
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis pada Bab IV maka yang dapat disimpulkan oleh Penulis, antara 

lain: 

1. Harta buang merupakan salah satu dari sekian banyak adat istiadat di Selaru yang 

masih dipertahankan sampai saat ini. Bersama dangan adat yang lain, harta buang 

kemudian dirumuskan dalam Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005. Selain karena merupakan warisan leluhur, harta buang 

dianggap sebagai sanksi yang masih cukup efektif untuk membatasi perceraian dan 

pelanggaran nilai perkawinan dalam kehidupan masyarakt Selaru. Keefektifan sanksi 

ini pun harus didukung oleh ketegasan dalam penegakan norma adat istiadat oleh 

pemerintah desa yang ditunjang oleh norma agama maupun norma hukum negara.   

2. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan harta buang mengalami pergeseran seiring 

perkembangan dan perubahan sosial. Ada 4 (empat) cangkupan pergeseran dalam 

penerapan harta buang, sebelum dan sesudah adanya Keputusan Latupati Kecamatan 

Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005, yaitu: (a) Alasan-alasan perceraian yang 

bertambah: terkait dengan realita perceraian yang ada dalam masyarakat; (b) Pihak 

yang bersalah: bisa laki-laki (suami) ataupun perempuan (isteri) yang membayar 

harta buang; (c) Harta buang “atau” harta perempuan?: dalam penerapannya kadang 

tiada perbedaan; dan (d) Nominal 10 juta: menggantikan barang-barang adat dan 

sifatnya yang fleksibel. 
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3. Realita pergeseran ini berbeda dengan teori Coleman yang hanya sampai pada 

tahapan melihat norma sebagai sifat di tingkat sistem yang mempengaruhi tindakan-

tindakan individu lebih lanjut. Tidak selamanya norma yang telah mapan 

mempengaruhi tindakan individu, malah tindakan individu terkadang akan 

mempengaruhi penerapan norma yang telah mapan dalam masyarakat. Tampaklah 

kelemahan teori Coleman yang lebih memprioritaskan isu mikro ke makro (hanya 

pada awal pembentukan norma sehingga panah kausalnya hanya menunjuk ke satu 

arah, sehingga mengabaikan hubungan dialektis antar dan antara fenomena mikro 

dengan makro saat telah terbentuk sistem yang mapan yang kemudian dapat 

dipengaruhi oleh individu yang “bebas” di tingkat mikro. 

Dilain pihak, fenomena sosial dalam masyarakat turut mempengaruhi keberadaan 

norma. Langkanya barang-barang adat, gender, dan pemekaran wilayah 

mempengaruhi perubahan norma yang lebih kontekstual. Realita ini menunjukkan 

salah satu kelemahan teori Coleman lagi, yakni mengabaikan isu makro-makro. Di 

luar sistem norma adat yang telah terbentuk, ternyata ada fenomena sosial (makro) 

lain yang dapat mempengaruhi norma yang telah mapan dalam masyarakat. 

Sistem kekerabatan di Selaru merupakan bentuk fenomena makro (yang lain selain 

norma) yang disebut Coleman sebagai aktor korporat yang dapat mengontrol 

fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Selaru. Pihak yang memegang norma 

dapat mengambil otoritas dari sistem kekerabatan (sebagai struktur korporat) dan 

menanamkan legitimasi pada pihak yang bersalah sehingga sanksi harta buang dapat 

menjadi 30 juta. Tetapi dipihak lain, melalui otoritas sistem kekerabatan inilah maka 

permasalahan (pelanggaran adat) yang fatal dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

4. Pergeseran penerapan harta buang ini cukup memberi dampak bagi jumlah 

pelanggaran adat di Selaru.  
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Walaupun data kuantitatif tidak mendukung, namun berdasarkan pernyataan 

deskriptif nara sumber maka disimpulkan bahwa setelah penerapan Keputusan 

Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 dengan sanksi harta buang 

10 juta maka presentase jumlah pelanggaran mengalami penurunan di Adaut. 

