namun, bila nanti penulis punya 

keturunan (anak) maka anak-anak penulis yang akan memanggil Matrutty sebagai duan.
28

  

Ada ciri khas Adaut dalam memahami duan-lolat adalah dengan hanya menarik garis 

”keturunan perempuan (ibu)” dari keturunan ibu saja dan tidak dari keturunan ayah. Seperti 

yang dikatakan Kepala Desa Adaut bahwa ”khusus di Adaut tidak berlaku ‟Ompak Ain-Udan 

Ain,‟ Adaut cuma tahu mama punya orang-orang yakni asal-usul mama, tapi bukan berarti 

tidak pusing dengan bapak punya orang-orang.”
29

 

b. Soa 

 Baik di Adaut maupun Namtabung, tampak rumah-rumah penduduk berdiri 

berkelompok dalam lingkungan masing-masing soa. Walaupun pada perkembangannya 

karena semakin bertambahnya penduduk dan semakin sempit tanah pemukiman berdasarkan 

soa maka ada rumah-rumah yang dibangun di luar lingkungan soa (pada wilayah pemukiman 

baru). Soa sederhana dipahami sebagai beberapa mata rumah.
30

 

Di Adaut ada 10 Soa, yakni: Soa Osife, Soa Olime, Soa Mitak, Soa Sarwempun, Soa 

Toyempun, Soa Butunempun, Soa Owearkelane, Soa Nifmase, Soa Arunglele, dan Soa 

Nuslare. Sedangkan di Namtabung ada 5 Soa, yakni: Soa Lapnei, Soa Selebu I, Soa Selebu II, 

Soa Resa, dan Soa Malihu.  

Nama dari setiap soa memiliki makna tertentu yang menunjukkan identitas tradisional 

setiap soa yang sudah ada sejak nenek-moyang mendirikan perkampungan. Misalnya di 

                                                           
28

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (18 September 2013). 
29

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010). 
30

 Soa adalah kumpulan dari kelompok-kelompok keturunan unilateral, yakni mata-rumah yang terbentuk pada 

suatu masa tertentu.  Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987) 29. Tiap-tiap 

Soa, terdiri dari beberapa mata-rumah. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: 

Djambatan, 1987. 
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Namtabung: Lapnei berarti “yang menjadi sandaran;” Selebu I berarti “dalam segala hal 

katong (kita) yang menjadi pertama;” Selebu II berarti “yang pertama sesudah Selebu I;” 

Resa berarti “orang yang berani;” dan Malihu berarti “ambil dia lai‟ (lagi).” Menyebutkan 

nama marga saja, maka masyarakat sudah tahu dari soa mana.  

  

Gambar 3.8 Dalam kampong Adaut dan Namtabung 

Setiap soa memiliki kepala soa. Pada perkembangannya, lingkungan setiap soa 

dijadikan batas lingkungan RT/RW dalam desa, sehingga kepala soa menjadi Ketua RT/RW. 

Jadi, Kepala Soa (Ketua RT/RW) berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah 

desa dan itu berarti dibawah naungan Kepala Desa (pemerintah).
31

 Sebisa mungkin masalah 

dalam keluarga di setiap soa diselesaikan di soa dulu, bila kemungkinan masalah tidak 

terselesaikan di soa maka masalah tersebut dapat dibawa ke pemerintah desa dengan 

perantaraan kepala soa. Suatu tradisi penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau 

kekerabatan soa dan upaya menghindari memperpanjang masalah yang berunjung pada 

permusuhan antar keluarga. 

 

                                                           
31

 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty  (Namtabung, 10 November 2010) 
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c. Patrilineal 

Masyarakat Selaru termasuk dalam masyarakat yang patrilineal dimana susunan 

masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki). Perempuan kurang 

mendapat peran dalam masyarakat bila dibandingkan dengan laki-laki; diluar peran karena 

profesinya sebagai guru, perawat/bidan, pendeta, dll. Perempuan lebih banyak memainkan 

perannya dalam rutinitas mengurus keluarga/rumah tangga. Sulit ditemukan perempuan 

menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat, perempuan selalu menjadi “nomor dua” dari 

laki-laki. Tidak pernah perempuan menjadi Kepala Desa, Kepala Soa, Saniri negeri, Ketua 

bahkan anggota BPD, Ketua bahkan anggota LKMD, Ketua bahkan anggota Lembaga Adat. 

Perempuan hanya menjadi pemimpin sebatas kelompok atau organisasinya saja, misalnya : 

Dharma Wanita atau PKK, Kelompok Tenun, pengurus pada organisasi gereja. Pengaruh 

patrilineal tampak juga ketika perempuan kurang diberi peluang untuk menghadiri dan 

berbicara pada pertemuan-pertemuan desa dibanding laki-laki.   

Walaupun demikian, ada keunikan yang dilihat penulis bahwa dalam hal adat nilai 

perempuan selalu di Selaru menjadi perhatian. Seperti ketika melihat duan  maka yang dilihat 

adalah garis keturunan dari pihak perempuan (ibu). Selain itu dalam adat (pernikahan) 

maupun persoalan amoral nilai kedudukan perempuan selalu mendapat perhatian (dalam 

harta pakai, harta perempuan, harta buang). Inilah yang kemudian dikatakan bahwa “nilai 

perempuan di Tanimbar paling tinggi dari apa pun karena dari situ terpancar keturunan.”
32

 

d. Perkawinan 

Berdasarkan rumusan Latupati maka perkawinan
33

 adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera, 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan harus 

didasarkan pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

                                                           
32

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Temmar (Namtabung, 11 November 2010). 
33

 Lihat. Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Bab I, Bab II dan Bab III. 
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Tahun 1975, serta adat istiadat setempat yang berlaku. Perkawinan dinyatakan sah apabila 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan, serta dicatat pada catatan sipil. Tiap-tiap 

perkawinan hendaknya dilangsungkan menurut tata cara adat istiadat yang berlaku. 

Diuraikan macam perkawinan adat, antara lain : anpot bat silai 

(perkawinan/peminangan besar-besaran tanpa harta pakai dan yang ada harta pakai), anpot 

bat marumat (meminang sederhana), kawin lari, kawin salah jalur (nafyatak ndure), kawin 

masuk desa, dan kawin keluar desa. Salah satu keunikan bahwa menurut adat istiadat orang 

Tanimbar, anak lelaki dari saudara perempuan diperbolehkan kawin dengan anak wanita dari 

saudara laki-laki dalam satu garis keturunan (fasau bain) atau biasa dengan istilah sehari-hari 

“tampa kaweng”. Selain itu dalam Keputusan Latupati juga dijelaskan/diatur bahwa asas 

monogami ditekankan dalam perkawinan dan perkawinan tersebut harus atas persetujuan 

kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) yang telah dewasa (band. Bab II Pasal 4 – 

Pasal 7).  

