
BAB III 

PELAKSANAAN DENDA ADAT DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM 

DENDA ADAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI MASYARAKAT MOA 

 

3.1  Gambaran Umum Lokasi penelitian 

3.1.1 Kondisi Geografis 

Gambar 1. Peta Kabupaten Maluku Barat Daya  

 

 

 

 

 

 

 

 Kepulauan Maluku Barat Daya terletak di sebelah Barat Daya kota Ambon 

Provinsi Maluku. Kabupaten ini beribukota di Tiakur Kecamatan Moa Lakor. 

Kabupaten ini Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda, Sebelah Timur 



berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut 

Timor dan Selat Wetar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Alor. 

Gambar 2. Peta Pulau Moa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Desa Patti, Wakarleli, Kaiwatu dan Werwaru dan dusun Upunyor, adalah desa-

desa yang terletak di Moa bagian barat, dari 7 desa dan 7 dusun di Pulau Moa. 

Kelima desa tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Moa Lakor Kabupaten 

Maluku Barat Daya (MBD). 

 Untuk menjangkau Desa-desa ini dibutuhkan waktu yang lama, dari Ibukota 

Provinsi (Ambon) dibutuhkan 3-4 hari dengan kapal laut. Alat komunikasi yang 

dipakai antara lain telepon Satelit dan telepon genggam (Handphone) meskipun 

jangkauan signal selular hanya ada di Ibukota kecamatan. Untuk kelancaran 

komunikasi di wilayah yang belum terjangkau, pemerintah dan masyarakat 

mengadakan stasiun-stasiun radio telepon untuk memudahkan komunikasi.  Daerah 



ini belum dijangkau oleh PLN sehingga untuk penerangan sehari-hari masih 

menggunakan lampu minyak, namun ada juga keluarga-keluarga yang memakai 

mesin lampu pribadi dan lampu tenaga surya untuk penerangan dan kebutuhan listrik. 

Dengan adanya perkembangan saat ini yaitu proses pemindahan Ibukota Kabupaten 

dari Kisar ke Moa maka bisa dilihat berbagai perubahan sarana-prasarana mulai 

dilakukan antara lain masuknya PLN dan penambahan jaringan signal selular. 

 

3.1.2  Sistem Pemerintahan 

 Ada dua sistim pemerintahan yang berlaku dalam masyarakat Moa, yaitu yang 

pertama pemerintahan yang berdasar pada sistim pemerintah nasional berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979, sedangkan sistim yang 

kedua adalah sistim pemerintahan adat. Semua persoalan yang ada dalam desa 

terlebih dahulu diselesaikan secara adat, jika hal ini tidak berjalan baik maka akan 

ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

Gambar 3. Struktur pemerintahan desa/ dusun di Moa 

 

  

 

 

 

 

  



  

 

 Kepala Desa dipilih berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat secara 

musyawarah. Sesuai aturan adat setempat, kedudukan pimpinan kepala desa 

berdasarkan pada garis genologis secara turun temurun dari soa
1
 yang memiliki 

kedudukan untuk memerintah (Soa Parentah/marna). Dalam sistim pemerintahan 

dikenal juga badan saniri
2
. Badan ini merupakan bentuk kepemimpinan kolektif, 

sehingga tidak ada person atau kelompok soa yang dominan terhadap yang lainnya. 

Masyarakat desa dan dusun terbagi dalam soa. Setiap soa diketuai oleh seorang 

kepala soa yang dipilih secara demokrasi untuk duduk dalam badan saniri.  Dalam 

masyarakat Moa juga ada Marinyo
3
 yang tugasnya masih tampak sampai saat ini. 

Pada saat-saat tertentu Marinyo akan berkeliling desa untuk menyampaikan 

pemberitahuan kepada masyarakat.  

 Aturan-aturan adat cukup mempengaruhi tata kehidupan formal masyarakat. 

Hal ini tercermati dari praktik-praktik adatis di dalam masyarakat seperti upacara 

pelantikan raja, upacara perkawinan, mendirikan rumah, menutup rumah, dan 

penggunaan simbol-simbol adat seperti pohon ara, batu-batu besar, tarian adat, dan 

                                                           
1
 Soa yang dimaksudkan disini adalah gabungan dari beberapa Mata rumah atau kumpulan dari 

kelompok-kelompok kekerabatan.   
2
 Badan saniri  disahkan oleh peraturan tahun 1824, di zaman kolonialisme Belanda. Badan 

Saniri adalah lembaga musyawarah masyarakat sekaligus sebagai lembaga peradilan yang menetapkan 

aturan-aturan dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. 

Badan Saniri juga adalah badan pengawas bagi petuanan (batas-batas tanah) dari setiap anggota 

masyarakat. Lih. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Maluku 

(Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 32.  
3
 Marinyo adalah orang yang menyampaikan berita dan titah pemimpin desa kepada masyarakat 

dengan cara berjalan berkeliling kampung sambil tabaos (berteriak) menyampaikan berita atau 

informasi.   

 



pakaian adat. Dalam pergaulan sehari-hari penggunaan bahasa daerah tetap 

digunakan. 

 

3.1.3 Pendidikan 

 Pendidikan merupakan bagian terpenting dari masyarakat, bagian ini menjadi 

media transfer untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun keberadaan 

pendidikan di Moa sangat minim, ini terbukti dari ketersediaan sarana prasarana 

pendidikan yang terbatas maupun fluktuasi penerimaan dan kelulusan murid.  

Tabel 1. Keadaan masyarakat menurut tingkat pendidikan terakhir 

 

Umumnya di setiap desa memiliki satu SD, untuk SMP harus ke ibukota kecamatan 

atau desa tetangga yang jaraknya harus ditempuh berkilo-kilometer. Jika hendak 

melanjutkan ke SMA harus menyeberang ke pulau lain. Kondisi bangunan sekolah 

yang ada cukup baik hanya saja prasarana pendidikan seperti buku-buku cetak, 

komputer, dan tenaga guru masih sangat diperlukan. Sarana dan prasarana pendidikan 

yang terbatas menyebabkan, anak-anak rela merantau dengan saudara mereka untuk 

dapat bersekolah lebih tinggi. Sementara ini telah terjadi proses pemindahan Ibu kota 

No. Desa/Dusun 

Jumlah Lulusan 

SD SMP SMA 
Perguruan Tinggi 

D1-D3 S1 

1. Kaiwatu  252 97 74 19 4 

2. Wakarleli 233 28 18 1 2 

3. Patti 97 15 10 8 6 

4. Werwaru 292 41 22 3 2 

5. Upunyor 40 15 10 3 1 



Kabupaten oleh sebab itu diharapkan ke depannya upaya peningkatan pendidikan 

menjadi lebih baik. 

 

3.1.4 Ekonomi 

 Berdasarkan data dari setiap desa dan dusun yang ada anggota masyarakat 

bekerja sebagai petani, peternak, PNS/ swasta, wiraswasta, pensiunan, pengemudi 

bahkan ada yang belum bekerja.  

 

Tabel 2. Keadaan masyarakat menurut jenis pekerjaan 

 

 Mata pencaharian masyarakat desa dan dusun yang paling menonjol adalah di 

bidang pertanian dan peternakan. Secara ekonomi, masyarakat desa dan dusun di 

Moa cukup baik. Dikatakan demikian karena daerah-daerah yang ditempati mereka 

No. Desa/Dusun 

Jenis Pekerjaan 
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1. Kaiwatu  25 250 16 44 4 16 28 - 

2. Wakarleli 9 269 14 7 1 - - - 

3. Patti 9 196 26 7 2 - - - 

4. Werwaru 23 201 20 1 2 20 - 7 

5. Upunyor 5 105 11 1 - - - - 



sangat kaya dengan hasil-hasil alamnya, bermacam-macam jenis kayu hutan dan 

ternak yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.
4
  

 Ternak yang dipelihara di rumah adalah babi dan kambing, sedangkan ternak 

yang lain seperti kerbau, sapi, kuda diternakkan secara tradisional di padang. Jenis 

tanaman pertanian yang diusahakan adalah tanaman umur panjang (kelapa) dan 

tanaman umur pendek (umbi-umbian, pisang, jagung, kacang-kacangan, dan sayur). 

Kelapa sering dijadikan kopra selain dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak. 

Pemasaran hasil pertanian yang ada hanya dilakukan di dalam desa atau  menjualnya 

ke desa-desa tetangga. Kegiatan ini umumnya dilakukan kaum perempuan.    

 Sulitnya transportasi juga berakibat tanaman-tanaman umur pendek yang 

dikembangkan tidak dapat dijual di pasar atau ke kota provinsi, semua hasil hanya 

untuk kebutuhan sehari-hari dan dikeringkan kaum perempuan untuk disimpan 

sebagai konsumsi manakala musim kemarau panjang datang. Masyarakat setempat 

juga mendapatkan pemasukan (income) melalui “iris tuak”
5
 ini adalah pekerjaan 

menyadap tandan pohon koli. Pekerjaan laki-laki mengembala dan iris tuak sudah 

                                                           
4
 Pendapatan hasil penjualan kayu dan ternak. harga kayu jati per kubik Rp. 2.000.000 ,- ; Kayu 

lenggua per kubik Rp. 1.500.000,- dan per pohon ukuran 25 cm X 25 cm Rp. 500.000,-. Nilai 

penjualan ternak seperti kerbau, sapi, kuda, ayam, kambing dan babi telah ditetapkan oleh masyarakat. 

Nilai Jual kerbau per ekor mulai dari Rp. 2.000.000- Rp. 14.000.000,-; sapi Rp. 5.000.000- Rp. 

8.000.000,- ; ayam Rp. 50.000,-; kambing Rp 300.000-600.000,- ; babi Rp. 700.000- 1.000.000,-. 

Harga-harga ini merupakan keputusan bersama dalam rapat desa dan ditetapkan menjadi suatu 

keputusan desa secara tertulis. 
5
 Pada umumnya di daerah Maluku Barat Daya Pohon koli atau tuak sangat banyak, tumbuhan 

ini dapat tumbuh dengan baik di daerah-daerah yang berbatu karang. Pohon ini memiliki banyak 

manfaat seperti timba untuk mengangkat air, tudung saji, bakul, dll. Untuk pohon yang tidak berbuah 

biasanya mengeluarkan batang buah muda yang nantinya diiris dan diambil sarinya ditampung dalam 

wadah tampungan dari bambu atau botol plastik, hasil irisan pertama biasanya dikenal dengan 

Tuak/Sageru manis, hasil ini lalu dimasak 4-5 jam lalu diletakkan dalam wadah tempurung kelapa dan 

didinginkan untuk menjadi gula merah. Hasil irisan batang buah dibiarkan satu sampai dua hari akan 

menjadi masam untuk digunakan sebagai pengganti cuka ini dikenal dengan cuka sageru. Hasil 

penyulingan sari pohon tuak yang telah masam dikenal sebagai sopi (tuak khas Maluku). 

 



menjadi pekerjaan rutin dan dilakukan dari pagi hingga menjelang matahari 

terbenam.  Pemeliharaan ternak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 

Moa sebab dalam acara-acara adat ternak selalu disembelih untuk dimakan dan juga 

sebagai bahan denda.  

