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BAB III

PENDEKATAN LAPANGAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1. Latar Belakang Historis Negeri Latuhalat

Jauh sebelum  bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda menginjakkan kakinya di daerah

Maluku, khususnya di jasirah Leitimor di pulau Ambon, telah berada tiga buah Negeri besar

yang masing-masing diperintah oleh seorang pimpinan yang bergelar kapitan.1Ketiga Negeri itu

adalah Negeri Nusaniwe, Negeri Soya dan Negeri Kilang.

Kekuasaan ketiga kapitan ini tidak hanya meliputi wilayah-wilayah di jasirah Leitimor di

Ambon, melainkan juga meliputi beberapa kawasan yang terletak di jasirah Leihitu. Diantara

ketiga raja ini, raja Nusaniwe memegang peran penting, karena kedudukannya tepat di muka

pintu masuk kota Ambon yaitu gerbang Tanjung Alang dan gerbang Tanjung Nusaniwe.

Negeri Nusaniwe pada waktu itu terdiri dari empat Negeri besar dan dua Negeri kecil

serta tiga daerah Mataaman2.

1. Empat Negeri besar :

 Negeri Soa Papala, dimana Soa adalah tempat berhimpun, Pa; artinya menjadi satu, dan

Pala ; artinya memberi makan. Jadi Soa Papala dapat diartikan sebagai tempat

berhimpun atau berkumpul untuk memberikan semangat. Sekarang Soa Papala telah

dikenal dengan nama Waimahu, dimana Wai adalah Air dan Mahu berarti perlahan-

1 F.L.Cooley, Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah, memberitahukan  bahwa seorang
pemimpin komunitas  yang disebut Upulatu dan kemudian hari disebut raja dan pemimpin dalam urusan
perang disebut kapitan, dalam Bunga Rampai, 119

2Mataaman berarti kelompok keluarga.
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lahan. Dengan begitu Waimahu  dapat diartikan sebagai air yang mengalir perlahan-

lahan.

 Negeri Ukuhuri, di mana Uku artinya ujung dan Huri artinya bagian yang agak

melingkar. Sehingga Ukuhury dapat diartikan ujung bagian bawah yang agak melingkar.

 Negeri Seilale, dimana Sei adalah daerah - pelabuhan  dan Lale berarti dalam atau bagian

dalam, jadi Seilale dapat diartikan sebagai daerah pelabuhan yang masuk agak kedalam.

 Negeri Ukuhener, dimana Uku berarti ujung dan Hener berarti bagian yang melandai,

jadi Ukuhener dapat diartikan bagian ujung yang agak landai. Sekarang Ukuhener lebih

dikenal dengan nama Airlow yang berarti air yang selalu menuju ke situ.

2. Dua Negeri kecil.3

 Negeri Eri, di mana Eri berarti dicukur gundul. Jadi Eri dapat diartikan  daerah hutan

yang digunduli.

 Negeri Hatiari, dimana Hati berarti hati dan ari berarti melebur menjadi. Jadi Hatiari

dapat diartikan perasaan setia kawan yang besar.

3. Tiga daerah Mataaman.4

 Negeri Urimesing, dimana Uri berarti lima dan Messing berarti persekutuan yang kokoh,

jadi Urimessing berarti persekutuan lima bapa yang kokoh, yaitu PUTA, SERI, KAPA,

SIMA dan AWAHANG.

 Daerah Hatu, dimana hatu berarti batu jadi hatu dapat diartikan keras dan kuat seperti

batu.

3“ Sejarah Negeri Latuhalat ”(Silalatu, 2006),1
4Ibid.,2
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 Daerah Hatiwe, dimana hati berarti hati, dan we berarti suatu pertanyaan jadi hatiwe

dapat diartikan  hati yang bertanya atau  tanda tanya.

Keempat Negeri besar dan Dua Negeri kecil serta tiga daerah Mataaman ini diperintah

oleh seorang Raja yang bernama Latuaihena, yang artinya raja peneguh negeri. Raja Latuaihena

ini tidak mempunyai suatu tempat tinggal yang tetap. Walaupun begitu tempat bersemayamnya

sang raja terutama di Negeri Soa Papala, dekat gunung plakman.5Di samping itu ada juga

beberapa tempat lain yang merupakan tempat bersemayam raja Latuaihena ini  yaitu Wainener

atau Waiina, dimana wai artinya air, dan ina atau nener artinya induk, dengan begitu Wainener

diartikan induk air atau air induk, dan tempat lainnya  adalah di Pohon Pule.