Sedangkan, di Namtabung menunjukan stabilitas dampak yang baik karena sebelum 

ada Keputusan Latupati Tahun 2005, harta buang 10 juta di Namtabung sudah 

diterapkan. Itu berarti sanksi harta buang masih efektif untuk menyikapi pelanggaran 

adat yang terjadi di Selaru; membatasi perceraian dan pelanggaran amoral yang lain. 

Semakin tegas penegakan keputusan adat ketika pelanggaran ada, maka makin 

memperkuat kedudukan norma adat dalam menopang menciptakan masyarakat yang 

harmonis. 

5. Keefektifan sanksi harta buang ini antara lain: (a) melarang dan membatasi tindakan 

utama yang negatif dari sasaran norma yang melanggar norma perkawinan, yakni 

tindakan perceraian, persinahan, dll; (b) membatasi konsekuensi eksternalitas negatif 

terhadap ahli waris, yakni disharmoni kekerabatan yang meluas; dan (c) memberikan 

hak kontrol untuk menerapkan sanksi dari pelaku pemegang norma terhadap pelaku 

pelanggar norma, melalui keputusan kolektif (duduk adat). 

6. Bahwa sanksi harta buang termasuk dalam norma larangan dan norma gabungan 

versi Coleman, maka sanksi harta buang ini tidak sekedar berupaya membatasi dan 

melarang perceraian dalam lingkup masyarakat, tetapi lebih kepada itu berupaya 

menyikapi persoalan (realita) amoral dalam masyarakat yang terkadang “terbatas” 

untuk diselesaikan oleh hukum negara; maupun yang “belum kuat” ditegakkan oleh 

sanksi norma agama yang cenderung melihat otoritas penerapan sanksi ada di tangan 

Tuhan. 
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7. Dalam upaya pelestarian adat istiadat, Latupati Selaru sudah cukup memberikan 

kontribusi yang baik dengan berusaha merumuskan Keputusan Latupati Kecamatan 

Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 secara kontekstual melihat perkembangan dan 

perubahan sosial yang terjadi di Selaru maupun di luar Selaru; walaupun disadari 

sungguh masih banyak kekurangan dalam perumusan keputusan adat tersebut.  

8. Sikap aprori masyarakat terhadap adat (sanksi harta buang) kiranya tidak perlu 

berlebihan ketika masyarakat mempercayakan pemerintah maupun tua-tua adat 

dalam forum duduk adat untuk menyelesaikannya secara baik kasus pelanggaran 

adat; memperhatikan dan mempertimbangkan segala hal dalam mengambil atau 

memutuskan hasil keputusan duduk adat.     

 

5.2 Saran 

Beberapa hal yang Penulis dapat sarankan terkait penulisan/penelitian ini, adalah:   

1. Kepada Latupati Kecamatan Selaru: 

a. Membenah kepengurusan asosiasi/persekutuan Latupati mengingat 

kepengurusan Ketua yang ada hanya melanjutkan Ketua Latupati sebelumnya 

(Kepala Desa Adaut Demisioner).  

b. Pembenahan ini akan berdampak pula pada pembenahan kinerja Latupati yang 

ada, khususnya dalam hal ini meninjau dan merevisi Keputusan Latupati 

Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 seiring perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat. Penulis melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu 

ditinjau kembali dalam rumusan Latupati ini, antara lain:  

- perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan (klasifikasi) sanksi 

harta buang antara perkawinan sah dengan perkawinan belum sah (secara 
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agama dan sipil) sehingga ada kejelasan pula antara harta buang dengan 

harta perempuan;  

- perlu ada penjelasan mengenai fleksibelitas nilai nominal sanksi harta 

buang 10 juta, yang bisa kurang (< 10 juta) tetapi juga bisa lebih (> 10 

juta) hingga mencapai 30 juta.  Keputusan Latupati pun diusahakan untuk 

disosialisasikan kepada komunitas perantauan melalui rukun warga 

kampong yang terbentuk di setiap daerah. 

- Ketegasan aturan akan perkawinan yang sah, yang tidak sebatas 

perkawinan ala adat tetapi juga perkawinan berdasarkan norma agama dan 

hukum negara. Ketegasan aturan ini akan semakin kuat ketika 

direalisasikan juga dalam peraturan desa masing-masing. 