Perkawinan adat selalu merupakan urusan yang melibatkan dua kelompok 

kekerabatan mata-rumah dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Disinilah akan tampak 

peran duan lolat untuk saling melengkapi. Ada kiasan orang tatua yang mengatakan bahwa 

“adalah baik bagi seseorang untuk kaweng dalam kampong dengan katong punya orang 

sendiri (fasau bain); bila seseorang kaweng keluar kampong berarti dia seng laku dalam 

kampong.” Suatu kiasan yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sistem 

kekerabatan yang tidak hanya mengikat dua individu yang berlainan jenis, tetapi lebih dari 

pada itu mengikat dua komunitas keluarga besar bahkan komunitas kampong.  

Semakin baik kawin dengan orang sekampung menunjukkan semakin erat sistem 

kekerabatan dalam kampong, karena sudah saling mengenal satu dengan yang lain sebagai 

keluarga (mata-rumah); mana duan dan mana lolat; sehingga perkawinan dijaga. Dengan 

Perkawinan fasau bain maka hubungan kekeluargaan tidak terputus, malah mempertahankan 
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kemurnian darah keluarga. Keluarga pun tidak kuatir lagi status sosial masing-masing 

pasangan berdasarkan latar belakang keluarganya. Keterikatan karena perkawinan fasau bain 

ini akan mempermudah kedua pasangan untuk selalu menunjukkan “kepedulian” bagi 

saudara-saudara dari kedua belah pihak maupun keluarga besar keduanya. Tidak ada 

keseganan atau batasan untuk saling peduli dan menolong antar kedua belah pihak keluarga 

karena sudah saling mengenal. Kiasannya: “jadi, kalo sodara-sodara mau pi minta cili-

garam dong seng malu karena katong pung orang sendiri.” Selain mempererat kekerabatan 

keluarga tersebut, perkawinan fasau bain ini mempunyai nilai tujuan juga agar harta kawin 

tidak ke mana-mana; tetapi “jatuh” atau diberikan kepada kerabat terdekat saja.  

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa dalam konteks perkawinan duan adalah “pihak 

pemberi perempuan.” Oleh karena itu ketika dalam proses peminangan pihak laki-laki 

membawa mas kawin (harta pakai/batbelin)
34

 maka akan ada bagian khusus harta yang 

menjadi bagian bagi duan dari pihak perempuan. Memang harta kawin yang diberikan bagi 

keluarga perempuan ini akan dibagikan bagi keluarga/kerabat yang ada, tetapi yang paling 

penting dan jangan dilalaikan adalah bagian duan/kusu-metmet. Diharapkan pembagian ini 

didapati semua duan sampai kepada kusu-metmet, terlebih kepada duan dari garis keturunan 

ibu. Kelalaian tersebut dianggap sebagai kesalahan fatal dalam adat; itu akan menjadi beban 

bagi pihak perempuan bersama anak-anaknya, fatalnya bisa mati. 

 

3.2 Tuntutan Akan Adat Dalam Masyarakat Selaru 

3.2.1 Realisasi Adat dalam Masyarakat Selaru 

Rupanya masyarakat ini masyarakat adat; adat selalu mendapat tempat. Khusus di 

Tanimbar ini, orang menempatkan hukum adat tinggi. Menurut Ketua BPD Adaut lebih lanjut 

                                                           
34

 Berdasarkan Keputusan Latupati harta pakai (batbelin) yang dinominalkan menjadi Rp. 1.800.000,- 

rinciannya sebagai berikut: (a) Bain lele (gigi gajah) = Rp. 750.000,-; (b) Bain lelbutir (untuk harta keluarga) = 

Rp. 450.000,-; (c) Bain mase (untuk harta om/duan) = Rp. 300.000,-; dan (d) Bain lelbutir marumat = Rp. 

300.000,-. Secara Adat, harta kawin perempuan Tanimbar yang paling mahal adalah gigi gajah. 
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bahwa “kita dianggap masyarakat adat karena ini warisan leluhur sudah sejak turun-temurun. 

Kita bisa berdosa kalau melanggar norma-norma adat dan akan cepat sekali merasa 

terancam.” Adat yang merupakan warisan leluhur ini sudah membudaya sejak orang itu lahir, 

sejak turun-temurun.
35

Adat sejak dahulu sudah ada untuk mengatur tata kehidupan 

masyarakat di Adaut. Adat sudah merupakan suatu arah yang sudah ada sepanjang kehidupan 

ini selalu dijajakin.
36

  

Adat sangat berperan dalam masyarakat (Namtabung) karena dengan adat hubungan 

keluarga tidak terputus; malah adat memperkuat hubungan kekeluargaan.
37

 Adat bersifat 

seperti „lem untuk perekat‟, artinya yang fatal dapat menjadi baik karena penyelesaiannya 

dengan memperhatikan (menarik) garis keturunan keluarga. Adat menciptakan 

keharmonisan.
38

 Semua norma baik tetapi masyarakat yang menyeleweng. Norma adat yang 

paling mengikat manusia karena melalui adat kita bisa tahu keluarga kita (pancaran darah); 

mengetahui asal-usul kita.
39

 Demikian, nilai adat istiadat bagi masyarakat Selaru sebagai 

patokan hidup bermasyarakat sejak dahulu. 

“Masyarakat adalah warga jemaat (warga gereja) dan warga jemaat adalah (juga) 

masyarakat.”
40

 Anggapan ini menunjukkan kehidupan masyarakat Selaru berada dalam 

lingkup tiga norma, yakni norma agama, norma adat, dan norma hukum. Norma agama 

menandai masyarakat sebagai warga jemaat. Sedangkan, norma adat yang berada dalam 

naungan norma hukum menandai warga jemaat sebagai warga negara yang adalah 

masyarakat ber-adat istiadat.  