Untuk melancarkan jalannya pemerintahan maka sang raja menunjuk beberapa

saudaranya untuk memerintah. Antara lain Kapitan Pear yang memerintah Negeri Ukuhuri,

dan Kapitan  Risakotta memerintah Negeri Papala. Di Negeri Ukuhuri terdapat dua kota

Amanila atau Amalanith dan kota Hatunukon. Sedang di Negeri Papala  hanya terdapat satu kota

yaitu kota Belo. Kedua Negeri ini hidup dalam keadaan aman dan tentram  sampai datangnya

bangsa asing.

Bangsa asing yang pertama tiba di Nusaniwe adalah dari Tuban6, yaitu tiga orang

bersaudara. Anak raja yang keluar dari tuban  dengan membawa segumpal tanah dengan maksud

untuk ditimbang dan kalau ada yang beratnya sama, maka disitulah mereka akan tinggal

menetap. Ketiga saudara itu masing-masing adalah Soleiman yang bergelar Latuputty atau raja

5Berasal dari kata Belanda Vlagman, atau pemegang bendera yaitu juru semboyan bagi pelayaran
masuk dan keluar teluk Ambon

6 Manusama, Sekelumit Sejarah Tanah Hitu dan Nusa Laut Serta Struktur Pemerintahannya
Pertengahan Abad Ketujubelas, dalam Bunga Rampai,…, 25.
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putih, sebab kulitnya putih, Sakitawan yang bergelar Latumeten, atau raja hitam, sebab kulitnya

hitam, dan Nyai Mas yang bergelar Latumaina atau raja perempuan.7

Mereka datang dengan sebuah perahu yang bernama Hatuhuat, kira-kira tahun 1511 dan

berlabuh di suatu tempat yang akhirnya mereka sebut Maululang, yang berarti atur dulang atau

meja makan, sebab biasanya mereka makan disitu. Kemudian Soileman mengantar saudaranya

Nyai Mas berangkat ke Soya, dan kembali menetap di Tupa  bersama saudaranya Sakitawan.

Kedudukan Sakitawan-Latumetan di Tupa dibawah kota Amalanith, kota yang terkuat.

Sesudah angkat putusan maka Latumeten diangkat menjadi kapitan untuk beperang melawan

penduduk yang dipimpin oleh kapitan Bontunawa-Pear. Setelah datang waktunya  maka

berperanglah mereka, sehingga kedua kapitan besar yaitu  bontunawa-pear dari kota Amalanith

dan kota Hatunukon dan seluruh balanya  terbunuh. Hanya satu rumah tangga pear yang selamat

dan melarikan diri  ke Eri.

Sesudah perang selesai maka ukuhuri-papala untuk sementara waktu dipimpin oleh

kapitan Sakitawan-latumeten dan kapitan Risakotta. Kejadian ini berlangsung hingga bangsa

Barat yang pertama datang, yaitu bangsa Portugis, yang terdampar di pantai Asilulu dekat Hitu,

kira-kira ada tahun 1512 dibawah pimpinan Francisco Serrao.

Tibanya mereka sesungguhnya di kepulauan penyu milik Negeri Latuhalat, namun orang

Ambon menyebutnya pulau tujuh. Pada waktu itu banyak orang Hoamual dari Seram berkelahi

dengan orang Hitu, dan perkelahian itu diselesaikan oleh orang Portugis.

Setelah itu para kapitan Hoamual ini pulang ke Hoamual, sedang kapitan Pauthuselang-

Salhuteru yang berasal dari Etie, berlayar dengan perahunya melewati tanjung Allang dan

7” Sejarah Negeri Latuhalat”(Silalatu, 2006),  3-5
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tanjung Hatunukon  dan singgah pada sala satu labuhan di sebelah timur Leitimor  yang

dinamakan labuhan Namalatu atau Nama raja.

Menurut cerita kapitan Pauthuselang-Salhuteru setelah tiba, ia bekerja sama dengan

kapitan dari Ukuhuri  untuk berperang melawan kapitan dari Tuban atau Jawa. Peperangan ini

berlangsung kira-kira 16 tahun, yang dimulai dari tahun 1512–1528, kemudian mereka

berperang lagi sampai tahun 1602.

Dengan demikian lamanya mereka berperang  selama 90 tahun. Pada tahun 1602 orang

Belanda tiba di Ambon, tetapi sebelumnya telah datang  mereka dari Hoamual seperti kapitan

Lekatom, kapitan Narua dan pengikut-pengikutnya.

Dengan datangnya orang Belanda, maka Nusaniwe yang besar daerah kekuasaannya,

dibagi-bagi menjadi beberapa daerah yang berdiri sendiri dan diperintah oleh orang kaya atau

Patti. Demikian juga Soa Papala dan Ukuhuri disatukan menjadi satu Negeri dengan Nama

Latuhalat, dan orang kaya yang memerintah disana bernama Salhuteru.