 Keadaan perekonomian masyarakat masih sangat tergantung pada iklim. Pada 

musim penghujan masyarakat memilih bertani, dan musim kemarau mereka hanya 

berternak. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan keadaan ekonomi masyarakat 

ditentukan oleh jenis mata pencaharian hidup atau pekerjaan pokok yang digeluti.  

 

 

3.1.5  Sosial Budaya dan Kekerabatan 

 Kehidupan sosial masyarakat Moa sangat kental dengan adat oleh sebab itu 

semua persoalan yang dihadapi warga diselesaikan melalui jalur adat. Salah satu hal 

yang unik dalam masyarakat Moa adalah denda adat. Warga yang dinyatakan 

bersalah diberi sanksi adat (denda adat). Besar-kecilnya denda adat tergantung dari 

besar-kecilnya kesalahan yang dibuat. Semua persoalan diselesaikan melalui sistim 

denda adat ini. 

 Satu hal yang menarik kehidupan masyarakat Moa, setiap orang memiliki 

“nama hindu” atau nama adat selain nama sesuai akte kelahiran. Nama ini diberikan 

pada saat potong pusar anak yang baru dilahirkan. Tidak diketahui bagaimana asal 

muasal pemberian nama ini, menurut penuturan masyarakat setempat pemberian 

nama ini telah dilakukan sejak zaman leluhur mereka.  



 Salah satu sistim kekerabatan dalam masyarakat adalah sistim pembagian anak 

dalam mata rumah.
6
 Anak-anak yang ada dalam keluarga dibagikan kepada pihak 

keluarga ayah dan ibu, anak-anak tersebut akan juga menjadi tanggungan keluarga 

yang telah ditetapkan mulai dari kecil hingga anak itu dewasa, baik itu kebutuhan 

keseharian dan juga pendidikan. Hal tersebut dipandang baik oleh masyarakat 

setempat supaya kehidupan setiap anak itu dapat dijamin dengan baik.  

 Untuk menjaga keseimbangan hidup antara alam dan manusia, maka dalam 

kehidupan bersama dikenal dengan sebutan sasi
7
. Masyarakat meyakini bahwa 

keseimbangan kosmis dalam alam akan terjadi apabila ada relasi yang baik antara 

manusia dengan lingkungan dan juga relasi antara sesama manusia. 

 Salah satu ciri khas kehidupan sosial kemasyarakatan warga desa adalah 

kegotong-royongan, yang selalu dipakai dalam masyarakat desa dan dusun di Moa. 

Sistim tersebut selalu dipakai ketika akan membuka lahan kebun yang baru, 

mendirikan rumah serta menutup rumah
8
, kerja negeri, perkawinan dan denda adat. 

Masyarakat Moa sangat menjunjung tinggi tatanan adat yang diwarisi dari leluhur 

dan terus dipertahankan sebagai adat istiadat yang tetap berlaku hingga sekarang. 

 Sapaan “Kalwedo” adalah merupakan salah satu sapaan yang selalu dipakai 

dalam masyarakat sebagai sapaan yang mempersatukan masyarakat di Moa dan juga 

Kabupaten Maluku Barat Daya. Sapaan ini memiliki arti yang dalam bahwa tidak ada 

                                                           
6
 Mata rumah merupakan istilah adat bagi marga/clan. 

7
 Sasi merupakan pranata adat yang mengatur pelaksanaan larangan pengambilan hasil atau 

memasuki daerah tertentu sebelum waktu yang ditetapkan. 
8
 Sebagian masyarakat desa dan dusun di Moa masih menggunakan dahan kelapa sebagai atap 

rumah, atap yang dipakai adalah dari daun kelapa yang sudah dikeringkan. Untuk menutup satu buah 

rumah dibutuhkan 2000 lebih dahan kelapa yang dibelah dua dan dikeringkan. Seiring perkembangan 

ada juga masyarakat yang sudah memakai atap dari deng atau asbes. 



lagi pertengkaran dan  perselisihan, yang ada hanya damai, kesetaraan, rasa saling 

percaya, dan solidaritas dengan alam juga dengan sesama manusia.  

 

3.1.6  Kehidupan Keberagamaan dan Sistem Kepercayaan  

 Sebelum masuknya agama Kristen, masyarakat Maluku sudah mempunyai 

agama, yang dapat disebut “kepercayaan setempat” atau “kepercayaan asli”. Inti dari 

agama asli ialah kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme.
9
 Demikian halnya 

masyarakat Moa, ini ditandai dengan penyembahan kepada pohon-pohon dan batu-

batu besar. Terlepas dari pada itu masyarakat Moa  percaya bahwa ada “suatu sosok” 

yang memiliki kuasa atas alam dan segala isinya, mereka tidak mengenalnya tetapi 

mengakui kekuasaannya atas kehidupan mereka. Masyarakat menyebutnya dalam 

bahasa adat “Up Lerlauna”, untuk menggambarkan sosok yang asing itu dibuatlah 

anyaman dari daun kelapa  yang diikat dan diletakkan di atas “bumbungan rumah”.
10

  

 Tahun 1600an agama Kristen Protestan masuk dalam lingkup sosial masyarakat 

Moa. Gedung gereja pertama di Moa dibangun di desa Patti, pembangunan ini 

dirancang oleh Penginjil asal Belanda Tn. Domens.
11

 Ia merupakan penginjil pertama 

di pulau Moa tahun 1625. Perencanaan pembangunan gereja ini melibatkan seluruh 

masyarakat di pulau Moa. Untuk membangun dinding gedung dipakai batu karang 

yang diambil dari pantai sekitar lokasi pembangunan. Batu karang kemudian 

                                                           
9
 Animisme yaitu kepercayaan kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal, kepada magi-

magi. Dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan yang tidak berwujud yang menguasai segala 

sesuatu dan selalu menakutkan. Dinamisme ialah kepercayaan kepada batu-batu, pohon atau benda lain 

tertentu yang dianggap memiliki kekuatan rahasia. Lih. Sejarah Daerah Maluku, 38. 
10

 Hasil Wawancara dengan  W. L dan E. T (tokoh adat), 30 November  2012. 
11

 Ia meninggal pada saat pembangunan gedung gereja ini, sehingga masyarakat 

memakamkannya tepat dibawah mimbar gereja. 



dikeringkan dan dibakar selama satu hari satu malam barulah digunakan. Sebagai 

bahan perekat dipakai kapur yang dicampur dengan ± 10.000 putih telur (ketebalan 

dinding gedung 1,5 m). Pada awalnya atap gedung menggunakan dahan daun kelapa 

kering yang dikumpulkan oleh seluruh masyarakat di Pulau Moa. Oleh karena gempa 

gedung ini retak dan atapnya roboh. Atap gedung kemudian direnofasi dan diganti 

dengan seng.
12

 Gedung gereja tua ini masih tegak berdiri sampai sekarang sebagai 

bukti sejarah masuknya agama Kristen di pulau Moa.  

 

 

 

Gambar 4. Gedung Gereja Tua di Patti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar:  
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 Hasil Wawancara dengan  E. L, 4 Desember 2012. Data-data tertulis mengenai penginjilan 

dan gereja tua ini semua telah musnah saat terjadi kebakaran di pastori jemaat desa patti. 



Gambar menampilkan gedung gereja (1), prasasti dari pemerintah Belanda (2), 

bagian dalam gedung (3), dan jendela gereja (4). Gereja dalam masyarakat turut 

mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan adat, biasanya Pendeta atau Majelis 

Jemaat diminta untuk turut hadir dan berdoa sebelum berlangsungnya acara 

adat. Agama yang hadir dalam masyarakat adat turut melakukan upaya 

kontekstualisasi melalui bahasa adat setempat, Tuhan dalam bahasa adat 

setempat dikenal dengan Up Lera. Khususnya dalam denda adat Pendeta 

diberikan kesempatan untuk juga menyampaikan nasehat kepada mereka yang 

terkena denda. 

 

 Para penginjil yang pernah terlibat dalam pekabaran injil di Moa antara lain: 

Mezakh Lewakabessy (1675), ia adalah penginjil sekaligus guru sekolah. Penginjil ini 

menikah dengan penduduk setempat Kounlaun (anak kepala adat) dan memiliki satu 

anak yaitu Costansa. Bulan Oktober 1827 Yosef Kam datang di pulau Letti. 

Kedatangannya hanya beberapa jam, namun ia membabtis ± 1000 orang di desa 

Batmiau dan Tutukey. Setelah Yosef Kam kembali, di tahun yang sama ia mengutus 

tiga orang penginjil lain yaitu Luike ke desa Patti, Tineiman di desa Batmiau dan 

Domers di Pulau Kisar. 

 Tahun 1775, Urbanus Latuhasan tiba di desa Patti untuk melakukan tugas 

sebagai penginjil sekaligus guru sekolah. Ia menikah dengan Costansa anak dari 

Mesakh Leiwakabessy dan memiliki anak perempuan Efrasi Latuhasan. Penginjil 

selanjutnya adalah Ruluph Paulus Lawalata, Silahoi, Lisapuli (ia memperkenalkan 

suling dan bola kaki pada masyarakat Moa), Wattimury, dan Siahaya.
13

  

 

3.2 Denda Adat 

3.2.1  Sejarah Denda Adat 
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 Ibid., 



 Setiap adat istiadat tentunya memiliki sejarah, demikian juga denda adat dalam 

masyarakat Moa. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari penduduk 

setempat konon sejarah mereka berasal dari Luang Sermatang.
14

 Kedatangan mereka 

ke daerah Moa adalah untuk mencari daerah baru bagi tempat hunian dan sekaligus 

bercocok tananam. Perpindahan tersebut juga ikut membawa adat dan budaya 

masyarakat setempat ke daerah hunian yang baru. Bersamaan dengan masuknya 

leluhur ke pulau Moa maka sistim denda adat mulai juga diberlakukan. Apapun 

kesalahan yang dibuat baik kecil atau besar, semua akan dikenakan denda adat. 

Bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk denda adat adalah emas bulan, sopi, kain 

tenun asli, kerbau, uang, baju adat atau kebaya. 

 

 

 

Bahan-bahan denda adat yang dipakai dalam denda adat dapat dilihat dalam gambar 

berikut: 

 

Gambar 5. Kain Tenun 
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 Hasil Wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan Tokoh masyarakat K.S, Y.S (3 November 

2012), R.L (8 November 2012), M.T (10 November 1012), P.M (25 November 2012), Th. W 

(29 November 2012),  W. L (30 November 2012). 



 

 

 

 

Keterangan gambar:  

Gambar menunjukan Kain tenun sarung (1), dan Sanikir (2),merupakan 

selendang/syal dari kain tenun. Kain Tenun merupakan kain khas masyarakat 

Maluku Barat Daya, kain ini umumnya hanya digunakan pada saat menarikan 

tarian daerah ataupun acara-acara adat. Kain tenun yang dipakai dalam denda 

adat bukanlah  sanikir, tetapi kain sarung tenun, hal ini didasarkan pada dasar 

pikir masyarakat sebagai penutup tubuh perempuan dari rasa malu karena 

kesalahan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Emas Bulan, Kerbau, dan Tempayan Sopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

Gambar menunjukan emas bulan (1), Kerbau Moa (2), dan Tempayan Sopi (3). 