                                                           
35

 Wawancara dengan Bpk. S. Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 
36

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010). 
37

 Wawancara dengan Bpk. Zakarias Enus, yakni Sekretaris Lembaga Adat Namtabung (Namtabung, 11 

November 2010). 
38

 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty (Namtabung, 10 November 2010) 
39

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Temmar (Namtabung, 11 November 2010) dan Bpk. Dominggus Betoky 

(Namtabung, 12 November 2010) dan 
40

 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty (Namtabung, 10 November 2010).  
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Realisasinya, norma adat ada punya batas-batas artinya norma adat tidak mencampuri 

sampai persoalan agama maupun hukum. Adat punya batas tersendiri, agama pun punya batas 

tersendiri.
41

 Ketika perceraian sah dari pengadilan telah diputuskan dan kasus harta buang 

sudah diputuskan dalam sidang adat maka tidak ada „gugatan‟ lagi dari pihak gereja tentang 

perceraian.
42

 “Norma agama ini orang belum taat.” Kebanyakan yang mengatur kehidupan itu 

norma adat selain hukum positif. Kalau kasus perceraian sudah terlalu besar dan bermotif 

pidana berat maka akan diserahkan pada pihak kepolisian. Tetapi, kalau masih bermotif 

perdata maupun pidana ringan maka dapat diselesaikan secara adat dahulu.
43

  

Prosedur penegakan hukum dalam masyarakat sebagai berikut, bila ada permasalahan 

maka masyarakat dapat melaporkan ke kepala soa (ketua RT/RW) sebagai perpanjangan-

tangan pemerintah ataupun bisa langsung lapor ke pemerintah. Itu berarti, kepala soa ataupun 

ketua RT/RW memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

masyarakat, tetapi tetap dalam sepengetahuan pemerintah. Permasalahan yang belum 

terselesaikan dalam soa dapat dilaporkan ke pemerintah untuk ditindak-lanjuti 

penyelesaiannya melalui Sidang Adat (duduk adat) bila diperlukan. Bila hasil keputusan 

sidang adat terdapat ketidak-puasan dan ingin naik banding maka harus ada surat pengantar 

dari pemerintah desa. Bila mengabaikan surat pengantar maka akan dikenai denda adat, 

malahan terkadang peradilan yang dituju menolak naik banding tersebut dan akan 

dikembalikan lagi ke pemerintah desa yang berwewenang.
44

  

Selain itu, bila dalam sidang adat yang bermotif perdata ada yang tidak terima hasil 

keputusan sidang tersebut maka akan dibuat berkas perkara banding ke Latupati. Jadi, setiap 

                                                           
41

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010). 
42

 Wawancara dengan Bpk. N. Haluruk (Namtabung, 14 November 2010). 
43

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran ( Adaut, 16 November 2010). Bdg. Wawancara dengan Bpk. E. 

J. Matrutty dan Bpk. I. Batlayar.  
44

 Hasil wawancara dari para Nara Sumber  terkait. Band. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa bersama 

Pemerintah Desa Namtabung No. 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa Namtabung, Sumber-Sumber 

Pendapatan Asli Desa dan Istiadat Desa Namtabung pada Pasal 1 s/d Pasal 4 terdapat prosedur bagaimana 

penegakan hukum dalam masyarakat. 
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kepala desa akan mengumpulkan perkara-perkara banding itu, kemudian akan diadakan 

pertemuan Latupati untuk melihat perkara-perkara itu lebih lanjut.
45

 Gambaran di atas 

menunjukkan realisasi adat yang tidak mengabaikan norma yang lain (agama dan hukum); 

diusahakan penerapannya mengikuti „jalur‟ yang ada. 

 

3.2.2 Latupati Kecamatan Selaru 

Latupati ialah asosiasi pamong desa dalam satu persekutuan. Pamong desa yakni 

kepala desa.
46

 Latupati itu persekutuan adat. Latupati bukan organisasi, tetapi asosiasi 

pamong desa. Latupati berfungsi mengayomi dan memelihara adat istiadat agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Latupati merupakan perangkat daerah. Latupati bagi desa-desa 

definitif yang punya status adat ada. Kalau yang di desa administratif yang menjalankan 

pemerintahan saja maka desa tersebut tidak punya Latupati; tidak punya hak-hak adat.
47

 

Menurut Penulis, pemahaman yang dimaksud disini adalah pemahaman yang berdasarkan 

pada UU Nomor 5 Tahun 1979, yakni melihat desa sebagai kesatuan administrasi tetapi juga 

tidak melepaskan desa sebagai kesatuan hukum adat yang berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam kesatuan NKRI; termasuk dalam upaya melestarikan adat istiadat 

selama tidak bertentangan dengan hukum tertinggi (negara).  

Latupati merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk merumuskan masalah adat 

istiadat di suatu tempat (dalam hal ini adat di Selaru terlepas dari Yamdena).
48

 Latupati itu 

kumpulan kepala desa se-kecamatan. Latupati ini pengurusnya bukan di satu desa saja. 

Fungsinya mengatur adat istiadat di kecamatan ini.
49

 Latupati dibentuk oleh kecamatan itu 

sendiri yang dilimpahkan oleh kepala-kepala desa. Latupati itu tumbuh dari bawah, bukan 
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 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010) 
46

 Keputusan Latupati Kecamatan Selaru No. 189/01/IV/LKS/2005 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, hlm. 3. 
47

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010) 
48

 Wawancara dengan Bpk. Nikodemus Haluruk (Namtabung, 14 November 2010) dan Bpk. Zakarias Enus 

(Namtabung, 11 November 2010). 
49

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010).  
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merupakan aspirasi dari atas (Mendagri) yang diteruskan ke bawah (ke pemerintahan 

Kecamatan/Desa). Jadi, prakarsa membentuk Latupati ini dari desa-desa kecamatan tersebut 

untuk keseragaman adat istiadat se-Selaru ataupun keputusan-keputusan desa sehingga tidak 

saling bertabrakan antar desa yang satu dengan desa yang lain.
50

 

 Latupati ini sudah ada sejak dahulu. Kalau dalam bahasa Ambon
51

, Latu artinya 

“Raja” dan Pati artinya “yang mengepalai pemerintahan.” Kalau di Selaru, Latupati terbentuk 

sudah sejak tahun 1970-an dan sudah ada dua periode Latupati, yakni:
52

 

 Latupati I 

Terbentuk di Kandar tahun 1971 dengan Ketua (Alm). Welem Masrikat, yakni 

Kepala Desa Kandar. Tetapi Sidang I baru terlaksana tahun 1973 dengan pembahasan 

sengketa Desa Werain dan Fursuy yang kemudian dikukuhkan keputusannya di 

Pengadilan Negeri Tual.  

 Latupati II 

Terbentuk di Adaut 2002 dengan Ketua Samuel Kotngoran.
53

  

 

Terbentuknya Latupati sesuai dengan kebutuhan adat istiadat. Apalagi orientasi 

undang-undang pemerintah desa itu berorientasi pada adat istiadat. Proses terbentuknya 

kepengurusan Latupati melalui musyawarah adat; ditentukan siapa yang mengetuai badan 
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 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 
51

 Pernah ada pembahasan kepala-kepala desa dengan Bupati MTB mengenai istilah Latupati yang akan 

direncanakan diganti/diubah, dengan alasan bahwa istilah Latupati merupakan istilah dari daerah Ambon. 