1.2. Keadaaan Geografis

Letak, Luas dan Batas Wilayah

Negeri Latuhalat meliputi Tanjung Nusaniwe seluruhnya yang dikelilingi oleh lautan dan

hanya sebagian saja yang berbatasan dengan wilayah dataran lainnya. Batas wilayah negeri

Latuhalat adalah sebagai :

- Sebelah timur berbatasan dengan Negeri Airlow.

- Sebelah timur laut berbatasan dengan Negeri Seilale.
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- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda.

- Sebelah utara dengan Teluk Ambon.

Luas Negeri Latuhalat adalah kurang lebih 285 hektar, jarak pantai ke gunung 4

kilometer,  dari Latuhalat ke Seilale 2 kilometer, dan dari Latuhalat ke Airlow 1 kilometer.

Negeri Latuhalat sebagian besar terdiri dari dataran yang ditumbuhi oleh timbuhan alang-alang

(rumput ilalang).8

Dataran tersebut  di antaranya Kota Belo di Waimahu, sebagian kecil di Amalanith di

Tupa, Ruruhata, Ukuhuri, dan Ewangeteng di Rata. Di Negeri Latuhalat hanya terdapat sebuah

gunung yaitu gunung Plakman, yang tingginya kira-kira 250 meter di atas permukaan laut.

Latuhalat dibagi atas beberapa dusun antara lain: Dusun Waimahu, terletak di ujung

tanjung Nusaniwe (dulu soa papala), terbagi atas waimahu timur dan barat, waimahu tengah,

arahia  dan kampong baru. Dusun Tupa, terbagi atas tiga bagian yaitu tupa, muri dan anahu.

Dusun Ukuhuri, terbagi atas tiga bagian yaitu  Ukuhuri, Omputty dan Passa. Dusun Rata, terbagi

atas dua bagian, retutu dan rata.9

Kedudukan Negeri tidak merupakan suatu kesatuan negeri, sebab penduduk berdiam

berpencaran di dusun-dusun dati mereka masing-masing dengan jarak antar rumah ke rumah

agak berjauhan sampai  di gunung plakman. Di Latuhalat tidak terdapat hutan atau ewang (hutan

kecil). Semua jenis tumbuhan umur panjang ditanam di dusun masing-masing warga, seperti:

pohon pala, cengkih, kelapa, kenari, mangga dan lain sebagainya. Dengan begitu kedudukan

8“Sumber Data, Kantor Negeri Latuhalat “(2009)
9 Ibid.
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suatu Negeri juga turut mempengaruhi sisi perekonomian  terutama mata pencaharian suatu

masyarakat.

Iklim dan Musim

Negeri Latuhalat merupakan bagian dari wilayah iklim tropis sebagaimana berlaku di

daerah seribu pulau ini, masing-masing musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim ini

berlangsung kurang lebih enam bulan. Musim kemarau lazimnya berlangsung dari bulan

September sampai bulan Februari tahun berikutnya, sedangkan musim penghujan dari bulan

Maret sampai bulan Agustus tahun berjalan. Antara dua musim ini yaitu dari musim panas ke

musim hujan maupun dari musim hujan ke musim panas, sering diselingi musim pancaroba.

Musim pancaroba ini sering ditandai dengan bertiupnya angin kencang dari arah yang tidak

menentu (paling lama berlangsung selama satu bulan).

Dengan adanya perubahan-perubahan musim ini maka tentunya sangat mempengaruhi

usaha-usaha masyarakat baik di bidang pertanian maupun di bidang perikanan.

1.3. Keadaan Demografi

Penduduk yang berada dan menetap di Negeri Latuhalat terdiri dari penduduk asli dan

pendatang. Jumlah penduduk berdasarkan data statistik pada kantor Negeri Latuhalat hingga

bulan April2012 berjumlah 8.620 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.949 yang menempati 6

(enam)  dusun di Negeri Latuhalat.

Sesuai dengan data yang diperoleh, maka komposisi penduduk Negeri Latuhalat menurut

jenis kelamin, seperti terlihat pada tabel berikut ini adalah:
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Tabel  1

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No Dusun
Jumlah Jenis Kelamin Jumlah

JiwaKK Pria Wanita

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Waimahu  I

Waimahu  II

Tupa

Ukuhuri

Umputty

Passa  Rata

389

312

317

271

283

377

820

935

722

620

652

645

780

906

730

541

668

601

1.600

1.841

1.452

1.161

1.320

1.246

Total 1.949 4.394 4.226 8.620

Sumber Data: Kantor Negeri Latuhalat April 2012

Sedangkan jika dilihat dari segi komposisi umur, Sesuai dengan data yang ada maka

penduduk Latuhalat dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel  2

Penduduk Menurut Kelompok Umur.
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No Kelompok Umur F %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0 – 12  bulan

1 – 5  tahun

6 – 12 tahun

13 – 17 tahun

18 – 25 tahun

26 – 50 tahun

51 tahun – keatas

142

775

929

1.367

3.697

921

755

1,64

8,99

10,77

15,85

42,88

10,68

8,75

T o t a l 8.620 100

Sumber Data: Kantor Negeri Latuhalat April 2012

Penduduk Menurut Agama.