Emas bulan merupakan benda-benda adat, ini adalah emas asli yang 

diameternya berukuran satu jengkal orang dewasa. Emas yang diberikan  

kepada perempuan dalam denda adat adalah simbol berharganya seorang 

perempuan dan juga perdamaian. Banyaknya jumlah emas yang diberikan 

ditentukan oleh masing-masing tetua adat dari tiap desa, dimulai dari satu 

sampai empat buah emas. Emas ini merupakan barang langka yang tidak 

dimiliki oleh semua masyarakat. 

Kerbau yang ditikam dan disembelih dalam denda adat adalah simbol 

penebusan atas kesalahan yang diperbuat oleh tuannya. Kerbau yang dipakai 

dalam proses denda adat ukuran besarnya tergantung pada besar kecilnya 

kesalahan yang dibuat. Khusus untuk denda adat hubungan di luar nikah ukuran 

tanduknya harus mencapai 50 cm ke atas (istilahnya kerbau eksport atau jalan 

tiga). Kerbau yang diberikan sebelumnya ditunjukkan terlebih dahulu kepada 

keluarga dari masing-masing pihak apakah sesuai ukuran yang diminta atau 

tidak, jika tidak sesuai harus diganti  atau ditambah dengan uang. 

Sopi 1 tempayan (20 Pleskot), sopi  adalah simbol untuk mendamaikan dan 

merekatkan ikatan kekerabatan dalam masyarakat, sopi bagi masyarakat diberi 

istilah minuman potong pusar sebab dalam setiap momen keluarga maupun 

acara adat, sopi selalu diberikan untuk diminum bersama. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pakaian Adat Perempuan Moa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar:  

Gambar menunjukan seorang perempuan yang memakai pakaian adat Moa. 

Baju Adat atau kebaya yang diberikan dalam denda adat adalah simbol untuk 

menutupi rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan. Saat perselingkuhan 

terjadi perempuan telah ditelanjangi pihak laki-laki, sebab itu baju diberikan 

sebagai penutup tubuh. Kebaya yang diberikan dalam denda yang terbuat dari 

kain hitam atau kain berwarna sesuai aturan setiap desa.  

Dalam denda adat kebaya dan kain dilipat dan diletakan di atas nampan oleh 

pihak laki-laki, kemudian  dibawa ke pusat negeri sebagai tempat pelaksanaan 

denda adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Salah Satu Pusat Negeri 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

 Gambar menunjukan pintu masuk Pusat negeri (1), dan Pusat negeri(2). Setiap 

pusat negeri dari setiap desa ditandai dengan Batu besar dan Pohon Ara. Pusat 

Negeri, merupakan tempat pertama di mana masyarakat bersepakat membangun 

desa dan melaksanakan acara-acara adat. Tempat ini juga menjadi tempat 

dilaksanakannya denda adat. Setiap Pusat Negeri dari setiap desa ditandai 

dengan satu pohon ara, pohon ini bagi masyarakat dipahami sebagai lambang 

perteduhan, kesejukan, kekuatan, dan kepedulian. 

 

 

3.2.2  Pelaksanaan Denda adat 

 Proses denda adat terjadi apabila ada laporan dari pihak keluarga baik laki-laki 

atau perempuan kepada pemerintah desa. Setelah ada laporan tersebut maka 

pemerintah desa akan mengambil tindakan dengan memanggil kedua pihak yang 

menjalin hubungan di luar nikah untuk dimintai keterangan bersama dengan pihak 

keluarga masing-masing. Jika dari penyelidikan dan tanya jawab yang dilakukan, 

terbukti  benar telah terjadi perselingkuhan atau hubungan di luar nikah maka kedua 

belah pihak yang dinyatakan bersalah tersebut dikenakan denda adat. Dalam 

pertemuan ini juga segera diputuskan kapan pelaksanaan denda adat dilaksanakan, 

biasanya ditentukan waktu empat belas hari sampai satu bulan setelah penetapan 

keputusan denda adat. Penentuan besarnya denda adat ini ditetapkan berdasarkan 

ketentuan masing-masing desa/dusun.  



 Pelaksanaan denda adat pada zaman dulu dilakukan timbal balik yaitu dari 

rumah pihak laki-laki mengantarkan ke rumah pihak perempuan dan sebaliknya. 

Kerbau yang dipersembahkan untuk denda adat akan ditikam di depan pintu rumah 

dari masing-masing pihak, dagingnya kemudian dibagikan ke masyarakat. Namun 

seiring perkembangan, denda adat sekarang dilangsungkan di pusat negeri dari tiap-

tiap desa dan dusun. Sehari sebelum pelaksanaan marinyo akan memberitahukan 

kepada masyarakat untuk berkumpul di pusat negeri sesuai waktu yang ditentukan 

untuk menyaksikan berlangsungnya denda adat. Setelah hari yang ditentukan tiba dan 

semua masyarakat telah berkumpul maka, segeralah dilaksanakan proses denda adat.  

Bahan-bahan denda adat di tunjukan kepada semua masyarakat dengan mengucapkan 

bahasa adat : 

KERBAU:  

“sapui samau mek lok toun wewan matimutni, o matnyane matrommu dohoni 

salni, nangking o’omae matyorna moknyehi natar mutu wawanni kaka popu 

yau samperni populartutni nawarlainye kotni nani. (Kerbau itu dia berkubang 

di telaga dan makan rumput, kerbau itu mati pengganti tuan-tuanmu punya 

kesalahan atau perbuatan, karena kesalahan tuanmu sehingga datang terikat/ 

tertambat pada pusat negeri)”.
15

 

 

KAIN: 

“Lawarmu nyutnyenanmu de nore nyawalni rainye de rale rarewa rakcalnye 

indee narde’e (kain tenun dan baju ambon ini bawa untuk kasih pakai/ 

membungkus wanita yang selingkuh atau salah)”.
16

 

 

MAS: 

“Maha dii rale wiruseri kau gai(mas ini dapat mengangkat muka wanita/dapat 

memperbaiki derajat wanita)”.
17
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Setelah semua bahan ditunjukan maka  ada  sumpah yang diucapkan dalam 

bahasa adat, sumpah ini dikenal dengan nama sumpah sopi. Bahasa adat yang 

digunakan berbeda-beda sesuai dengan inti masalah yang dibuat. Penulis hanya 

memberikan salah satu contoh bahasa adat yang digunakan untuk menyumpahi orang 

yang berbuat zinah/ perselingkuhan: 

“Ina ama marna wuhurge lete wotelge yage wogate kotaani naneaani 

ilyaani watgeaani luturleli wakar tatema la, e lete letgarni runhe 

kalgagarni kote letgarni, yage samperni, takle kupi maare doho sale 

nakwnu naryei noramme dado’ondi ita wakwutu totpa wirwaloge 

kawimnehe watemne waramee. Onni dohosale kupimaare de, de 

enwahake ahan kerne raramsaaure ahnetye kalpatye wnirlime 

jowlote ina ama wuhurge maranlidni wuhurtauru kota ani nane 

an’ani ilyaani watgaani pepyaani luturleli wakarmaha ai lili 

maumage. Totpe itatnohoire la’e lerulu oplainyi lgonamdona de, de 

nampe nodie hnyetir yere pa nodie tetyale rerale pnersale liakatsale 

dohode, saldee. Mere takle sida rienyi nangkim’e lggona mdona de 

sdewce rkarse rlerie laie onni sorta de’epa lggona mdona de rdewle 

larte rteri rlayede, noram’me tetiriere di rodie mai moa lae di la’e 

totilakne lewlewna rewtale salona noram’me soi’e moa lae di ide ina 

ne ama. 

Ina ama marne wuhurge maran lidne wuhur tawru lilili mau 

magersoie moa lae tou lotena lewlewna rewtelu salona la’e ina ama 

mere hnyoiye liete hnyidoha hnyisale kupi maare atenamolu on’ni 

hyatline nyataile la’e nyawiru nyawewle nloirsai noram’me kupi 

maare de’e lorlora la’e tawulae. Pelsoke meke soratla’e 

peherniliayarni pempenu tet’tema pa, rodie rewarru rahlora an’arie 

maluye mahere, maipa la’e arie an’ani rararlalawani ariye pitni 

porni hgere klawni adihnyoini hora ryoknirla’er sure’e ne rteke ritye 

sace de’ede rsoie imormorie rupe mekade la’e ahuwanie on’ni 

aterkatail lira nyaniru nyawewle pa ahese rlerla’e duduratni 

rereran’ni.  

Lae soke hyotte liwtede’ede mwanye or sawsane salnore sararare ida 

atmaana muandie molmolni ororie ida arke, kuhida kupne liun 

rahgida welima eeya laapepuate molmolni ororie riahanyi ida arke 

kuhida kupne riun rahgida welima la,ape orsawsawe puate muanye 



molmolni muanye gahni ororye ceyeida arke kuhida kupne riun 

rahgida welima lawre cenye ida rain puata ida mane woru rodie 

rarewe rakcalnye on’ni ide rilne relne or piti or pore orame or nare 

tote yane mere de’e nodie mokni we en’ni ntyeti rierengkernu 

ntopurmere de’e nodie mokni we en’ni ahan kerne caale raram 

saawre no molu.  

Noram’me sorsoratrerye lire, yane rtiilnam’ni nere walyelirni yane 

rtamne hlorni yane rsapar la’e yeheni. nere, lelera melmela de mpolu 

mpiaka la’e uplerlawne la’e tulu lanti ilwoitu dar woneme. Totpa 

narihin doinie kirkir yate hnorat yate la’e kirkirmi hnoratmu irhani 

raram’mi totpe kiukiue weweeny se npora ngkau la’e irhani raram’ni 

meknoram’me soila’e kotmi nannide ane kota nane an’e ntimormorie 

totpe uplera sukni hgelani, here nalakni pa mimlole laiplorlore 

talamner nerse. Nere liru di atna ettra atnaplawsa sasodewdewee 

letlete mehe irse pele raitre ralawne lirudi, durce pe napetna 

saurrepa nap lawsa ne it moumou ite kalwedo”.
 

 

Artinya : 

Bapak ibu dan seluruh anak negeri yang saya hormati dan 

kasihi, kita semua hadir di pusat negeri ini karena di hari ini kita akan 

menyelesaikan dosa dan kesalahan yang telah dibuat sebab kalau 

tidak diselesaikan dengan baik maka akan berdampak pada 

perkelahian sampai dengan pembunuhan, tetapi karena kita adalah 

anak-anak adat maka kita harus menyelesaikan dengan adat juga 

bukan dengan amarah dan emosi.  

Bapak ibu dan seluruh anak negeri yang saya kasihi, 

Supaya kita semua tahu pada zaman dahulu para leluhur kita datang 

dari negeri Luang membawa semua peraturan dan itu terjadi supaya 

hal-hal yang menyangkut dosa dalam bentuk apa saja harus 

dipecahkan, dibuka dan dibasmi, semua dibawa ke Moa untuk 

mengajar kita baik orang tua maupun anak-anak agar tidak hidup 

dalam dosa. Hidup sopan santun, saling menghargai dan menghormati 

yang diterapkan oleh para leluhur tidak lagi diindahkan, sehingga 

dosa dan kecemaran selalu dibuat oleh masyarakat. Hal ini terjadi 

juga karena ada orang yang beranggapan bahwa dia memiliki banyak 

harta dan dia bisa melakukan dosa perzinahan dengan anak 

perempuan, orang dianggap rendah dalam segala hal. Sifat itu adalah 

sifat anjing babi bukan sifat manusia karena hanya anjing dan babi 

yang tidak bisa mendengar nasihat dan teguran. Karena perbuatan 

hina ini maka keputusan akan dijatuhkan sesuai hukum adat yang 

telah disetujui bersama yaitu untuk laki-laki. Denda adatnya adalah: 

kerbau mai 1 ekor, sopi 1 tempayan, uang Rp.500.000,-, emas 2 buah, 



kain tenun 1 buah, baju kebaya hitam 1 buah, ini untuk menutupi 

kemaluan dari si perempuan agar tidak menjadi ocehan masyarakat. 