Sementara ini masih dicari bahasa yang tepat/sesuai dengan kehidupan masyarakat Tanimbar berkaitan dengan 

istilah Latupati. Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010) 
52

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 
53

 Ketua Latupati sekarang (Periode 2008-2013) adalah Bpk. I. Batlayar yang adalah Kepala Desa Adaut. Beliau 

ternyata melanjutkan kepemimpinan Ketua Latupati sebelumnya (Bpk. Samuel Kotngoran) yang saat itu telah 

selesai masa jabatananya selaku Kepala Desa Adaut. Karena banyak yang berpendapat bahwa ketua Latupati 

harus berkedudukan di kecamatan maka kemudian ketua Latupati disandang oleh Bpk. I. Batlayar. Jadi, 

pembentukan pengurus Latupati Kecamatan Selaru secara resmi belum ada karena belum diadakan rapat untuk 

membicarakan bentuk kepengurusan Latupati selanjutnya. Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 

November 2010). 
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Latupati. Dalam persoalan ini, Latupati berperan menyeragamkan keputusan-keputusan desa 

sehingga tidak saling bertabrakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.
54

 

 

3.2.3 Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 

Keputusan Latupati Kecamatan Selaru No. 189/01/IV/LKS/2005 merupakan hasil 

revisi dari Keputusan Latupati Kecamatan Tanimbar Selatan tahun 1991.
55

 Keputusan 

Latupati ini dirumuskan di Lingat dari tanggal 22-24 April 2005 dalam rapat/musyawarah 

Latupati, menghadirkan Latupati sendiri (yakni kepala-kepala desa) dengan mengikut-

sertakan tim perumus dari enam desa dan satu dusun, yakni pemerintah desa, 

utusan/perwakilan Tetua Adat dan Tokoh Masyarakat.
56

 Pada musyawarah ini dirumuskan 

sejumlah peraturan adat istiadat yang dituangkan dalam Keputusan Latupati Kecamatan 

Selaru No. 189/01/IV/LKS/2005. 

Berdasarkan SK dikeluarkan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru No. 

189/01/IV/LKS/2005 ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya keputusan 

ini, yakni: 1). Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat UUD 

NKRI Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 2005, maka pemerintah desa yang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat, terus mengayomi dan melestarikan budaya dalam menata 

kehidupan masyarakat sepanjang menunjang kelancaran pembangunan dan tidak 
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 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 
55

 Ada beberapa pihak yang menyangsikan keabsahan Keputusan Latupati ini karena setelah dirumuskan 

Keputusan Latupati ternyata belum sempat diundangkan/dimuat dalam berita daerah. Hal ini dikarenakan 

berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris Latupati saat itu. Berdasarkan hal tersebut maka Adaut baru 

berlakukan Keputusan Latupati pada tahun 2009; demikian penjelasan oleh Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 

November 2010). Namun, menanggapi hal tersebut Bpk. Samuel Kotngoran berpandangan bahwa “Keputusan 

Latupati itu bersifat final sesuai dengan jiwa dan semangat dari UU. Beliau mengaju pada tiga kali revisi UU 

Pemerintah yang turut mempengaruhi perbedaan versi terhadap keberadaan Keputusan Latupati. Ketiga kali 

revisi tersebut, a.l: 

UU No. 5 Thn 1979 = segala peraturan di desa disahkan oleh Bupati dalam jangka 3 bulan. Bila lewat dari 3 

bulan, dianggap berlaku; (b) UU No. 22 Thn 1999 = segala peraturan di desa tidak lagi memerlukan pengesahan 

dari Bupati; (c) UU No. 32 Thn 2004 = segala peraturan di desa diundangkan oleh sekretaris daerah sebagai UU. 
56

 Lih. Kata Pengantar Ketua Latupati 2005 dalam Keputusan Latupati No. 189/01/IV/LKS/2005 dan merupakan 

hasil wawancara dengan nara sumber yang lain. Saat itu Eliasa masih berstatus dusun dari Desa Werain. Baru 

tanggal 26 Oktober 2012 kemarin, Eliasa secara definitif menjadi desa di Kecamatan Selaru.  



56 
 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2). Bahwa keputusan 

Latupati Kecamatan Tanimbar Selatan tahun 1991 dianggap tidak relevan lagi dengan 

perkembangan masyarakat dan dinyatakan kadaluwarsa, maka dipandang perlu untuk 

ditetapkan yang baru sesuai dinamika perkembangan masyarakat; 3). Bahwa Kecamatan 

Selaru yang terdiri dari enam desa dan satu dusun perlu memiliki keseragamanan peraturan 

dan satu khas budaya yang dipandang unik, maka perlu dituangkan dalam satu bentuk 

keputusan bersama para kepala desa dalam satu persekutuan Latupati Kecamatan selaru.
57

 

Tidak bisa satu adat dari satu desa diberlakukan sama untuk semua desa, karena adat dari 

setiap desa berbeda. 
58

 

Adapun, keputusan tersebut berisi tentang Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Adat 

dalam Perkawinan, Perceraian, Persinahan, dll dengan Sanksi Hukum Adat. Dari 16 Bab dan 

66 Pasal yang ada maka Bab IV dan Bab V yang menguraikan mengenai perceraian sah dan 

pembayaran hartanya (harta buang). “Harus diakui bahwa belum semua adat di Selaru 

tertuang dalam Keputusan Latupati.”
59

 Ada hasil keputusan yang belum rinci penerapannya 

seperti: belum ada pemilahan penerapan adat (harta buang) bagi perceraian dari nikah sah 

dengan kawin piara (kumpul kebo); adat yang diberlakukan sama saja pada dua kasus yang 

berbeda.
60

 Namun, segala kekurangan dan ketimpangan tersebut akan dilakukan revisi 

kemudian, seperti halnya Keputusan Latupati tahun 2005 yang merupakan revisi Keputusan 

Latupati tahun 1991.
61

  

Selain Keputusan Latupati digunakan sebagai pedoman aturan adat untuk menata 

kehidupan bermasyarakat Selaru, di setiap desa juga ada Keputusan Desa dan aturan adat. 
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 Pada Surat Keputusan Latupati Kecamatan Selaru No. 189/01/IV/LKS/2005. hl. 1 

58
 Berdasarkan SK Keputusan Latupati Kecamatan Selaru No. 189/01/IV/LKS/2005 dan  hasil wawancara 

dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 
59

 Berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber. 
60

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010) 
61

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010) 
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Misalnya, di Namtabung sendiri ada semacam Keputusan Desa, yaitu Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Namtabung No. 01 Tahun 2007 tentang 

Peraturan Desa Namtabung, Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa dan Adat Istiadat Desa 