Agama merupakan faktor penting pembentukan kehidupan moral manusia dalam rangka

menuju kepada suatu tujuan bersama yakni menciptakan kondisi sosial yang serasi dan harmonis.

Bangsa Eropa yang datang ke Maluku (Ambon) selain untuk berdagang juga

menyebarkan agama Kristen sehingga diperkirakan sekitar abad ketujuh belas terjadi proses

Kristenisasi dan masyarakat mulai memeluk agama Kristen Protestan.

Untuk lebih jelas mengenai kondisi penganut agama di Negeri Latuhalat dapat dilihat dari

tabel berikut ini:

Tabel  3

Keadaan Penduduk Menurut Agama



37

No Agama F %

1.

2.

Kristen Protestan

Kristen Katolik

8.602

18

99,83

0,17

T o t a l 8.620 100

Sumber Data: Kantor Negeri Latuhalat April 2012

Kondisi Pendidikan Formal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk negeri Latuhalat tergolong masyarakat

yang sadar akan pendidikan apalagi ditunjang dengan sarana dan prasarana fisik sekolah antara

lain, Taman Kanak-kanak 2 (dua) buah, Sekolah Dasar Swasta 2 (dua) buah, SD Negeri 4

(empat) buah, Sekolah Menengah Pertama 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Sekolah Menengah

Umum (SMU) Negeri.

Untuk lebih jelas mengenai keadaan tingkat pendidikan masyarakat Negeri Latuhalat,

dapat dilihat dalam tabel berikut ini, adalah sebagai berikut:

Tabel  4

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal.
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No Tingkat Pendidikan F %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tidak/belum Bersekolah

Taman Kanak-kanak

Sekolah Dasar

SLTP

SMU

Akademik / Perguruan Tinggi

863

272

2.957

2.049

1.933

546

10,01

3,15

34,30

23,77

22,42

6,33

T o t a l 8.620 100

Sumber Data: Kantor Negeri Latuhalat April 2012

Mata Pencaharian Penduduk

Bila dilihat dari alamnya, maka penduduk Negeri Latuhalat pada umumnya

menggantungkan hidupnya di darat dan di laut (Petani dan Nelayan). Sebagian besar penduduk

yang hidupnya bertani, mengolah tanahnya dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti ubi

kayu (singkong), pisang, pepaya dan berbagai tanaman umur panjang seperti durian dan lain

sebagainya. Hasil kebun tersebut sebagian dikonsumsi dan sebagian dipasarkan guna memenuhi

keperluan hidup mereka sehari-hari.

Perincian keadaan mata pencaharian Penduduk Negeri Latuhalat dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel  5

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian F %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Pegawai Negeri Sipil

TNI/POLRI

Pegawai Swasta

Wiraswasta/Pengrajin

Petani

Pertukangan

Pensiunan

Nelayan

Jasa

Sopir

Tukang Ojek

Tidak/belum bekerja

512

37

89

587

932

594

156

712

29

59

37

4.876

5,93

0,42

1,03

6,80

10,81

6,89

1,80

8,25

0,33

0,68

0,42

56,56

T o t a l 8.620 100

Sumber Data: Kantor Negeri Latuhalat April 2012

1.4. Pemerintahan  Negeri Latuhalat



40

Sebagaimana Negeri-negeri adat lainnya di kota Ambon, Negeri Latuhalat setelah terjadi

perubahan Undang-undang dari Undang-undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2008 tentang Negeri

di Kota Ambon telah dikembalikan statusnya berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum adat

yang berlaku.