Barang-barang ini akan diserahkan kepada keluarga si perempuan 

agar saudara-saudaranya tidak lagi menyimpan dendam kepada si 

laki-laki dan bisa mengampuni perbuatan mereka.Kalau untuk si 

perempuan: kerbau jalan kaki 1 ekor, sopi 1 tempayan, dan uang Rp. 

500.000 

Sesuai dengan sumpah dan keputusan denda adat ini maka 

diharapkan bagi si pelaku pembuat dosa tidak lagi mengulangi dan 

juga kepada semua yang hadir di saat ini menjadi saksi hidup untuk 

ke-2 orang yang telah berjanji untuk tidak lagi berhubungan seperti 

hari-hari kemarin yang mengakibatkan dosa dan permusuhan di 

antara sesama dan lidah yang telah berucap janji jangan diputar-

balikkan dan jalan yang salah tidak boleh dilewati lagi karena kalau 

hal ini terjadi maka tuan matahari dan arwah para leluhur yang akan 

berurusan dengan yang berbuat dosa. Dan diharapkan bagi kalian 

berdua mulai hari ini entah siang atau malam kalian harus terus 

meminta ampun dari Tuan Matahari (Allah) di langit ke-7 agar ia 

membersihkan dan menyucikan noda dan aib dari tubuh dan hidup 

kalian dan Dia dapat memberikan pikiran dan hati yang bersih pada 

kalian agar segala tindakan sesuai dengan kehendak Allah dan supaya 

kalian pun dapat hidup dalam negeri dengan aman dan damai dan 

Tuan Matahari akan suka dan sayang kepada kalian dan dapat 

memberikan jalan yang lurus.  

Kata-kata saya ini tidak panjang dan sempurna tetapi nanti 

Tuan Matahari yang ada di langit yang tinggi dengan anak yang 

sangat dikasihi yaitu para leluhur kita yang akan menambahkan serta 

menyempurnakan semua kata-kata ini menjadi perkataan yang 

sempurna dan bermakna bagi hidup kita sekalian ...... kalwedo.
18

 

 

Sumpah Sopi jika hubungan di luar nikah tersebut mengakibatkan perempuan 

mengandung: 

“N’mai pa keke’e mak dene in ni apan, ni de gerni wareher ni piar’ni 

lakoinyi. Teli drem, ida urne on ni wolima nore on’ni wolima saan’ne 

metre sanulu wolima. Dodoon’di ai lokre mol’molu mati mati’e hyal 

u owa nar’u owa msedu matera mpiu doi nyee muopse kir-kir yate le 

yanem nti’il nam ni en walyehen’ni. Pele arke lyyokre di’en wahoi ne 

watani hyal’u owa mlole porsitiokra tet a’hyeri mla’a hnyi’i mu ne 

tgo’o mu pele retan tote kam a puye. Ntot nal’u iw ge nsaratku nar’u 

owa mla’a geryewanmu pele talien kolatku mla’e au nyewan mu pele 

ager kok piaha matmu ne toto’le msedu matera. Mot lin mok moka 
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mkatail mok moka.  Ina ame marne wuhure andenle uhu peinyi tap 

mar ulni mai pe nun a pele polwunu maklera naleru’ne hri in ni relan 

ni nahri in donye narelan donye yat’yatni, sal’salni mat tge nat nyu 

nat nyeparle arak kopi di markirsi manatge mim role mok’mok ni 

kalwed wedni. Mim’ro sisi’i yap yapmi up wona up tada nla’e warat 

matni metam rilni kalam serni. Lir’u di etna etra plausa soso de’u 

de’u le, let leta kar’karie au pale uplera nla tulu  ne lanti nor an’ani 

wut mehe lai mehe pelna itre pelna laune ur’u lyokar ku wawa 

hnyatku di. Ina ame marna wuhure kot ani nan ani it mou mouit sor 

soru it kalwedni”. 

Artinya: 

Perselingkuhan atau hubungan ini menghasilkan seorang anak, maka 

anak ini akan diberikan makanan dan pakaian yaitu jagung 1 drum, 

sukun 1 pohon, kelapa 5 pohon dan kain 15 m. Hari ini saya selaku 

saniri adat akan melakukan sumpah sopi adat bagi kalian berdua, 

bahan-bahan ini menjadi patokan untuk tidak lagi terjadi 

perselingkuhan di kemudian hari, kalian harus meninggalkan pikiran-

pikiran yang tidak baik dan mengingat kata-kata adat sebagai 

nasehat. Jika sumpah sopi ini tidak ditaati berarti bagi laki-laki 

saudara keluar pintu desa untuk memanjat pohon saudara akan jatuh 

dan mati, jalan di padang luas kerbau akan tanduk dan mati, babi liar 

akan mencabik-cabik tubuh dan ke laut ikan hiu akan makan. Untuk 

saudara perempuan; apabila kata-kata nasihat tidak ditaati berarti 

saudara mengambil air tali timba akan melilit leher dan jatuh ke 

dalam air, pergi memotong kayu potongan kayu akan menusuk mata. 

Jadi dengar baik-baik nasihat yang di sampaikan. Bapak kepala desa 

dan staf mari kita semua mohon kepada Tuhan supaya membaharui 

kedua orang yang bersalah sehingga tidak terjadi lagi hal yang 

diinginkan, sebab ini dosa yang keji di mata Tuhan. Sumpah sopi ini 

sangat sedikit tetapi maknanya besar, tolong diterima dan 

dilaksanakan dengan penuh takut akan Tuhan dan leluhur yang 

membuat adat ini, Kalwedo.
19

 

 

 Setelah sumpah diucapkan maka kerbau ditikam, disembelih dan dagingnya 

dibagikan kepada semua anggota masyarakat. Sopi diminum bersama sebagai tanda 

perdamaian diantara keluarga yang bermasalah maupun anggota masyarakat. Emas 

Bulan yang diberikan hanya sebagai formalitas saja, setelah 3 hari akan dikembalikan 
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kepada keluarga laki-laki. Jika terjadi perceraian barulah 1 buah mas menjadi 

kepunyaan pihak perempuan. Pada umumnya yang terjadi setelah denda perempuan 

menerima kembali suami atau istrinya sehingga tidak terjadi perceraian. Kebaya dan 

kain menjadi milik perempuan sebagai simbol penutup tubuh supaya jangan menjadi 

ocehan masyarakat.  

 Terkait dengan sanksi/denda adat yang telah disebutkan sebelumnya ada 

beberapa hal tambahan jika kedapatan perselingkuhan tersebut mengakibatkan 

perempuan tersebut mengandung. Laki-laki wajib memberikan kepada pihak 

perempuan barang-barang lain sebagai pertanggungjawaban terhadap anak yang 

dikandung. Seperti sudah disebutkan dalam sumpah adat yang diberikan adalah 

jagung 1 drum atau beras 100 kg, 5 pohon kelapa dan 1 pohon sukun, kain putih 15 

meter (diberikan jika perempuan itu belum menikah dan 1 ekor kerbau untuk 

dipelihara).
20

 Hal ini dipandang sebagai tanda pertanggungjawaban pihak laki-laki 

bagi perempuan untuk mengasuh dan membesarkan anak dalam kandungannya yang 

dalam istilah masyarakat disebut “kasih makan”. Istilah ini memberikan isyarat 

bahwa kebutuhan makanan dari anak yang sementara dikandung akan terpenuhi 

melalui sang ibu ketika menikmati hasil tanaman-tanaman tersebut.  Ibaratnya ibu 

yang sementara mengandung itu makan, anak yang di dalam kandungan juga ikut 

makan. Setelah denda adat diberikan maka Laki-laki tidak lagi memiliki tanggung 

jawab kepada perempuan maupun anak yang dikandung, persoalan dianggap selesai. 

Uang yang diberikan dalam denda adat diberikan kepada pihak pemerintah desa 

karena telah menyelesaikan persoalan yang terjadi. 
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 Penetapan ini berbeda-beda sesuai keputusan setiap desa. 



 Denda adat hubungan di luar nikah ini, bukan hanya pada orang yang sudah 

menikah saja tetapi untuk pasangan pemuda-pemudi juga. Denda adat yang belum 

menikah di atur dengan kesepakatan berdasarkan keputusan keluarga masing-masing. 

Jika laki-laki bersedia menikahi perempuan yang dihamilinya maka denda adat akan 

ditiadakan. 

 Denda adat yang ada di pulau Moa dalam hal jumlah bahan denda adat berbeda-

beda antara Moa Barat, Moa Timur, dan Moa Tengah. Ini dikarenakan masing-

masing desa memiliki aturan-aturan adat tersendiri yang telah ditetapkan secara turun 

temurun oleh leluhur, masyarakat yang ada sekarang hanya menjalankannya saja. 

Semua ketentuan denda adat wajib dipenuhi dengan jangka waktu yang ditentukan. 

Jika sampai batas waktu itu belum dapat terlaksana dapat diberikan tambahan waktu, 

sesuai dengan kesepakatan bersama. 

 Denda adat dengan mengucapkan sumpah sopi yang disaksikan oleh semua 

masyarakat desa/ dusun diharapkan menjadi batasan dan mengikat mereka yang 

melakukan kesalahan untuk tidak mengulanginya. Kepada semua anggota 

masyarakat, denda adat yang disaksikan adalah pembelajaran sehingga mereka tidak 

boleh berlaku yang demikian sebab akan merusak citra diri, keluarga dan juga akan 

berdampak bagi anggota keluarga yang lain. 

 Dengan adanya upacara adat ini maka semua persoalan, perselisihan dan 

perselingkuhan dianggap selesai, semua permusuhan dilupakan dan dihapuskan. 

Kehidupan bersama secara kekeluargaan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik 

seperti sediakala tanpa ada dendam.  