Namtabung. Dalam penerapan Keputusan Desa itu harus disesuaikan dengan Keputusan 

Latupati agar tidak bertolak-belakang dengan Keputusan Latupati sebagai keputusan yang 

tertinggi di Selaru.
62

 Adat dari masing-masing desa di Selaru tidak identik sama begitupun 

penerapan Keputusan Desa masing-masing, dengan demikian Keputusan Latupati bersifat 

mengikat perbedaan tersebut agar tidak ada saling bertolak-belakang dengan adat tiap desa 

dalam penerapannya.
63 

3.3 Adat Harta Buang Dalam Kehidupan Masyarakat Selaru 

3.3.1  Konsep Harta Buang 

Harta buang yang dipahami orang Adaut dalam bahasa Timur adalah batbelin 

memeat. Batbelin dari kata ‘bat’ artinya ‘perempuan’ dan ‘belin’ artinya ‘harta’, sehingga 

batbelin berarti „harta perempuan’ atau „perempuan punya harta’. Sedangkan, ‘memeat’ 

artinya ‘rasa malu jadi kasih pulang dia.’
64

 Jadi, batbelin memeat dipahami sebagai “harta 

perempuan yang harus dibayar saat dikembalikan perempuan kepada keluarganya karena ada 

aib yang membuat malu.”  Dalam bahasa khas Namtabung harta buang adalah „suksuka’ 

yang artinya „kasih kembali’;’harta buang’; ‘harta kembali’.
65

 Kalau dalam bahasa Selaru 

umumnya harta buang dipahami sebagai ‘muay’, yang artinya harafiahnya „kau malu‟.
66

 

Muay dapat diartikan sebagai “harta untuk menutup malu, mengembalikan harga diri atau 

mengangkat wajah (perempuan) yang akan selalu tunduk kalau bertemu orang atau berbicara 

diantara banyak orang karena diceraikan.”  
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Wawancara dengan Bpk. Nikodemus Haluruk (Namtabung, 14 November 2010). 
63

 Wawancara dengan Bpk. O. Temmar, (Namtabung, 9 November 2010) dan Bpk. Z. Enus (Namtabung, 11 

November 2010). 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Samuel Ngotngoran dan Bpk. I. Batlayar. 
65

 Vany Helyna Temmar, “Suksuka,” (STT Intim Makassar, 2007), 14 mengutip hasil wawancara dengan Bpk. 

Nikodemus Haluruk (Namtabung, 9 Januari 2007). 
66

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Temmar (Adaut, 16 November 2010). 
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Pengertian di atas mengandung makna dasariah bahwa harta buang merupakan 

“bentuk bayar denda atau sanksi adat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki (suami) 

untuk menutup malu atau mengangkat harga diri perempuan (istri) ketika hendak 

menceraikan/mengembalikan/membuang perempuan (istri) kepada keluarganya karena ada 

aib yang membuat malu.” Dari pengertian harafiah/awal ini tampak terkandung pemahaman 

bahwa pihak yang diceraikan adalah pihak perempuan (istri); sedangkan pihak yang 

menceraikan adalah pihak laki-laki (suami) karena itu laki-laki yang harus membayar harta 

buang untuk mengangkat harga diri dari perempuan (isteri) yang diceraikannya.  

Pada awalnya harta buang akan berlaku ketika dalam lingkup suatu rumah tangga 

(suami-istri) hendak terjadi perceraian karena ada penyimpangan, yakni: 

perselingkuhan/perzinaan, mencuri dan tidak dikaruniai keturunan. Dahulu, ketiga 

penyimpangan tersebut menjadi alasan/tameng untuk dilakukannya perceraian. Mengingat 

ketiga penyimpangan tersebut menyangkut nama baik dan kehormatan dari setiap pribadi 

(suami atau isteri) dan keluarganya yang akan terkait sampai kepada keturunan selanjutnya.
67

 

Bila salah satu pihak (suami atau isteri) tidak mau mempertahankan hubungan 

perkawinan lagi berdasarkan penyimpangan moral yang didapat, maka orang tua dan 

keluarga besar dari laki-laki harus mengembalikan perempuan ke “tempat asalnya” yakni 

orang tua perempuan dengan disertai harta buang.
68

 Itu berarti, baik karena kesalahan laki-

laki (suami) ataupun kesalahan perempuan (isteri); ketika ada perceraian laki-laki tetap 

menjadi pihak yang membayar harta buang. “Adat-adat Selaru sangat menjunjung harkat dan 

martabat perempuan, seperti halnya suksuka. . . . Hal ini beralasan karena perempuan 

dipandang sebagai „harta adat‟.”
69

  Salah satu yang tampak nyata dalam acara peminangan 

perempuan dan perkawinan, dimana pelamaran/peminangan diterima pihak keluarga 
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 Vany Helyna Temmar, “Suksuka,” (STT Intim Makassar, 2007), 14-15 mengutip hasil wawancara dengan 

Bpk. Dominggus Betoky (Namtabung, 8 Januari 2007). 
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 Ibid., 14. 
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 Ibid., 15-16 mengutip hasil wawancara dengan Bpk. Alex Rahandekut (Namtabung, 13 Januari 2007). 
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perempuan bila mas kawin dipenuhi/dibawa pihak keluarga laki-laki. Mas kawin 

menunjukkan “maksud/itikhad baik” dari laki-laki dan keluarga untuk melamar atau 

“mengambil” perempuan dari keluarganya. Dan sebaliknya, karena sangat berharganya 

perempuan itu pula maka ketika hendak “mengembalikan” perempuan kepada keluarganya 

karena perceraian maka harus memenuhi tuntutan adat yang tidak sedikit.
70

  

Harta buang berlawanan atau kebalikan dari bayar harta, yakni mas kawin 

(batbelin/harta pakai) bagi perempuan yang dilamar. Bila bayar harta bertujuan menjalin 

suatu relasi (keluarga/rumah tangga) baru yang baik, maka harta buang lebih kepada 

menceraikan atau memutuskan atau menolak suatu relasi. Bayar harta merupakan harta adat 

yang terhormat,
71

 namun harta buang merupakan sanksi atau harta adat untuk menutup malu 

(mengangkat muka) atau memperbaiki yang relasi yang salah. 

Dahulu, bila ditemukan bukti-bukti penyimpangan dan salah satu pasangan (suami 

atau isteri) menghendaki untuk tetap bercerai maka masalah dilaporkan kepada pemerintah 

desa untuk disidangkan atau diselesaikan masalahnya. Malah, terkadang sidang adatnya 

merupakan “sidang terbuka” yang tidak hanya dihadiri oleh pihak suami, isteri dengan 

keluarganya dan saksi saja, tetapi juga masyarakat diperbolehkan untuk menghadirinya. 