Negeri sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 adalah kesatuan masyarakat

hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum adat setempat,

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

Pemerintah Negeri Latuhalat setelah pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan dikeluarkan Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri

di Kota Ambon, secara defenitif terbentuk pada Tahun 2006 melalui proses pemilihan yang

menjunjung tinggi azas demokrasi dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai adat yang

berlaku, di mana raja harus berasal dari keturunan perintah.11

Dengan mengacu kepada berbagai peraturan hukum di atas, maka Pemerintahan Negeri

Latuhalat adalah Saniri Rajapatti, dan Saniri Lengkap.  Saniri Rajapatti terdiri dari Raja, para

Kepala Soa dan Perangkat Negeri, sedangkan Saniri Lengkap terdiri dari Raja sebagai Ketua,

Wakil dari Soa sebagai Anggota, Kepala Adat sebagai Anggota, Tua-tua Negeri sebagai

10 Perda Nomor 3 tahun 2008 Bab I, Pasal I ayat 12.
11Ibid.
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Anggota, Kepala Tukang sebagai Anggota dan Kewang sebagai Anggota. Saniri Rajapatti seperti

yang tersebut di atas adalah badan yang secara kolektif melaksanakan Pemerintahan Negeri.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Negeri, Pemerintah Negeri Latuhalat membuat

Peraturan Negeri berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon, yang

merupakan dasar dalam pelaksanaan tugasnya.12

2. Deskripsi Proses Pelaksanaan Hukuman Rotan Yang Berlaku Di Negeri Latuhalat.

Latuhalat adalah salah satu Negeri yang masih memegang kuat adat-istiadat yang berlaku

dari zaman dulu hingga sekarang ini, terbukti dengan masih dipertahankannya segala aturan atau

tata krama yang berfungsi untuk tetap menjaga sikap, kesatuan hidup, serta tindakan yang baik

dari perbuatan-perbuatan amoral masyarakat itu sendiri ataupun dari orang luar.13

Penulis, ingin memberikan penjelasan tentang apa yang melatar belakangi sehingga

diberlakukannya hukuman rotan di Negeri Latuhalat, serta adakah alasan-alasan yang lain yang

turut berperan sehingga, diberlakukannya hukuman rotan ini.  Hukuman rotan ini, pertama kali

dimulai pada masa pemerintahan Raja Negeri Latuhalat yang pertama, fungsinya untuk menjaga

keamanan di dalam negerinya, karena Raja, Soa dan Saniri Negeri melihat bahwa masyarakat

negeri Latuhalat pada saat itu sudah sangat melawan aturan, tradisi, adat-istiadat serta tata karma

yang ada di dalam Negeri, sehingga pada saat dilaksanakannya hukuman ini, masyarakat kembali

teratur dan damai, karena mereka merasa malu dan takut ketika dipanggil dan dipukul di Balai

negeri pada saat itu.

12 Ibid.
13Wawancara dengan Bpk. M. Salhuteru, tanggal 11 April 2012.
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Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti menemukan bahwa hukuman rotan ini sudah

berlaku dari dulu, namun sempat hilang oleh karena adanya pemberlakuan hukum nasional yang

oleh Negara kepada peraturan daerah, sehingga hukum adat (hukuman rotan) yang ada di Negeri

Latuhalat pun secara tidak langsung di hilangkan.

Pada saat ini, hukuman ini kembali diberlakukan karena melihat kesatuan hidup antara

masyarakat di Negeri Latuhalat semakin berkurang, dan karena Latuhalat adalah salah satu

Negeri pariwisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dalam Negeri atau pun

mancanegara, serta banyak juga masyarakat pendatang yang turut menjadi bagian dari

masyarakat asli negeri latuhalat dengan berbagai hal yang dibawah masuk dan menjadi bagian

tradisi, kebiasaan dari masyarakat Negeri Latuhalat.

Namun, dengan hadirnya peraturan baru dari Negara kepada daerah, maka keputusan

pemerintah daerah pun berlaku untuk keputusan negeri, sehingga yang tadinya Negeri berubah

status menjadi Desa, maka semua peraturan Negeri tidak dapat dipergunakan lagi atau dengan

kata lain hukum atau peraturan yang berlaku adalah hukum nasionalatau hukum yang datangnya

dari Negara untuk mengatur daerah yang di dalamnya ada Negeri-Negeri yang masih memegang

kuat hukum adat untuk mengatur masyarakatnya.

Dengan kata lain Hukum positif, masih tetap berperan dalam mengatur masyarakat

Latuhalat, terbukti dengan adanya keterlibatan pihak kepolisian untuk menangani, mis. lalu

lintas, pembunuhan, pemerkosaan (pelecehan Sexsual), dan sampai kepada masalah-masalah

yang lain yang dinilai tidak dapat diselesaikan secara hukum adat.