- Mewacanakan kembali nama forum adat di Selaru sesuai dengan identitas 

orang Tanimbar, menggantikan nama “latupati” yang merupakan istilah 

dari daerah Ambon. 

2. Kepada Pemerintah Desa: 

Bahwa desa sebagai kesatuan administrasi dan kesatuan (hukum) adat mempunyai 

mandat yang besar bagi pemerintah desa untuk melestarikan dan mengindahkan 

nilai adat istiadat yang ada. Dalam tanggung jawab tersebut, menurut Penulis bahwa 

pemerintah desa mengupayakan untuk mendokumentasikan/merumuskan nilai adat 

(secara tertulis) dan tidak sebatas hanya merumuskan pelaksanaan aturan adat 

dengan penerapan saksinya. Hal ini dimaksudkan agar nilai adat tersebut dapat 

diketahui dan dipahami hakekatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sekedar ikut-

ikutan menerapkan (melanjutkan/meneruskan) tradisi adat secara “kosong;” serta 

nilai-nilai tersebut dijiwai bukan hanya tetua adat saja tetapi juga oleh generasi 

selanjutnya. Bentuk pelestarian adat istiadat antara lain: 
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a. Pada Lembaga Pendidikan materi pelajaran mengenai kearifan lokal tidak 

sebatas mengajari tentang kerajinan-kerajinan lokal (desa), tetapi juga mengajari 

mengenai sejarah desa dan nilai-nilai adat lain menyangkut sistem kekerabatan 

dan peran status-status adat yang ada (seperti: duan-lolat, mata-rumah, soa, 

harta kawin, harta buang, sasi, pengenalan tentang Keputusan Latupati yang 

ada, dll). 

b. Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai kejelasan fungsi status Lembaga 

Adat di tiap desa yang terbentuk dengan alasan kebutuhan desa (akan adat); 

sehingga tidak terkesan adat “keracuan” fungsi status dan kerja antara 

Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat. 

c. Pemerintah mengupayakan untuk membarui dokumentasi desa, khususnya 

mengenai masalah pelanggaran adat. Dokumentasi desa tersebut bukan saja 

berguna sebagai data yang “menghias lemari kantor desa,” tetapi lebih dari pada 

itu menjadi unit analisa dalam meninjau presentase perkembangan kinerja 

pemerintah desa masing-masing. 

d. Pemerintah diupayakan tidak hanya bertindak untuk menyelesaikan perkara 

perceraian yang muncul dalam masyarakat, tetapi juga berupaya mengubah 

bahkan menindak secara bijak dan tegas “budaya hidup bersama” tanpa ikatan 

perkawinan sah (agama/gereja dan sipil) yang dianggap “biasa saja” bagi 

masyarakat hanya karena kecenderungan sudah melakukan peminangan secara 

adat antara pihak keluarga laki-laki dengan perempuan. 

3. Kepada Gereja: 

Gereja mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya perkawinan yang sah (secara agama dan hukum) dan ketegasan sikap 

akan realitas perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu bukan saja melalui 
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wejangan khotbah tetapi juga pendampingan (pastoral) dan penegakan disiplin 

gereja bagi masyarakat yang adalah warga jemaat (gereja). 

4. Kepada Masyarakat: 

a. Masyarakat yang merupakan kumpulan keluarga dan komunitas kekerabatan 

adat yang ada agar selalu menanamkan nilai-nilai adat istiadat bagi setiap 

anggota keluarga/kerabat yang ada. Hal-hal yang paling sederhana antara lain : 

penggunaan bahasa daerah, pengenalan sistem kekerabatan yang ada (apa/siapa 

itu duan dan lolat-nya katong), keterlibatan dalam persekutuan rukun warga 

kampong, dll.  

b. Dalam kaitan dengan point (2d) maka dalam keluarga harus dibangun kesadaran 

norma bukan hanya norma adat yang ditakuti sanksinya, tetapi juga norma 

agama dan norma hukum. Mengingat ada manfaat ketika pasangan suami-isteri 

sudah terikat dalam ikatan perkawinan sah (agama, hukum dan adat), yaitu ada 

kejelasan status suami-isteri maupun anak-anak secara sosial. 