Alasannya, selain kedua belah pihak laki-laki dan perempuan beserta keluarganya 

mengetahui letak kebenaran dan kesalahan dari masalah yang terjadi; masyarakat juga 

diharapkan mengetahui agar tidak terjadi kesimpang-siuran kabar di lingkungan kampong 

serta mengantisipasi pelecehan harga diri dan kehormatan antara pelaku, korban dan saksi.
72

  

Setelah keputusan sudah ditetapkan dengan ketentuan batas waktu pembayaran harta 

buang maka pihak bersalah harus membayar harta buang  kepada pihak korban melalui pihak 
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 Band. Vany Helyna Temmar, “Suksuka,” (STT Intim Makassar, 2007), 16.  
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 Vany Helyna Temmar, “Suksuka,” (STT Intim Makassar, 2007), 15 mengutip hasil wawancara dengan Bpk. 

Nikodemus Haluruk (Namtabung, 9 Januari 2007).. 
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 Ibid., 22 mengutip wawancara dengan Bpk. Dominggus Betoky (Namtabung, 8 Januari 2007). Sidang adat 

yang yang “terbuka” dan ada yang “tertutup” dilihat berdasarkan tingkat masalahnya. Band. Wawancara dengan 

Bpk. Dominggus Betoky (Namtabung, 12 November 2010). 
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pemerintah atau bisa secara langsung antara kedua pihak keluarga. Bila tanggung jawab 

pembayaran harta buang ini tidak dapat disanggupi pihak bersalah (laki-laki) dengan orang 

tuanya; maka tanggung jawab ini akan diemban bersama kerabat duan-lolat melalui proses 

“kumpul keluarga besar”. Sebaliknya pihak korban (perempuan) yang menerima harta buang 

akan membagi harta tersebut bagi keluarga/kerabatnya juga.
73

 

Dahulu, penyelesaian masalah adat pembayarannya menggunakan barang-barang 

adat. Barang-barang adat tersebut, antara lain: 

 

No. HARTA ADAT ADAUT NAMTABUNG 

1. Gading gajah/gigi gajah Lele Tlelyawar 

2. Bulan sabit/emas Lempit Lebit  

3. Anting/giwang Kawar/lerbutir Kmura  

4. Sarung tenun Tais fian Kain=tais; taplak=sinun 

5. Jepit Kamena Wadan 

6. Kalung Mani-mani Kbunkye 

7. Gelang Sikby  Belusu  

 

Tabel 3.1 Barang-barang Adat 

Konon keberadaan barang-barang adat tersebut didapat melalui usaha yang cukup 

sulit. Usaha mendapatkannya melalui pelayaran dan perdagangan dengan daerah-daerah lain, 

bahkan daerah-daerah di luar kepulauan Maluku. Seperti gading gajah yang memiliki nilai 

adat yang sangat tinggi sebagai barang pusaka. Keberadaan gading gajah yang tidak ada di 

daerah Tanimbar-Selaru, menambah nilai adat yang dimilikinya. Untuk mendapatkan gading 

gajah seseorang harus keluar dari kampong dan mengarungi samudera lepas yang luas. Usaha 

lain barang-barang adat diperoleh adalah ketika peperangan antar kampong, yakni bila dalam 

perang para leluhur berhasil membunuh lawannya maka ia akan mengambil barang-barang 
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 Ibid., 23 mengutip wawancara dengan Bpk. Nikodemus Haluruk (Namtabung, 9 Januari 2007). 
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adat yang dipakai oleh musuhnya dalam perang. Barang-barang adat hasil rampasan itu 

kemudian dibawa ke dalam kampong untuk dijadikan milik pusaka kampong.
74

 

  
Gading gajah Bulan sabit  

 

 

 

 
Kain tenun (dengan bulan sabit dan anting) Jepit dan Anting 

 

Gambar 3.9 Barang-barang adat (harta adat) yang masih tersisa 

 

Demikian, nilai barang-barang adat yang menunjukkan prestise dan status sosialnya 

pemiliknya bahkan kampong. Memiliki barang-barang adat tersebut dianggap “orang hebat” 

atau “orang basar” (bangsawan). Berbeda dengan barang adat yang lain, sarung tenun (tais 

dan sinun) dan gelang (sikby atau belusu) yang merupakan barang adat (barang kerajinan) 

yang dibuat oleh masyarakat Tanimbar. Tenun dibuat dari kapas yang dipintal, diwarnai dan 

ditenun bermotif secara tradisional. Sedangkan gelang (sikby atau  belusu) dibuat dari lola, 

yakni kulit kerang atau bia. 
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Pada Keputusan Latupati Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 1991, penerapan sanksi 

adat termasuk harta buang diatur berdasarkan adat istiadat desa masing-masing. Penerapan 

sanksi harta buang (batbelin memeat) di Adaut saat tahun 1991-an hanya 1 juta saja dengan 

memperhatikan harta pakai perempuan, tetapi tidak ada denda bagi pemerintah. Sedangkan 

di Namtabung sanksi harta buang(suksuka) memang bernilai 10 juta bahkan terkadang lebih 

(> 10 juta) bila masalah pelanggarannya cukup berat, belum terhitung harta pakai dan denda 

kepada pemerintah. Dalam realisasinya pembayaran harta buang ini masih menggunakan 

barang-barang adat. Bila barang-barang adat yang dibayar belum mencukupi nilai nominal 

sanksi yang diputuskan dalam duduk adat maka dapatlah ditambah dengan uang. 

 

3.3.2 Penerapan Harta Buang Berdasarkan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 

Berdasarkan rumusan pasal per pasal Keputusan Latupati Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005 mengenai perceraian dan pembayaran hartanya, maka penulis 

merangkumkan realisasi harta buang, sebagai berikut: 

1. Harta buang dilaksanakan ketika telah terjadi perceraian (sah) dalam suatu hubungan 

suami-istri (pernikahan sah) karena ada gugatan dari salah satu pihak (suami atau istri) ke 

pengadilan. Pembayaran harta buang dilakukan bila sudah ada keputusan cerai secara sah 

dari pengadilan.  

2. Berdasarkan point 1 maka menurut penulis hanya pasal 17, pasal 21, pasal 29 dan pasal 

30 yang secara kodifikasi menjelaskan dalam hal apa harta buang harus 

dibayar/dilakukan. Sedangkan yang lain merupakan harta wanita, yakni harta yang harus 

dibayar karena ada kasus persinahan/perselingkuhan antar orang yang sudah kawin 

dengan yang belum kawin tetapi tidak terjadi perceraian (dan pernikahan baru) dan 
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kasus persinahan/perselingkuhan antara dua orang yang belum menikah tetapi kemudian 

tidak terjadi pernikahan. 

3. Ada 7 (tujuh) alasan perceraian dapat dilakukan dalam perkawinan sah, ditambah 3 (tiga) 

alasan untuk dipertimbangkan (Pasal 22 dan Pasal 23). 

4. Standar pembayaran harta buang dengan nominal Rp. 10.000.000,- berlaku dalam kasus 

perceraian dalam suami-istri (pernikahan/perkawinan sah); dengan tetap memperhatikan 

harta pakai perempuan Rp. 1.800.000,- dan denda Rp. 500.000,- untuk pemerintah desa, 

serta hal lain-lain seperti jaminan anak. 