Seperti penjelasan, sebelumnya dari bab 1 latar belakang bahwa, Hukuman rotan

biasanya dilaksanakan dibalai negeri Latuhalat oleh raja, Soa dan Saniri negeri dan disaksikan
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oleh seluruh masyarakat negeri latuhalat. Hukuman rotan terjadi apabilah adanya pelanggaran-

pelanggaran kecil yang di lakukan oleh anggota masyarakat, misalnya: minum-mabuk,

perkelahian, pencurian,dll. Namun hukuman ini, tidak berlaku untuk pelanggaran yang sifatnya

besar, misalnya: pembunuhan. Alasannya karena, hal ini sudah menyangkut dengan hukum

nasional yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun langkah-langkah yang staf pemerintah ambil, bagi masyarakat yang melakukan

pelanggaran tersebut, sebelum dihadapkan dibalai negeri, yakni dengan adanya pemberian surat

panggilan yang diberikan Raja atau Sekertaris Negeri kepada Soa yang anggota masyarakatnya

melakukan pelanggaran tersebut, untuk diberikan kepada si pelanggar, supaya menghadap ke

Kantor Negeri untuk mempertanggung jawabkan pelanggarannya setelah itu, si pelanggar

mendapat hukuman rotan atas apa yang dia lakukan.14

Masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut, setelah berada di Kantor Negeri dan

dihadapkan dengan Raja, Soa dan Saniri Negeri, kemudian diberi kesempatan untuk

mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan bukan saja untuk staf pemerintah Negeri,

tetapi juga masyarakat Negeri Latuhalat, setelah mengaku bersalah anggota masyarakat itupun

dipukul dengan menggunakan rotan sebanyak staf pemerintah negeri Latuhalat yakni Raja, dan 6

Soa yang ada pada saat itu.15

Si pelanggar, sebelum dan setelah dipukul dengan menggunakan rotan, terlebih dulu

diperingatkan dengan nasihat dan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena

dapat mengganggu kesatuan hidup dari diri sendiri, Negeri dan masyarakat yang lain.16

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa, ada juga masyarakat yang tidak mau untuk melaksanakan

hukuman rotan itu atas pelanggaran yang dilakukan. Alasannya karena tidak adanya sosialisasi

pemberlakuan hukuman rotan tersebut dari staf pemerintah Negeri kepada masyarakat, dan

berbagai alasan-alasan yang lain.17Akan tetapi, hukuman rotan ini, tetap berlaku untuk semua

masyarakat Latuhalat baik itu; laki-laki ataupun perempuan sampai kepada anak-anak usia

remaja.

Untuk masyarakat yang perempuan, hukuman rotan tetap dilaksanakan di Kantor Negeri,

hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Seperti; pihak perempuan yang tidak bersalah diberi

kesempatan untuk menentukan sendiri, hukuman seperti apa yang akan dikenakan oleh pihak

perempuan yang bersalah dan biasanya pihak perempuan yang bersalah itu di tampar atau ada

juga yang dipukul.

Bagi masyarakat yang setelah melakukan pelanggaran tersebut, dan tidak mau untuk

dihukum dengan hukuman rotan ini, di kantor negeri biasanya juga langsung dipukul oleh soa

yang memerintah pada marganya. Memang tidak ada konsekuensi yakni seperti; tidak dilayani

segala keperluan menyangkut dengan surat-menyurat (mis. Pembuatan KTP sementara, dll),

yang langsung ditangani oleh Negeri kepada masyarakatnya, namun mereka tetap dilayani

karena adalah hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dari Negeri.18

Masyarakat menilai bahwa, hukuman rotan ini sangat efektif selama ini dalam menangani

masyarakat yang melakukan berbagai pelanggaran kecil itu. Disamping itu, masyarakat Negeri

latuhalat juga melihat bahwa, hukuman rotan ini harus tetap ada untuk menjaga kesatuan, dan

17 Wawancara dengan Bpk. R . Maheing, tanggal 11 April 2012
18 Wawancara dengan Bpk.M . Salhuteru, tanggal 11 April 2012
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keteraturan hidup sesuai denga adat-istiadat, norma serta tradisi yang ada dari dulu hingga

sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dijumpai bahwa proses pelaksanaan

hukuman rotan yang berlaku di Negeri Latuhalat, dilakukan berdasarkan musyawarah dan

mufakat atau kesepakatan bersama seluruh masyarakat latuhalat antara lain pihak kepolisian, staf

pemerintah Negeri Latuhalat, pihak gereja, serta masyarakat Latuhalat itu sendiri.Terbukti

dengan adanya wawancara dengan beberapa informan, tentang latar belakang sehingga

munculnya hukuman rotan di Latuhalat.