 



3.2.3  Denda Adat dalam Pemahaman Orang Moa 

 Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara dengan 

tokoh masyarakat dan tua-tua adat maka diperoleh pemahaman sebagai berikut: 

 “Denda adat adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh leluhur untuk 

menjaga masyarakat menaati aturan-aturan, denda adat itu bukan untuk 

menghapus dosa tetapi untuk mendamaikan keluarga korban dan pelaku”.
21

 

“Denda adat merupakan aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat desa 

untuk mengatur kehidupan bersama. Kalau tidak ada denda adat semua orang 

rusak”.
22

 

 “Denda adat adalah keputusan leluhur sebelum ada agama,   denda adat itu ada 

untuk memperkuat hubungan pribadi dengan pribadi dan keluarga dengan 

keluarga, jika tidak dilaksanakan maka ada hukuman bagi keturunan kita”.
23

 

“Denda adat adalah warisan leluhur. Denda adat ditetapkan leluhur untuk 

mengatur kehidupan anak cucu. Ketetapan ini tidak dapat dirubah, jika 

dilanggar maka akan ada sanksi bagi kehidupan orang yang bersalah di 

kemudian hari”.
24

 

“Denda adat adalah warisan leluhur jika tidak dilakukan akan memakan korban 

entah itu sakit atau sampai meninggal”.
25

 

“Denda adat adalah hukuman bagi pelaku agar dia tidak dipidanakan atau 

dipenjarakan, dengan kata lain denda adat adalah kebijakan yang dilakukan 

sebagai penyelesaian masalah secara kekeluargaan”.
26

 

 Setiap anggota masyarakat umumnya mengetahui denda adat, baik itu melalui 

orang tua dan juga tokoh-tokoh adat dalam desa. Berdasarkan hasil penelitian dan 

wawancara yang penulis lakukan umumnya masyarakat memahami denda adat 

sebagai berikut: 

“Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh para leluhur kepada seseorang yang 

berbuat kesalahan, jika tidak dilakukan akan mendapatkan ganjaran berupa 

sakit penyakit ataupun kematian”.
27
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“Suatu tradisi atau kebiasaan yang ditetapkan dan dilakukan oleh orang tua-tua 

zaman dahulu untuk mengatur kehidupan bersama supaya hidup sesuai norma-

norma dalam masyarakat”.
28

 

 Denda adat dipahami sebagai sebuah warisan leluhur yang sangat penting bagi 

masyarakat dan telah menjadi identitas mereka. Denda adat wajib ditaati oleh semua 

anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebab jika tidak dilakukan, akan mendapat 

hukuman dari Tuhan dan leluhur. Masyarakat percaya bahwa jika ada hubungan di 

luar nikah yang diketahui atau yang tidak diketahui dan tidak diberikan denda maka 

ada hukuman yang berupa sakit penyakit atau bahkan sampai kepada kematian. Hal 

ini menyebabkan masyarakat tetap menjalankan denda adat sampai sekarang. 

 Manusia dalam kehidupannya selalu dibatasi oleh aturan dan norma. Semuanya 

itu dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan bersama. Setelah mengalami proses 

norma tersebut pada akhirnya menjadi suatu adat istiadat yang berlaku secara umum 

dalam suatu masyarakat. Demikian juga dengan denda adat dalam masyarakat Moa 

dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat sejak zaman leluhur. Denda adat sudah 

menjadi sebuah keharusan dan diwariskan turun temurun dari generasi satu ke 

generasi lainnya sehingga denda adat begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat 

Moa.  

 Bagi masyarakat Moa denda adat diwariskan oleh leluhur  tujuannya untuk 

menjaga tatanan kehidupan bersama, jika tidak ada denda adat maka kehidupan 

masyarakat akan hancur moralnya maupun kehidupan sosialnya.  Karena merupakan 
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warisan leluhur maka, denda adat sudah menjadi sebuah hukum adat yang mengikat 

semua angggota masyarakat, hukum ini bagi mereka tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun dan tidak dapat dihapuskan dari kehidupan mereka. Denda adat telah 

menjadi cerminan kepribadian masyarakat Moa yang berawal dari sebuah kebiasaan, 

kepercayaan dan sistim hukum dalam masyarakat setempat.  

 Pelaksanaan denda adat merupakan wujud ketaatan dan penghargaan 

masyarakat kepada warisan leluhur, hal ini dipandang sebagai sebuah keharusan 

sebab jika tidak demikian kehidupan bersama menjadi kacau. Ada tiga alasan 

dilaksanakan denda adat yaitu untuk menegur, mendamaikan, dan membina moral 

masyarakat. Menegur orang yang melakukan kesalahan supaya tidak mengulanginya 

kembali. Mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah sehingga tidak terjadi 

pertumpahan darah. Membina moral adalah bagaimana masyarakat menjaga sikapnya 

sehingga tidak berperilaku yang salah. Sejalan dengan itu maka Widnjodipuro
29

 

berpendapat adat merupakan tata kelakuan yang dimaksudkan mengatur, 

mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam 

hubungan bermasyarakat. 

 Denda adat dalam masyarakat Moa, sebagian besar tidak tertulis tetapi 

senantiasa ditaati dan dihormati sebab memiliki akibat hukum atau sanksi. Dengan 

dilakukannya denda adat, masyarakat percaya bahwa kehidupan akan damai dan 

harmonis, antara pribadi dengan pribadi, keluarga dan masyarakat. Selama ini 

masyarakat menjalankan denda dengan asumsi bahwa jika aturan hukum yang ada 

diterapkan dengan baik maka akan tercipta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.  
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3.3. Kedudukan Perempuan 

3.3.1  Ketidaksetaraan Pembagian Peran 

 Dalam kehidupan masyarakat Moa, perempuan lebih banyak berperan dalam 

aktifitas keseharian dari pada laki-laki. Pembagian tugas tampak sangat tidak merata 

di antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan tanggung jawab untuk segala 

kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, mencukupi kebutuhan makanan sehari-hari 

diantaranya, mencari ikan atau seafood di laut, mencari sayur-sayuran, memasak,  

mencari kayu, membuka lahan, bercocok tanam, mengangkat air, dan mengurus anak. 

Sedangkan  tugas dari laki-laki adalah menggembalakan ternak serta menyadap 

pohon koli atau pekerjaan lainnya di luar rumah. Laki-laki akan melakukan pekerjaan 

rumah tangga apabila perempuan dalam hal ini mengalami gangguan kesehatan 

(sakit) atau tidak berada di rumah.
30

  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, aktifitas hidup 

sehari-hari perempuan Moa pada umumnya cenderung terkait dengan pekerjaan 

rumah tangga dan kecukupan konsumsi keluarga. Pekerjaan yang dilakukan 
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dipandang sebagai sebuah tanggung jawab (kodrat) yang sudah seharusnya dilakukan 

oleh seorang perempuan sebab tugas laki-laki adalah mencari nafkah.
31

  

 

 

 

Gambar 9. Aktifitas Perempuan Moa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar:  
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Gambar-bambar di atas menunjukan beberapa aktifitas keseharian perempuan 

Moa. Gambar 1; perempuan yang mencari ikan atau seafood di tepi pantai, 

gambar 2; perempuan ke ladang. Gambar 3; perempuan yang menjemur irisan 

ubi kayu, gambar 4; perempuan yang menumbuk jagung. Gambar 5; 

Perempuan yang memintal benang, karena perkembangan yang ada sebagian 

kaum perempuan, tidak lagi memintal benang tetapi memilih menggunakan 

benang dari pabrik yang siap pakai. Gambar 6;  perempuan menenun kain tenun 

khas Moa, kain tenun ini yang di pakai dalam denda dan acara-acara adat. 

Gambar 7 menunjukan Perempuan yang tua yang berusia 60 tahun memikul air, 

dan gambar 8; anak perempuan yang mendorong gerobak berisi 18 gen air. 

Perempuan Moa melakukan berbagai pekerjaan yang telah dikostruksi 

masyarakat bagi mereka. Gambar-gambar ini menunjukan pekerjaan yang 

dilakukan perempuan sehari-hari di dalam dan di luar rumah sangat kompleks. 

Realitas tersebut menunjukan perempuan Moa adalah pekerja keras untuk 

kesejatraan dan kebutuhan keluarga. Meskipun demikian kerasnya pekerjaan 

yang dilakukan, kedudukan perempuan tetap berada dibawah laki-laki. 

Pekerjaan-pekerjaan perempuan selalu dinilai lebih rendah dari pekerjaan laki-

laki. 

Gambar 10. Aktifitas Laki-laki Moa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keterangan gambar: 

Gambar 1 dan 2 menunjukan laki-laki yang sedang mengembala. Mengembala 

adalah pekerjaan yang rutin dilakukan dari pagi sampai sore hari. Hewan 

ternak itu cukup dilepas dan tak perlu dikandangkan. Musim kemarau air 

menyusut, kubangan yang ada debit air sangat sedikit bahkan terkadang 

kering sehingga banyak hewan yang mati. Meskipun para peternak tidak 

mengandangkan ternaknya masing-masing, mereka tahu mana yang menjadi 

miliknya sebab telah diberikan tanda. Kerbau- kerbau yang digembalakan ini 

nantinya akan di gunakan sebagai bahan denda. Gambar 3 dan 4; Seorang 

laki-laki memanjat pohon koli untuk mengiris tuak, ini merupakan pekerjaan 

yang umumnya dilakukan laki-laki Moa selain menggembala. Hasil sadapan 

dapat berupa cuka sageru dan sopi. Cuka digunakan untuk memasak dan sopi 

selain dijual akan dipakai juga sebagai bahan denda dan untuk acara-acara 

adat lainnya. Pekerjaan lain seperti kerja bangunan (gambar 5), dan melaut 

(gambar 6), adalah pekerjaan sampingan saja. Sejak kecil anak laki-laki juga 

telah dibiasakan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan orang tua laki-

laki (ayah). Laki-laki melakukan pekerjaan berdasarkan pembagian kerja yang 

ditentukan masyarakat. 
 

Realita pembagian kerja yang ada, menunjukan perempuan Moa telah 

diposisikan untuk menerima dan mengerjakan semua pekerjaan tanpa membantah 

atau menolak. Perempuan menerima semua pekerjaan yang dilakukannya sebagai 

yang sudah seharusnya ditetapkan (kodrat) bagi mereka. Anak-anak perempuan sejak 

kecil juga telah dibiasakan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga adik, 

mencuci, mengangkat air, dengan kata lain anak perempuan harus membantu orang 

tua (dalam hal ini ibu) untuk mengerjakan pekerjaan “perempuan”. Demikian halnya 

anak laki-laki dibiasakan menekuni pekerjaan “laki-laki” di luar rumah seperti yang 

dilakukan orangtuanya (dalam hal ini ayah). Apa yang terjadi dalam realitas 

masyarakat Moa ini dibenarkan oleh Arief Budiman
32

 bahwa, pembagian kerja dalam 

masyarakat secara seksual dipandang merupakan sesuatu yang wajar, bersumber pada 
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pembedaan struktur genetis dari laki-laki dan perempuan, pembagian kerja tersebut 

dapat tetap ada dan berlangsung sampai sekarang karena dilanggengkan oleh 

masyarakat itu sendiri.  

Konsep jender yang telah terinternalisasi dalam masyarakat melahirkan 

semacam standarisasi pelabelan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial. 

Stereotip maskulin dan feminin menyebabkan pembagian kerja dalam masyarakat 

Moa tidak setara. Stereotip jender maskulinitas dan feminitas dikonstruksikan secara 

kultural oleh masyarakat, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi yang 

menjelma menjadi seolah-olah merupakan kodrat Tuhan.
33

 

 Perempuan dibentuk dan dikontrol oleh masyarakat dengan gambaran ideal 

sebagai istri juga ibu yang selalu berkarya dalam dunia domestik. Perempuan yang 

tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam dunia domestik akan dipandang 

sebagai yang tidak biasa dan menentang tatanan masyarakat. Simone de Beauvoir
34

  

mengungkapkan, perempuan dipaksa melakukan pekerjaannya karena moralitas 

tradisional yang berlaku dalam masyarakat akan menilai apa yang dilakukan. 

Perempuan harus menjalankan semua peran sesuai pandangan masyarakat, jika tidak 

demikian akan dinilai sebagai sebuah ketidakwajaran, bertentangan dengan kodratnya 

sebagai perempuan.  