5. Untuk kasus pasal 29, walau tidak terjadi perceraian antara suami-isteri namun suami 

tetap membayar harta buang kepada perempuan selingkuhannya yang memiliki 

hubungan darah dengan isterinya karena hendak memutuskan hubungan 

perselingkuhannya dan ingin mengembalikan perempuan selingkuhan kepada 

keluarganya dengan hormat. 

6. Alasan harta buang Rp. 600.000,- dan laki-laki dibebaskan dari harta pakai (pasal 29) 

menurut penulis, antara lain: (a) walaupun terjadi persinahan tetapi tidak terjadi 

perceraian; (b) perempuan persinahan tersebut bukanlah berstatus istrinya atau istri orang 

lain yang sudah pernah diberikan harta pakai ketika perempuan tersebut menikah; (c) 

harta pakai ditangguhkan kepada istrinya yang sudah dinikahkan dan telah dibuat harta 

pakainya, berhubung perempuan tersebut ada hubungan darah/kekeluargaan/kekerabatan 

dengan istrinya. 

7. Baik seorang suami ataupun istri yang hendak menceraikan pasangannya dan (atau) yang 

menjadi pihak yang bersalah akan dikenakan sanksi harta buang. 

8. Alasan gugatan perceraian harus mendasar sesuai dengan uraian Pasal 22 dan Pasal 23. 

9. Dalam pengadilan/persidangan desa (duduk adat) terhadap kasus perceraian antara suami-

istri hendaknya memperhatikan berbagai hal pertimbangan untuk menghasilkan 
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keputusan yang adil, antara lain: alasan-alasan perceraian, siapa penggugat dan siapa 

yang digugat, siapa pelaku (kasus) dan siapa korban, hubungan kekerabatan antara laki-

laki (suami) – perempuan (istri) – pihak ketiga – keluarga lain, dll. 

10. Tindakan persinahan/perselingkuhan yang dilakukan berturut-turut dan lebih dari satu 

kali (1X) maka tanggungan harta adat tersebut pembayarannya ditanggung oleh 

bersangkutan tanpa bantuan siapa pun terlebih oleh pihak keluarga. Ini menunjukkan 

bahwa pembayaran harta adat selalu melibatkan keluarga/kerabat untuk membantu 

pembayaran tersebut. Dan disinilah kegunaan kekerabatan duan-lolat untuk saling 

membantu. 

11. Menjadi catatan bahwa Pasal 64 Ayat 1 – 5 memuat tentang Ruang Lingkup 

Berlakunya Peraturan Adat Dalam Keputusan Ini; yang menggambarkan suatu ruang 

lingkup adat istiadat yang mengikat semua komponen yang bukan hanya sebatas 

masyarakat Selaru yang tinggal di Selaru, tetapi juga mengikat putra-putri Selaru yang 

tersebar di perantauan serta siapa saja yang melakukan pelanggaran adat terhadap anak-

anak Selaru atau melakukan pelanggaran di daerah Selaru. 

 

3.3.3 Fenomena Pelanggaran Adat dan Kontekstualisasi Penerapan Harta Buang 

Pelanggaran adat terhadap nilai perkawinan di masyarakat Selaru sampai sekarang 

masih ada. Sejujurnya penulis tidak dapat memberikan data kuantitaf per tahun jumlah kasus 

yang berkaitan dengan penerapan harta buang di Adaut dan Namtabung. Hal ini dikarenakan 

sistem dokumentasi yang kurang baik dari pemerintah setempat. Di Adaut sendiri dokumen 

mengenai kasus-kasus adat telah hilang bersama dengan pembakaran Kantor Desa akibat 

Pilkada MTB. Hal ini cukup menjadi kendala yang berarti bagi penulis saat penelitian. 



65 
 

Menurut informasi yang didapat dari Kepala Desa Adaut bahwa pada tahun 2012 ada 

3 (tiga) kasus perceraian yang ditangani pemerintah dan pada tahun 2013 ada 9 (sembilan) 

kasus/perkara mengenai harta buang yang ditangani, yaitu:
75

 

No. Jenis Kasus Keterangan Kasus Keputusan Adat  

1. Perselingkuhan Suami selingkuh, isteri minta cerai Suami bayar 10 juta 

2. Perselingkuhan -sda- -sda- 

3. Perselingkuhan  -sda- -sda- 

4. Perselingkuhan -sda- -sda- 

5. KDRT Suami yg keras, isteri minta cerai Suami bayar 10 juta 

6. KDRT -sda- -sda- 

7. KDRT Isteri yg keras, suami minta cerai Suami byr harta pakai, 

tp tdk byr harta buang 

8. Menantu perempuan 

kurang memperhatikan 

mertua 

Suami yang minta cerai Suami bayar 7 juta 

9. -sda- -sda- Suami bayar 6,5 juta 

 

Tabel 3.2 Presentase Kasus Pelanggaran di Adaut Tahun 2013 

Semua kasus yang terjadi di Adaut pada tahun 2013 terjadi pada pasangan yang 

belum nikah sah (nikah sipil dan nikah gereja) dan pasangan tersebut bermata pencarian 

petani dan nelayan. Pada pihak yang bersalah, pembayaran harta buang akan dibantu oleh 

pihak kerabat (duan-lolat), sehingga memudahkan untuk memenuhi tanggung jawab sanksi 

harta buang yang diputuskan dalam duduk adat. Sedangkan, pihak yang tidak bersalah ketika 

orang tuanya menerima harta buang maka harta buang tersebut akan diupayakan untuk 

dibagikan bagi keluarga/kerabatan yang ada.  

Pada kasus nomor 9 (sembilan), walaupun suami yang meminta cerai tetapi suami 

tidak bayar harta buang karena yang dianggap bersalah adalah isteri yang melakukan KDRT. 

Sedangkan, suami bayar harta pakai karena perempuan sudah tinggal bersama dengan laki-
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 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (21 dan 23 Agustus 2013) 
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laki yang dianggap sebagai suami dan selama tinggal bersama tersebut pihak laki-laki (suami 

belum membuat harta pakai perempuan ketika melamar/meminang ala adat.  