Adapun beberapa pendapat dari informan, menyangkut dengan hukuman rotan ini, yakni

bahwa yang melatar belakangi munculnya hukuman rotanini, sebenarnya sudah ada sejak masa

pemerintahan Raja Latuhalat yang pertama, yang berfungsi sebagai sanksi adat untuk mengatur

kehidupan masyarakat Latuhalat pada saat itu dalam berbagai hal. Tetapi dinilai sangat

mengandung unsur kekerasan, sehingga adanya penolakan dari masyarakat atas pemberlakuan

hukuman itu, disamping hilang karena adanya pemberlakuan peraturan daerah untuk setiap

Desa.19

Ada salah satu Informan, mengungkapkan bahwa hukuman rotan ini, kembali

dilaksanakan, tujuannya hanya sebagai sebuah nasihat atau teguran bagi masyarakat yang

melakukan tindakan-tindakan amoral di dalam negeri, dan bukan lagi sebagai sebuah kekerasan

yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.20

Penjelasan informan di atas memberikan gambaran bahwa, hukuman rotan sudah ada

sejak dulu,  dengan tujuan untuk masyarakat yang melawan ataupun menentang perintah dari staf

19 Wawancara dengan Bpk.M. Salhuteru, tanggal 11 April 2012
20 Wawancara dengan Bpk. J . Risakotta, tanggal 11 April 2012
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pemerintah negeri, tetapi seiring perkembangan zaman dengan tingkat pendidikan dari

masyarakat latuhalat yang semakin maju, staf pemerintah negeri latuhalat memberlakukan

hukuman rotan ini, hanya sebagai nasihat atau teguran bagi anggota masyarakat yang melakukan

tindakan amoral agar terciptanya kesatuan hidup diantara masyarakat.

Ada juga, yang coba diceritakan oleh salah seorang informan yakni alasan sehigga

hukuman rotan kembali diberlakukan di Latuhalat. salah seorang informan memberikan

penjelasan yakni karena pengaruh penjajahan jepang dan belanda yang cukup lama, sehingga

pada saat itu penjajah pun mengharuskan semua masyarakat Maluku harus mengikuti seluruh

aturan yang berlaku pada saat itu, atau kalau melawan (tidak mau), maka hukumannya yakni

dipukul dengan menggunakan cambuk.21

Salah seorang informan lain lagi, mengungkapkan bahwa sebagai masyarakat yang baik,

kita harus mendukung segala aturan yang ada dan berlaku di dalam negeri latuhalat, walaupun

ada dampak yang tidak baik dari pemberlakuan hukuman rotan ini yakni mungkin saja

masyarakat (pemuda-pemudi), yang dendam atau bertumbuh dengan kekerasan dan akan terbawa

sampai mereka besar juga turut mempengaruhi perkembangan psikologinya.22

Informan yang lain juga, menjelaskan bahwa hukuman rotan ini, diberikan hanya untuk

pelanggaran-pelanggaran kecil seperti; pencurian, perkelahian antar masyarakat, mabuk-

mabukan,dll. Tetapi tidak diberlakukan untuk pelanggaran yang bersifat besar, seperti;

pembunuhan, alasannya karena langsung di tangani oleh pihak yang berwajib yakni kepolisian.23

21 Wawancara dengan Bpk.P. Makapuang, tanggal 11 april 2012
22 Wawancara dengan Bpk.J. Satumalay, tanggal 11 april 2012
23 Wawancara dengan Bpk.B. Soplantila, tanggal 11 April 2012
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Masyarakat yang dihukum dengan rotan di Balai negeri dan disaksikan oleh banyak orang

atas pelanggaran yang dilakukan, tersebut dengan penuh kesadaran dirinya akan merasa bersalah

telah melakukan tindakan amoral yang merugikan diri sendiri dan orang lain.24 Sehingga, Pada

dasarnya, setelah dipukul masyarakat pun merasa malu dan berjanji untuk tidak mau mengulangi

lagi pelanggaran yang sama.25

Menurut pengamatan peneliti, selama berada atau tinggal di negeri latuhalat atau selama

pemberlakuan hukuman rotan ini, peneliti melihat bahwa walaupun masa pemerintahan raja yang

memberlakukan hukuman rotan ini kembali di negeri latuhalat, sekarang akan segera usai tetapi,

hukuman rotan ini dilihat sangat efektif untuk menangani masyarakat atas tindakan-tindakan

amoral yang terjadi di dalam  masyarakat selama ini.

3. Deskripsi Makna Pelaksanaan Hukuman Rotan Bagi Masyarakat Latuhalat.

Adapun makna, yang dapat diambil dari hukuman rotan ini, serta apa yang menjadi

alasan sehingga dilaksanakannya hukuman ini di negeri latuhalat.

Setiap hukuman pastinya akan memberikan makna atau nilai, yang baik dan yang tidak

baik bagi si pelanggar ataupun masyarakatnya. Begitu pula dengan diberlakukannya hukuman

rotan ini, masyarakat Latuhalat menyadari bahwa ada makna yang dapat di ambil serta dirasakan

selama ini.

Makna yang di dapat dari pemberlakuan hukuman rotan ini bagi masyarakat Latuhalat

adalah sebagai berikut:

24 Wawancara dengan Sdr. Y. Lekatompessy, tanggal 11 April 2012
25 Wawancara dengan Sdr.F. Tuhumury, tanggal 11 April 2012
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1. Mengajarkan masyarakat Latuhalat agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan

yang baik, demi kepentingan bersama.