 Julia Cleves Mosse
35

 mengemukakan, pembagian peran jender yang tradisional 

dalam masyarakat sangat sulit untuk berubah, sebab jika hal itu terjadi maka akan 
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mengubah tatanan mapan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Dalam 

realitas kehidupan masyarakat Moa, peran jender telah dibagi berdasarkan jenis 

kelamin. Laki-laki dan perempuan Moa telah menerima dan melakukan kedudukan 

dan peran masing-masing sesuai yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat, hal ini 

dipandang sebagai kepatutan yang sudah seharusnya untuk menjaga sistim sosial 

masyarakat.   

 Adanya anggapan perempuan memiliki sifat memelihara, dan rajin serta tidak 

cocok sebagai kepala rumah tangga berakibat kepada semua pekerjaan domestik 

rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.  Konsekuensinya laki-laki dan 

perempuan dalam pembagian kerja tidak seimbang, perempuan harus menanggung 

beban kerja yang lebih berat. Sejak dini anak-anak perempuan Moa tanpa sadar 

diajarkan menekuni peran jender mereka, seperti yang diperankan oleh orang tua 

perempuan (ibu). Realitas ini semakin memperkuat dan mempertegas langgengnya 

stereotip bahwa dunia domestik adalah dunia perempuan. Anak laki-laki Moa juga 

mengalami hal yang sama, sejak dini telah diajarkan menekuni peran jender mereka, 

seperti yang diperankan oleh orang tua laki-laki (ayah). Realitas ini juga akan 

semakin melanggengkan dan mempertegas langgengnya stereotip bahwa dunia publik 

adalah dunia laki-laki. Menurut Gilman
36

 peranan-peranan seksual telah ditanamkan 

pada masa anak-anak, lewat institusi keluarga, pendidikan, adat dan hukum. 

Perempuan dan laki-laki sejak dilahirkan telah terkungkung dalam stereotip yang 

diciptakan oleh masyarakat di tempat mereka berada. Jadi dapat dikatakan pemikiran 
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dan perilaku jender seseorang turut dibentuk juga oleh lingkungan dimana seseorang 

lahir, tumbuh dan berkembang.   

 Adanya persepsi yang keliru antara seks dan jender dalam masyarakat 

mengakibatkan timbulnya frame mengenai “apa yang seharusnya dilakukan oleh 

perempuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki”. Pandangan stereotip 

seperti demikian akan membuat seorang laki-laki merasa bersalah apabila ia 

melakukan tindakan dan ciri keperempuanan, ataupun sebaliknya. Dalam masyarakat 

Moa, tugas laki-laki adalah mencari nafkah dengan pekerjaan di luar rumah dan 

perempuan sudah tugasnya melakukan pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan 

konsumsi keluarga. Idealnya seorang perempuan adalah ketika ia menjalankan tugas 

“perempuan” yang ditetapkan kepadannya (kodrat). Perempuan dibentuk dan 

dikontrol oleh masyarakat dengan gambaran ideal sebagai istri juga ibu yang selalu 

berkarya dalam dunia domestik. Dengan melakukan tugas dan tanggungjawab 

tersebut perempuan menjadi “perempuan sesungguhnya”. Persepsi bahwa 

sepantasnya pekerjaan rumah tangga adalah tugas perempuan akan  membuat 

kehidupan masyarakat Moa khususnya perempuan tidak berani keluar dari frame 

yang telah ditetapkan masyarakat terhadapnya. Dengan kata lain kehidupan 

perempuan terbelenggu dalam kehidupan sosial yang mendiskiminasi tetapi tidak 

menyadarinya. Menyikapi realitas seperti ini Maggie Humm
37

 berpendapat, 

pemikiran penstereotipan mengenai peran jenis kelamin perlu diubah sebab jika tidak 

                                                           
37

 Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme (terjemahan), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 

2007), 458. 



demikian akan membuat laki-laki mampu membentuk kelompok  yang unggul 

sedangkan perempuan sebaliknya.  

 Stereotip tanpa disadari seringkali membuat perempuan Moa hidup dalam 

budaya patriarkhi, namun tidak menyadari bahwa diri mereka mengalami 

ketidakadilan jender dalam masyarakat juga keluarga. Seperti yang dijelaskan Naomi 

Wolf
38

 antara laki-laki dan perempuan itu sama, salah satu dari mereka seharusnya 

tidak boleh dianakemaskan hanya karena berbeda jenis kelamin. Laki-laki maupun 

perempuan memiliki kedudukan yang sama, keduanya dapat melakukan pekerjaan 

apa saja, tidak diklasifikasi tetapi dapat dipertukarkan satu sama lain. Pekerjaan yang 

mestinya dilakukan seseorang bukanlah kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan 

tetapi merupakan hasil ciptaan masyarakat itu sendiri karena pemahaman jender yang 

keliru. Peran jender itu semakin diperkuat ketika disosialisasikan dan dikonstruksi 

secara sosial, kultural, agama, dan negara.  

 Realitas kehidupan masyarakat Moa, perempuan melakukan begitu banyak 

aktifitas dari pada laki-laki dan dipandang sebagai kewajaran. Situasi yang seperti ini 

memberikan gambaran situasi yang sangat menekan perempuan, hal ini akan semakin 

bertambah parah ketika perempuan juga harus terjun dalam dua dunia tersebut, yaitu 

sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Bukan saja peran ganda yang 

ditanggung perempuan  melainkan juga beban ganda yang harus dijalani secara 

bersamaan. Beban ganda yang diterima perempuan masih sangat terkait dengan 

keyakinan dan kebenaran yang ada di masyarakat yaitu adanya anggapan bahwa 
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tugas-tugas domestik di wilayah rumah tangga tersebut dimaknai sebagai bukti nyata 

dari cinta yang tulus seorang perempuan bagi keluarganya. Pada sisi lain cinta itu 

memerlukan pengorbanan secara terminologis tradisional, merupakan tugas yang 

dianggap mulia bagi perempuan. 

 Menyadari realitas perempuan Moa yang terbelenggu ini maka kita perlu 

menyimak pendapat Petter L. Bergger
39

 bahwa aktifitas yang dijalankan manusia 

adalah sebuah kesadaran subjektif manusia dalam kolektifitas, partisipasi yang 

dijalankan oleh setiap individu dalam setiap budaya bergantung pada proses sosial 

dan kelanjutan eksistensi kultural yang bergantung pada pemeliharaan aturan-aturan 

sosial yang dibentuk secara kolektif.  Apa yang dikemukakan oleh Berger dapat 

menjelaskan bahwa kedudukan dan peran yang dimiliki perempuan Moa adalah 

sebuah fenomena yang diciptakan oleh masyarakat sendiri lewat proses kebudayaan 

dan kemudian menjadi bagian integral dari kehidupan perempuan Moa dan dunianya.  

 Pembagian kerja yang tidak seimbang dalam masyarakat Moa yang merupakan 

kewajaran dilihat Karen D. Pyke
40

 sebagai sebuah kesepakatan-kesepakatan sosial 

yang menguntungkan bagi kelompok dominan yang berkuasa. Ini menjelaskan bahwa 

pembagian kerja yang terjalin dalam masyarakat adalah bentuk dari budaya dominasi 

patriarkhi yang didukung oleh masyarakat itu sendiri. Laki-laki menjadi kelompok 

yang dominan, perempuan yang tersubordinasi. Perempuan tidak memiliki ruang 

yang memadai untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, dan 

memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapannya.  
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 Penempatan perempuan dalam dunia domestik tentunya membawa dampak 

bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, bukan hanya pada masa kini tetapi juga masa 

yang akan datang, terutama bagi perempuan Moa. Masyarakat akan berhadapan 

dengan perubahan dan tingkat persaingan yang sangat tinggi, demikian juga 

perempuan harus berhadapan dengan tantangan psikis dimana ia harus keluar dari 

pandangan masyarakat yang membentuknya.  

 

3.3.2. Tidak Adanya  Perempuan dalam Kepemimpinan Adat 

 Kehidupan sosial masyarakat Maluku Barat Daya umumnya dan Moa 

khususnya adalah kehidupan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. 

Hal ini terlihat dari bagaimana mereka saling menolong dalam membuka lahan 

kebun, mendirikan rumah, menutup rumah, kerja negeri, perkawinan, dll. Dalam 

sistim pemerintahan mereka memiliki satu pemimpin atau kepala desa yang dipilih 

berdasarkan silsilah keturunan tertentu, sebab dalam masyarakat masih ada sistim 

stratifikasi sosial meskipun itu tidak terlalu tampak dalam kehidupan bermasyarakat.  

Perempuan Moa umumnya masih  terkurung dalam pemikiran yang 

memandang laki-laki sebagai yang pantas memimpin, dapat berdiri dan berbicara di 

depan banyak orang.
41

 Hal ini sangat terkait dengan stereotip feminitas dilekatkan 

pada perempuan yaitu emosional, lemah, halus, tergantung, dan tidak tegas. 

Sementara laki-laki cenderung rasional, kuat, tegar, mandiri, tegas dan dominan. 

Pandangan  ini tanpa disadari seringkali membuat perempuan Moa belum berani 
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tampil dan tidak menyadari bahwa dirinya mengalami ketidakadilan jender dalam 

masyarakat dan juga keluarga. Stereotip yang melekat pada diri perempuan sering 

menjadi alasan pendapatnya kurang didengar, keputusan-keputusan yang menyangkut 

kepentingan keluarga lebih di dominasi pihak laki-laki. Stereotip bagi perempuan 

menjadikan perempuan tersubordinasi. Subordinasi akan berakibat pada tidak 

diakuinya potensi perempuan, sehingga perempuan sulit mengakses posisi-posisi 

strategis dan sentral dalam komonitasnya, terutama yang berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan dan keputusan.
42

 

 Menurut penuturan sejarah yang penulis dapatkan hanya satu desa di pulau 

Letty, pulau yang letaknya bersebelahan dengan pulau Moa pernah dipimpin oleh 

seorang perempuan,  tetapi itu telah berlangsung ratusan tahun yang lalu dan sampai 

saat ini tidak pernah ada lagi. Sedangkan dalam realitas masyarakat Moa sendiri 

berdasarkan hasil wawancara beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat, mereka 

mengemukakan bahwa belum pernah suatu desa atau dusun dipimpin oleh seorang 

perempuan dan tidak ada tokoh adat yang perempuan. Kedudukan perempuan dalam 

kepemimpinan adat dapat dikatakan sangat kasuistik, sebab pernah terjadi sekali 

dalam realitas kehidupan masyarakat. 

 Bagi tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat  Moa umumnya siapapun 

dapat menduduki jabatan dalam adat dan pemerintahan desa baik itu laki-laki ataupun 

perempuan, yang terpenting adalah kemampuannya sebagai pemimpin. Namun 

berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tidaklah demikian. Baik  dalam 

sistim pemerintahan desa dan adat saat ini, sama sekali tidak ada peranan perempuan, 
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semua tokoh-tokoh adat dan perangkat desa adalah laki-laki, padahal dalam sistim 

adat Moa dikenal adanya Ina-Ama.  