Kasus pelanggaran adat (perceraian) di Namtabung sendiri periode kepengurusan 

Lembaga Adat (2007-2012) ada 3 (tiga) kasus yang ditangani, sedangkan untuk tahun 2013 

ini belum ada pelanggaran.
76

 

No. Jenis Kasus Keterangan Kasus Keputusan Adat 

1. Perselingkuhan Isteri selingkuh/bersinah Kesepakatan saling 

memaafkan krn ada 

hub kekeluargaan 

2. Perselingkuhan  A(lk) dan B (prm) sudah tinggal bersama, 

tetapi A selingkuh dgn C yang 

mengakibatkan C hamil 

A bayar 10 juta utk C 

ditambah 5 jt biaya 

anak dlm kandungan 

3. Pertengkaran X (lk) dan Y (prm) sudah tinggal bersama di 

rumah Y, XY bertengkar dan Y meminta 

pisah/cerai 

X (lk) bayar 10 juta 

 

Tabel 3.3 Presentase Kasus Pelanggaran di Namtabung antara 2007/2013 

 

Terlepas dari presentase di atas, ada pula fenomena pelanggaran adat yang lain. 

Contoh sebuah kasus di Namtabung seorang pria (K) yang sudah menikah melakukan 

persinahan dan ini bukan untuk pertama kali sehingga K harus membayar harta buang sebesar 

30 juta. Ada yang mengusulkan agar K diusir dari Namtabung karena merupakan warga 

pendatang. Namun pada akhirnya berdasarkan keputusan sidang adat maka K membayar 

harta buang 30 juta dan tidak diusir dari Namtabung. Alasannya nilai kekeluargaan bahwa K 

telah menjadi anak negeri, dimana K telah menikah dengan  perempuan asli Namtabung.
77

   

Memang dalam Keputusan Latupati standar harta buang 10 juta, tetapi bila pelaku 

dan korban masih ada hubungan kekeluargaan dekat maka lewat adat keputusan itu bisa 

keluar dari 10 juta dengan kasih/buat sopi saja antara keluarga.
78

 Misalnya, membuang 
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 Wawancara dengan Bpk. N. Haluruk (19 Agustus 2013) dan Bpk. Martinus Oratmangun (17 Agustus 2013). 
77

 Wawancara dengan Bpk. D. Betoky (Namtabung, 12 November 2010) 
78

 „Sopi‟ secara harafiah merupakan minuman dari air kelapa atau enau yang dijadikan minuman khas daerah di 

Maluku. Di Tanimbar/Selaru dijadikan minuman yang disajikan dalam acara adat agar memperlancar 
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(menceraikan) anak perempuan dari om-om (duan) sesuai Keputusan Latupati bayar harta 

buang 10 juta tetapi bila om-om bilang “kamu mati di beta, kamu bawa sopi di beta”, maka 

harus bawa sopi untuk tentukan batas persoalan. Sopi ini dalam jumlah besar yang tak 

terbatas. Bisa dalam dua kemungkinan: bisa kurang dari 10 juta tetapi bisa juga lebih dari 10 

juta, yakni duan bisa minta sopi + sumbat + babi +segala macam. Karena itu, biasanya kalau 

ada kasus dengan keluarga dekat (yang berhubungan dengan duan) maka masyarakat lebih 

memilih ikut sidang adat saja yang berpatokan dengan Keputusan Latupati sehingga 

berpatokan dengan standar adat 10 juta saja daripada buat sopi yang tidak ada batas sanksi 

yang harus dibayar; batasnya bila duan sudah puas.
79

 Dilain pihak, bila sudah ada keputusan 

sidang adat (misalnya 3 juta) tetapi bila ingin menjaga hubungan keluarga dengan Om (duan) 

maka ketika Om bilang belum puas dengan harta buang tersebut maka yang bersangkutan 

harus memberikan sumbat
80

 tambahan lagi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara Om 

dengan anak mantu tersebut karena dia sudah berusaha tebus kesalahannya dengan bayar 

harta buang yang tinggi tersebut.
81

  

Pada prinsipnya dalam proses pelanggaran itu nilainya kita sudah tahu untuk 

pemerataan satu Kecamatan Selaru (khusus untuk harta buang 10 juta) tidak bisa dipungkiri. 

Tetapi dalam prosesnya tidak bisa tidak akan dipengaruhi oleh konteks (hubungan 

kekeluargaan, turunan mama/papa). Jadi, setelah keputusan telah selesai dalam sidang adat 

namun di luar sidang adat diselesaikan secara kekeluargaan lagi, maka ada dua kemungkinan 

yang terjadi, yakni keputusan secara kekeluargaan
82

 bisa lebih ringan tapi juga bisa lebih 

tinggi dari keputusan sidang adat.
83

 Bila masalah „perceraian‟ terjadi pada pasangan beda 

                                                                                                                                                                                     
pembicaraan dalam adat tersebut. Tetapi, buat sopi seperti yang dimaksud di atas berarti memberikan apa yang 

diminta oleh duan agar hubungan kekeluargaan tetap baik, dan sopi disini dalam bentuk uang. Jadi, lolat yang 

punya masalah dengan keluarga duan akan membawa sopi air dan sopi uang sekalian.         
79

 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar dengan para Staf Desa Adaut (Adaut, 15 November 2010). 
80

 Sumbat merupakan bagian dari sopi. 
81

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Temmar (Adaut, 15 November 2010). 
82

 Penyelesaian secara kekeluargaan yang dimaksud adalah tidak melibatkan pemerintah desa dan hanya 

melibatkan dua atau tiga keluarga dari pelaku-pelaku masalah saja. 
83

 Wawancara dengan salah salah satu Staf Desa Adaut (Adaut, 15 November 2010). 



68 
 

desa di luar kecamatan Selaru maka perhitungan harta buang harus memperhatikan 

perhitungan putus tanjung yang dilewati; berapa tanjung yang harus dihitung sampai kepada 

desa dari si korban.
84

 

Harta buang belum bisa dilaksanakan sebelum ada arahan dari pemerintah desa. 

Kalau yang nikah catatan sipil, harus dibina dahulu. Sampai tiga kali pembinaan kalau dua 

pihak tidak bersedia membatalkan perceraian maka perkara diteruskan ke pengadilan. 

Dengan putusan pengadilan yang menyatakan resmi bercerai maka harta buang dapat 

dilaksanakan. Kalau permasalahan pada yang tidak nikah catatan sipil maka setelah cerai dan 

setelah sidang adat maka harta buang segera dilaksanakan. Jadi, bagi yang tidak nikah sipil 

lebih gampang proses cerainya dan harta buangnya dibanding yang sudah nikah sipil.
85

  

Untuk penyerahan harta buang pada pihak yang berhak akan diputuskan dalam sidang, yakni 

kepada tiap-tiap yang berhak menerimanya (misalnya: korban dengan duan-duan yang 

menerimanya). Jadi, harta buang dikasih pada keluarga korban dulu baru keluarga tersebut 

yang akan membagikan harta tersebut kepada duan-duan.
86
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 Wawancara dengan Bpk. I. Batlayar (Adaut, 15 November 2010). 
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 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). Band. Pasal 19 dan Pasal 20. 
86

 Wawancara dengan Bpk. Samuel Kotngoran (Adaut, 16 November 2010). 