2. Mengajarkan masyarakat agar, dapat mengerti tentang norma, kebiasaan, atau

tradisi yang ada dalam di Latuhalat, yang berfungsi untuk menjaga kesatuan hidup

dari masyarakat itu sendiri.

Adapun dampak, yang masyarakat latuhalat dapatkan dari pemberlakuan hukuman  ini

antara lain; Sudah berkurangnya tindakan-tindakan amoral yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti; berkurangnya tingkat minum-mabuk, pencurian, perkelahian,dll. Sehingga banyak

masyarakat yang merasa nyaman, dan damai tinggal di negeri latuhalat.

Masyarakat juga sangat berempati, karena hukuman ini dilakukan hanya sebagai nasihat

atau teguran bagi mereka agar tetap menjaga kesatuan hidup antar sesama manusia, dan oleh

karena negeri latuhalat adalah salah satu negeri pariwisata yang harus tetap menjaga kedamaian

dan keteraturan di dalam negeri agar ada dampak yang baik bagi para wisatawan dari dalam

negeri dan wisatawan mancanegara ataupun orang-orang yang datang berkunjung ke negeri

latuhalat.26

Banyak pula masyarakat yang mendukung untuk tetap memberlakukan hukuman rotan ini

agar tetap efektif untuk dijalankan walaupun masa pemerintah raja negeri latuhalat tahun 2009

yang memberlakukan hukuman rotan ini, akan segera berakhir, namun masyarakat berharap ada

kelanjutan dari pemberlakuan hukuman rotan ini, untuk masa jabatan raja negeri latuhalat yang

selanjutnya.

26Wawancara dengan Sdr. J. Lekatompessy, tanggal 11 April 2012
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4. Alasan-Alasan Munculnya Pelaksanaan Hukuman Rotan Bagi Masyarakat  Latuhalat

Adapun yang menjadi alasan-alasan sehingga munculnya pelaksanaan hukuman rotan di

negeri latuhalat antara lain; pertama, Pengaruh penjajahan bangsa Jepang dan bangsa Belanda

yang sangat lama, sehingga unsure kekerasan yang berlangsung selama masa penjajahan itu,

seperti; kalau disuruh kerja dan melawan atau tidak mau, maka masyarakat Maluku yang pada

saat itu dipukul dengan menggunakan cambuk, atau ditampar,ditendang atau mungkin saja

dikurung di dalam penjara (benteng-benteng) pertahanan mereka.

Kedua, Latuhalat adalah negeri yang dikelilingi oleh pantai, dengan berkembangnya

zaman dan tingkat pendidikan dari masyarakat maka negeri Latuhalat sekarang sudah dijadikan

sebagai salah satu negeri pariwisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dalam ataupun

luar negeri, disamping itu pula banyak masyarakat pendatang yang berdomisili di negeri

latuhalat, karena dilihat negeri Latuhalat merupakan salah satu negeri yang dinilai sangat aman,

damai dan tenang untuk kehidupan mereka yang akan datang.

Dan ketiga, Agar masyarakat Latuhalat dapat memlihara adat-istiadat, tradisi serta

kebiasaan-kebiasaan dari negeri Latuhalat yang semakin hari, semakin hilang karena banyaknya

kemajuan IPTEK yang dapat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat yang sudah modern

untuk tidak lagi dapat menjaga adat-istiadat yang adalah warisan nenek moyang.

Dari penjelasan ini, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa inilah alasan sehingga

staf pemerintah Negeri Latuhalat, kembali memberlakukan hukuman rotan.Supayamasyarakat

tetap berada pada keteraturan dan kedamaian untuk menjaga Negerinya dari hal-hal yang tidak

baik ataupun dari tindakan-tindakan amoral. Karena konsekuensi dari melakukan pelanggaran di

dalam Negeri Latuhalat adalah dengan dipukul dengan menggunakan rotan oleh staf pemerintah
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Negeri serta disaksikan oleh banyak orang, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat sangat

takut dan merasa malu apabila melakukan tindakan amoral tersebut.27

Namun, Pada dasarnya banyak masyarakat Latuhalat yang sangat setuju, untuk

diberlakukannya hukuman rotan di Negeri karena melihat masyarakat Latuhalat sudah tidak lagi

mengerti tentang adat-istiadat atau tata krama yang ada di dalam masyarakat.28

27 Wawancara dengan Bpk.B.Tuhumury,tanggal 11 April 2012
28 Wawancara dengan Bpk.P. Makapuang, tanggal 11 april 2012