Ina berarti Ibu; termasuk kelompok au-ina (= aku-Ibu), yang juga berarti 

“manusia perempuan”. Sifatnya terbuka, berunsur betina, berkembang biak, tidak 

menutup diri, berfungsi mengadakan yang baru, mampu menyesuaikan dan 

menyerap; tempatnya di depan, kanan dan di atas dan melambangkan timur, utara, 

dan langit. Ama berarti Ayah; termasuk kelompok au-paa (= aku-Ayah), yang berarti 

“manusia laki-laki”. Sifatnya jantan, merupakan dasar, tidak berkembang. Tempatnya 

di kiri, bawah, belakang; melambangkan barat, selatan, laut, dan bumi. Ina-Ama 

merupakan lambang dan kenyataan dari keserasian atau harmoni, lambang dari 

kenyataan dan unsur-unsur yang bertentangan tetapi saling melengkapi.
43

  

Konsep ina-ama dalam masyarakat Maluku menunjukan kesetaraan, 

keseimbangan dan keserasian yang saling berhubungan, saling melengkapi dan 

mendorong untuk tumbuh dan berkembang. Jika salah satu lebih dominan maka tidak 

ada keseimbangan dan keserasian. Ina-ama adalah lambang dan kenyataan dari 

keserasian dan harmoni yang saling melengkapi dan lambang dari keterbukaan 

penyesuaian.
44

 Maksudnya, yang bertanggung jawab bagi tatanan dan kelangsungan 

kehidupan di Maluku bukan hanya laki – laki tapi juga perempuan dalam sebuah 

kemitraan yang setara. Laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab, kedudukan, 

peran dan kesempatan yang sama. Pikiran  atau pembicaraan menyangkut jender 

(meskipun istilahnya baru saja dikenal saat ini) namun, sedianya telah menjadi nilai 
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atau muatan budaya kehidupan orang Maluku umumnya dan Moa khususnya sejak 

para leluhur.  

Persoalan yang terjadi di dalam masyarakat Moa adalah konsep ina-ama tidak 

lagi menjadi sebuah konsep ideal yang dipertahankan masyarakat adat. Konsep ina-

ama saat ini hanya merupakan sebuah nama, tanpa realisasi. Pemikiran tentang 

adanya kesetaraan jender yaitu adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan 

sebenarnya telah ada dan diwariskan oleh leluhur orang Maluku umumnya dan Moa 

khususnya namun, sangat disayangkan hal ini seakan dilupakan. Konsep ina-ama 

sesungguhnya merupakan warisan adat yang sangat menekankan kesederajatan laki-

laki dan perempuan. Hal ini mesti dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu dasar 

bagi terciptanya kehidupan bersama yang adil dan harmonis.    

 

3.3.3  Perempuan sebagai Korban Denda adat 

 Pengertian adat yang dikemukakan dalam bab II, sesungguhnya mengemukakan 

bahwa adat istiadat yang ada dalam masyarakat selalu berdasar pada cara berpikir, 

pandangan hidup dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Adat yang dimiliki 

setiap masyarakat tertentu,  merupakan suatu sistim nilai dan kaidah-kaidah sosial 

yang tumbuh bersama dengan tumbuhnya pengalaman hidup masyarakat tersebut. 

 Berlandaskan apa yang dikemukakan di atas maka sistim denda adat dalam 

masyarakat Moa juga dapat dikatakan sebagai adat. Dikatakan demikian sebab denda 

adat yang dimiliki masyarakat Moa sudah dibentuk dan dijalankan sejak zaman 

leluhur. Denda adat dilakukan dengan tujuan mengatur tata kelakuan dari masyarakat 

saat itu dan generasi selanjutnya supaya tidak menyimpang dari norma yang ada dan 



juga untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah dalam desa atau dusun di Moa. 

Denda adat sudah menjadi sebuah identitas bagi masyarakat setempat dan tidak dapat 

dipisahkan atau dihapuskan dari realitas kehidupan mereka. 

 Dari uraian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh Vallenhoven dan Ter 

Harr
45

 jelas bahwa denda adat dalam masyarakat Moa, dapat dikatakan sebagai 

hukum adat, sebab kenyataannya denda adat ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat dan 

mengikat semua unsur dalam masyarakat tanpa terkecuali, jika ada masyarakat yang 

melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang ada maka hukum adat (denda 

adat) ini berlaku sebagai sanksi bagi yang melakukan kesalahan. 

 Denda adat mengikat masyarakat Moa dalam kehidupan sehari-hari, keluarga 

dan masyarakat. Denda adat yang berlaku sebagian besar tidak tertulis tetapi 

senantiasa ditaati dan dihormati sebab merupakan warisan leluhur. Hukum adat ini 

sama seperti hukum adat pada umumnya, dimana terkandung unsur-unsur peraturan 

dan larangan yang dilihat sebagai penata kehidupan sosial, ekonomi dan moral 

masyarakat. Sanksi-sanksi dalam denda adat sesungguhnya berfungsi sebagai kontrol 

sosial (social control) yang mempertegas masyarakat dalam keamanan tata hidup.  

 Tidak dapat disangkali bahwa dalam kehidupan sosial, hukum mempunyai daya 

untuk mengatur bahkan terkadang bersifat memaksa. Adanya jaminan bahwa dengan 

menjalankan hukum tersebut tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, 

menjadikan masyarakat akan tetap mempertahankannya. Denda adat dalam 

masyarakat Moa telah menjadi suatu sistim nilai dan kaidah-kaidah sosial, menjadi 
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budaya yang berakar kuat dalam tatanan kehidupan mereka. Hakekatnya denda adat  

yang berlaku di masyarakat Moa merupakan suatu yang menyangkut kebiasaan yang 

berhubungan dengan sistim kepercayaan dan sistim hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat mereka. 

 Dalam kehidupan masyarakat Moa, perempuan adalah pemberi kehidupan. 

Artinya perempuan memiliki peranan penting dalam siklus kehidupan dalam menjaga 

keseimbangan dalam rumah tangga. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi 

dalam perwujudan kehidupan yang harmonis. Namun tidak dapat disangkali bahwa 

masyarakat Moa hidup dalam budaya patriarkhi sehingga perempuan menjadi rentan 

terhadap ketidakadilan dan diskriminasi. Kenyataan membuktikan bahwa 

ketidakadilan jender telah meresap ke semua lingkup kehidupan. Budaya patriarkhi 

tumbuh dan mengakar kuat dan menciptakan suatu kontrol sosial, hirarki, perbedaan 

jender, peran jender, diskriminasi, dan ketidakadilan jender yang lain. 

 Adanya pengaruh  budaya  patriarki turut mempengaruhi segala  aktifitas baik 

sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat  termasuk dalam aktifitasnya 

membuat aturan-aturan hukum di Moa. Oleh karena tidak adanya perempuan dalam 

pemerintahan adat, yang ada hanya laki-laki maka, tidak mengherankan keputusan 

dan aturan yang dihasilkan tidak menunjukan kesetaraan dan keadilan jender. Laki-

laki selalu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan menguntungkan, sedangkan 

perempuan sebaliknya. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat Moa khususnya dalam 

denda adat, perempuan memang tidak memiliki kedudukan dalam urusan adat, bukan 

karena perempuan tidak memiliki peranan tetapi ada pemahaman bahwa urusan adat 

adalah merupakan ranah laki-laki. Kepemimpinan laki-laki dianggap sebagai sikap 



yang melekat pada diri mereka atau kodrat  yang diberikan Tuhan. Segala upaya yang 

dilakukan untuk melawan hukum alam dengan memberikan kedudukan yang sama 

pada kaum perempuan dipandang sebagai perlawanan kepada Tuhan dan akan 

menimbulkan kekacauan moral serta sosial dalam masyarakat. Perempuan tidak 

diperbolehkan memberontak jika hak-haknya di diskriminasi. Perempuan hanya 

diperkenankan mengabdi pada tatanan masyarakat.  

 Pemberlakuan ini dilakukan dan dipertahankan tidak terlepas dari pengaruh 

budaya patriarkhi. Perempuan diposisikan bukan sebagai pelaku/subjek tetapi objek 

atau pelaksana tradisi yang ditetapkan oleh laki-laki. Realita ini berangkat dari 

pemahaman bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga sehingga yang mengambil 

keputusan adalah laki-laki. Perempuan kehilangan hak mengambil keputusan bagi 

kehidupan pribadinya sebab segala sesuatu telah ditetapkan adat dan tidak dapat 

diganggu gugat. Perempuan mengalami marginalisasi dan kekerasan secara tidak 

langsung, semua ini karena ketimpangan historis yang terjadi dalam masyarakat.  

  Denda adat di Moa idealnya merupakan upaya penghargaan terhadap 

perempuan, mewujudkan keadilan dan menghindari konflik dalam masyarakat. Tetapi 

jika dilihat dan ditelusuri secara seksama dalam prakteknya, bukan penghargaan yang 

diterima oleh perempuan tetapi sebuah ketidakadilan. Hak-hak perempuan sama 

sekali tidak diperhatikan. Denda telah dibayarkan maka persolan selesai. Seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya bagaimana realitas perempuan dalam masyarakat 

maupun dalam denda adat jelas terlihat kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-

laki. Ketidakadilan diterima perempuan sejak dalam keluarga sampai ke masyarakat. 

Ada kesenjangan antara yang ideal dan praktek pelaksanaannya. 



 Pemberian bahan-bahan denda dipandang masyarakat sebagai tindakan 

penghargaan dan solidaritas terhadap yang dialami perempuan,  namun tanpa disadari 

ada ketidakadilan jender yang diterima perempuan. Kedudukan dan peran perempuan 

dalam denda adat sangat lemah. Sejak awal perempuan tidak dapat menentukan 

pilihan ataupun mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, ia tidak diperbolehkan 

berbicara sebab yang mengurus segala sesuatu adalah pihak keluarga. Perempuan 

menerima saja keputusan yang ditetapkan kepadanya sebagai sebuah keharusan 

padahal, jika dilihat permasalahan yang terjadi  memiliki dampak yang siknifikan 

bagi dirinya secara pribadi. Perempuan yang selingkuh dan hamil di luar pernikahan 

merupakan hal yang tabu bagi masyarakat sehingga semua itu berdampak bagi 

kehidupannya dalam jangka waktu yang panjang.  

 Mas sebagai tanda bernilainya perempuan, baju dan kain sebagai simbol 

menutupi perempuan dari rasa malu dan gunjingan masyarakat serta pemberian 

tatanaman bagi perempuan yang mengandung anak hasil perselingkuhan, merupakan  

wujud berharganya perempuan dan tingginya derajat mereka di masyarakat, 

kenyataannya tidaklah demikian. Kesenjangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan 

perempuan semakin terlihat disini. Laki-laki bebas setelah melaksanakan proses 

denda sedangkan perempuan harus menanggung dampak dari semua kesalahan yang 

dilakukan seumur hidupnya. Secara tidak langsung masyarakat dan adat melakukan 

tindakan kekerasan kepada perempuan.  

 Adapun dampak yang diterima perempuan yaitu dampak sosial: ia menjadi 

tersisih dari lingkungan, bahan ejekan, cercaan juga gunjingan masyarakat. 

Perempuan menjadi termarginal dalam lingkungannya sendiri, merasa terpinggirkan 



dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik sebab menjadi sorotan masyarakat. 

Secara sosial terdiskriminasi belum lagi harus menanggung dampak psikologis: 

tertekan, depresi, ditolak dan dampak religius: tidak ikut serta dalam persekutuan 

ibadah sebab dipandang sebagai orang berdosa. Selain dampak sosial, psikologis dan 

religius ada juga dampak material yaitu semua biaya kehidupannya dan anak harus 

ditangani sendiri. Proses denda adat dipandang sebagai penyelesaian masalah tetapi 

hal ini tidak sepenuhnya terjadi. Masa depan anak yang dikandung menjadi sebuah 

pergumulan berat yang harus digumuli sendiri perempuan sebagai ibu, sebab denda 

adat telah dibayarkan itu berarti anak itu tidak lagi menjadi tangung jawab pihak laki-

laki, ia bebas.  

 Banyaknya bahan makanan dan tatanaman yang diberikan tentunya sangat tidak 

sesuai dengan besarnya tanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh anak. Jika 

hanya diberikan beberapa pohon saja dan itu juga dinikmati bersama keluarga pihak 

perempuan maka semuanya tentu akan habis sebelum anak yang dikandung tersebut 

lahir. Padahal tanggungjawab terhadap anak itu masih terus dilakukan seorang diri 

oleh perempuan sampai anak itu dewasa.  Mas yang diberikan hanya sebuah simbol 

saja, jika dimiliki juga tidak dapat dijual sebab merupakan barang-barang adat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perempuan yang mengalami 

denda adat, hal ini dirasakan sangat tidak adil, namun bagi mereka hal tersebut 

merupakan ketentuan yang harus diterima saja, adil atau tidak itu tidak penting yang 

penting adalah bagaimana mereka taat pada aturan adat yang telah ditetapkan oleh 

leluhur. Tanpa disadari dalam realitas seperti ini perempuan Moa menerima 

kekerasan secara psikis. Perempuan tidak berani mengemukakan keinginannya sebab 



telah dibatasi karena pola pikir masyarakat yang bias jender. Ketimpangan-

ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan yang dinominasi oleh laki-laki telah 

menjadikan kedudukan perempuan semakin lemah.   

 Secara umum dalam lingkungan masyarakat struktur patriarkhi menyusupi 

setiap lingkup kehidupan, adat istiadat juga tidak terlepas darinya. Laki-laki selalu 

menjadi standar ukuran bahkan terkadang struktur-struktur budaya mendukung 

idiologi yang dominan ini. Dalam denda adat setelah tanggung jawab pemberian 

bahan-bahan denda diberikan, maka laki-laki bebas, tidak sedikitpun merasakan 

dampak seperti yang dirasakan oleh perempuan.  

 Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan beberapa laki-laki yang terkena 

denda adat, mereka merasa biasa-biasa saja karena secara ekonomi mereka mapan 

dan dapat memenuhi semua bahan-bahan denda yang ditetapkan. Dalam beberapa 

hasil wawancara ada yang mengatakan  “kalau mau selingkuh ya sejak sekarang 

tanam pohon saja yang banyak”. Ungkapan ini seakan menunjukan bahwa denda itu 

sebuah hal yang biasa dan dapat diatasi dengan mudah jika memiliki kemampuan 

secara materi. Materi menjadi standar ukuran, secara tidak langsung mau dikatakan 

bahwa harga seorang perempuan dan martabatnya dapat dinilai dan dibayar dengan 

mudahnya. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki selalu dipandang sebagai sebuah 

hal yang biasa-biasa saja, sebab ia adalah laki-laki, masyarakat akan segera 

melupakan tindakannya. Penguasaan terhadap perempuan sering diidentikan dengan 

simbol kejantanan seorang laki-laki.
46

 Stereotip tentang kekuasaan laki-laki terhadap 
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perempuan sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Konsep yang dibangun 

masyarakat ini lalu berimbas pada perempuan, seakan-akan laki-laki bebas 

melakukan apa saja sedangkan perempuan menerima saja sebab kedudukannya selalu 

di bawah laki-laki. Perempuan akan selalu dinilai dan disalahkan. Hal ini menunjukan 

adanya tindakan kekerasan secara tidak langsung dimana terjadi perampasan hak-hak 

kemerdekaan kehidupan perempuan secara pribadi.
47

 

 Pada umumnya dalam masyarakat perempuan yang selingkuh dan hamil di luar 

nikah tentunya dipandang sebagai aib bagi keluarga. Kondisi ini mengakibatkan 

keluarga marah dan terkadang melakukan tindakan kekerasan secara fisik dalam 

bentuk pemukulan. Dalam kehidupan masyarakat Moa juga demikian, terkadang ada 

keluarga yang marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik bagi saudara 

perempuan mereka yang kedapatan selingkuh dan hamil diluar nikah. Semua 

kesalahan selalu ditimpakan kepada perempuan, seakan-akan semua yang terjadi 

adalah kesalahannya.  

 Secara tidak langsung perempuan mengalami tindak kekerasan psikis dari 

penilaian masyarakat tetapi juga tindakan kekerasan secara fisik dari keluarga. 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari stereotip terhadapnya. 

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ada mempunyai akar yang erat terkait 

dengan budaya dan idiologi jender secara historis dalam masyarakat. Kekerasan 

terhadap perempuan secara fisik dan psikis akan menimbulkan rasa malu dan 

mengintimidasi perempuan. Stereotip yang telah dilekatkan masyarakat kepadanya 
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mengakibatkan perempuan tidak dapat mengembangkan dirinya. Perempuan menjadi 

korban kesalahan pencitraan terhadapnya, atau kekerasan yang terjadi akibat bias 

jender.
48

 

 Secara umum kedudukan perempuan dalam hukum adat masih mencerminkan 

subordinasi dan bias jender terhadap perempuan. Kenyataan yang terjadi dalam denda 

adat memberi indikasi bahwa ada permasalahan menyangkut ketidaksetaraan antara 

kedudukan laki – laki dan perempuan. Dalam hal ini dominasi laki – laki dan 

subordinasi perempuan keduanya berjalan seiring, dominasi laki – laki telah 

menghasilkan subordinasi perempuan. Stereotip tentang laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat mengakibatkan marginalisasi, kekerasan dan beban ganda bagi 

perempuan. Semua ini bertumbuh atau dibingkai secara rapih dan permanen oleh 

budaya yang patriarkhi. Pengaruh budaya patriarkhi telah berlangsung lama namun 

masyarakat tidak menyadarinya. Denda adat dalam masyarakat Moa mengakibatkan 

dominasi laki-laki semakin dilanggengkan sedangkan kedudukan perempuan menjadi 

lemah. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Moa berjalan dalam 

ketidakseimbangan antara laki – laki dan perempuan. 

 Kepatuhan menjalankan adat menjadikan masyarakat tanpa sadar mengabaikan 

nilai-nilai kemanusian dan keadilan. Hak-hak perempuan untuk mendapatkan 

keadilan bagi dirinya dan anak yang dikandung menjadi tidak begitu penting dari 

adat. Kedudukan perempuan dalam denda adat, dapat dikatakan  merupakan salah 

satu penyebab diskriminasi yang dialami perempuan Moa.  Menyikapi hal ini maka 

perlu adanya wacana jender  bagi mereka yang menentukan keputusan. Apabila 
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wacana jender telah ada dalam pemikiran mereka maka hasil keputusan yang terkait 

dengan kehidupan bersama sebagai masyarakat adat akan berorientasi pada 

kesetaraan jender. Ketika orang tidak memiliki wacana jender, maka ia akan tetap 

terkondisi dengan keadaan mapan yang dialami sehingga tidak sadar bahwa ia 

mengalami ketidakadilan atau memberlakukan ketidakadilan. 

 

Kesimpulan 

Konteks masyarakat Moa dan kehidupan sosialnya masih tertata dalam sistim 

patriarkhi, sehingga tidak mengherankan bahwa kedudukan perempuan selalu 

menjadi yang nomor dua setelah laki-laki. Keadan ini lalu diperkuat lagi dengan 

keputusan-keputusan adat bercorak patriarkhi dimana, laki-laki memiliki kekuasaan 

untuk menentukan keputusan, perempuan hanya menerimanya saja. Jika dalam 

realitas masyarakat Moa menjunjung pemberlakuan denda adat, karena mereka 

melihat  ini sebagai penjaga stabilitas dan nilai kehidupan.  

Ketidakadilan jender yang diterima perempuan Moa terlihat dari kedudukan 

mereka dalam keluarga hingga masyarakat. Perempuan terdiskriminasi dari 

lingkungannya. Tatanan hidup yang diciptakan masyarakat melalui denda yang 

bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan kebaikan bersama tidak berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Dalam aktifitas masyarakat Moa, perempuan Moa lebih memiliki tingkat 

aktifitas kerja lebih tinggi dari pada laki-laki, hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, perempuan menanggung beban kerja yang banyak sedangkan kesempatan 

untuk mengaktualisasikan diri sangat kurang. Beban kerja yang ditanggung 



perempuan sangat berat karena stereotip yang melekat dalam masyarakat bahwa 

pekerjaan domestik adalah kodrat perempuan yang harus dilakukan. Pemahaman 

jender dalam masyarakat masih dicampurbaurkan dengan seks (jenis kelamin), 

sehingga terjadi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing 

menjalankan kedudukan dan peran berdasarkan apa yang ditentukan masyarkat.   

Denda adat hubungan diluar nikah idealnya dianggap sebagai sikap positif. 

Bertujuan mengatur kehidupan supaya terwujud kebaikan bersama dan menjaga 

martabat perempuan justru, sebaliknya menunjuk pada diskriminasi dan ketertindasan 

perempuan. Jika ditinjau secara teliti konsep ideal yang ingin dicapai itu tidak 

terlaksana. Maksud hati ingin menegakan nilai-nilai moralitas secara baik dan benar, 

tetapi kemudian terjerumus pada pengabaian nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 

Menyadari keadaan ini maka denda adat harus dikritisi dan direfleksikan kembali 

secara baru. 

 Masyarakat Moa tanpa sadar melanggengkan budaya patriarkhi, hal ini secara 

umum telah merekonstruksi kedudukan laki-laki dan perempuan yang tidak setara. 

Usaha untuk meruntuhkan struktur ini dapat dilakukan melalui transformasi sosial, 

yaitu pembaharuan struktur sosial yang ada dalam masyarakat Moa saat ini. Proses 

ini dimaksudkan supaya adanya perubahan perspektif yang mendorong mereka secara 

individu atau komunal kepada tindakan refektif untuk mengubah tatanan sosial yang 

berkeadilan jender. Upaya untuk membaharui budaya masyarakat patriarkhi kepada 

kesetaraan jender, perlu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses 



peningkatan kualitas peradaban manusia, suatu upaya untuk membuat hubungan antar 

manusia yang lebih adil, demokratis dan manusiawi.
49

  

 Manusia memiliki nilai sebagai tolak ukur mengambil keputusan. Nilai- nilai 

kesetaraan dan kemanusiaan harus dimanifestasikan menjadi suatu kekuatan 

masyarakat keluar dari ketertindasan sekaligus mendobrak struktur dan sistim sosial 

yang membelenggunya. Masyarakat harus membuka diri untuk merekonstruksi nilai-

nilai adat yang menindas. Hal ini dimaksudkan baik laki-laki maupun perempuan  

memiliki kedudukan yang sama dan dapat berpartisispasi secara aktif 

mengembangkan dirinya. Rekonstruksi peran jender perempuan dan laki-laki 

merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh 

komponen, dalam hal ini pemerintah desa dan anggota masyarakat laki-laki dan 

perempuan.  
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