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BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada Bab Latar Belakang dan Landasan Teori, maka masalah yang

diteliti ini bersifat variabel tunggal yakni hukuman rotan (Suatu Analisa Sosiologi Terhadap

Hukuman Rotan Bagi Masyrakat di Negeri Latuhalat), dengan indicator-indikator penelitian

sebagai berikut:

- Analisa proses pelaksanaan hukuman rotan yang berlaku di negeri Latuhalat

- Analisa makna pelaksanaan hukuman rotan yang berlaku di negeri Latuhalat

- Analisa alasan-alasan pelaksanaan hukuman rotan yang berlaku di negeri Latuhalat .

4.1. Analisa Proses Pelaksanaan Hukuman Rotan Yang Berlaku Di Negeri Latuhalat.

Segala sesuatu yang ada di dunia ini lahir melalaui suatu proses yang diperoleh manusia

selama hidupnya. Dan hal-hal inilah yang diyakini membawa pengaruh terhadap kehidupan

manusia. Terkait dengan hal itu, maka di Negeri Latuhalat, terdapat adat-istiadat atau tradisi

yang berfungsi sebagai aturan, atau tata karma untuk menjaga kesatuan hidup dari tindakan-

tindakan amoral di dalam negeri, yang hingga kini masih dipertahankan salah satunya adalah

dengan hukuman rotan.

Sehubungan dengan itu, maka berikut ini akan dibahas hasil penelitian lapangan dengan

berpedoman pada indikator pertama yakni analisa proses pelaksanaan hukuman rotan yang

berlaku di negeri latuhalat. Harapannya dengan menggunakan konsep Emile Durkheim dalam

melihat hukum dari perspektif solidaritas social,23 yakni solidaritas mekanis (mechanical

23 “Bahan Kuliah Sosiologi Hukum”
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solidarity) dan solidaritas organis (organic solidarity). Solidaritas mekanis ( seperti mesin

otomatis) berbeda dengan solidaritas organis ( ikatan terjadi karena fungsi).24

Dengan menggunakan teori emile Durkheim ini, peneliti berharap dapat dikaji lebih

dalam tentang alam pikir dari masyarakat negeri latuhalat, dalam hal ini yang berkaitan dengan

proses pelaksanaan hukuman rotan ini, serta dapat memberi makna dari pelaksanaan hukuman

rotan yang ada bagi masyarakat negeri latuhalat untuk terus menjaga kesatuan hidup (moralitas

sosial) antar sesame manusia, demi terciptanya keamanan dan kedamaian di dalam masyarakat.

Beranjak dari pemahaman yang seperti ini, maka hukuman rotan dapat disebut sebagai

fakta social sebagai standar yang mengarahkan tindakan, baik tindakan individu maupun

tindakan sosial, karena itu hukuman rotan sekaligus juga sebuah norma sosial yang tentu lahir

dari kesadaran kolektif masyarakatnya.

Norma sosial muncul dalam berbagai situasi dimana kepentingan semua pihak, tidak

hanya sebagian, perlu dilindungi karena pengejaran kepentingan pribadi tanpa batasan-batasan

normatif dapat mengakibatkan ketidak-teraturan sosial. Karena itu, Durkheim berpendapat

bahwa masyarakatlah yang membentuk perilaku individu. Hukuman rotan hadir atau muncul,

sebagai salah satu bentuk hukuman bagi setiap orang yang melanggar norma adat. Selain itu,

karena alam pikir orang tua dulu, sangat dipengaruhi oleh masa penjajahan jepang dan belanda

yang lama dan sangat kental atau sangat dekat dengan kekerasan kepada masyarakat yang

dijajahnya.

Hukuman rotan, dengan demikian merupakan sebuah fakta social yang mengatur dan

membatasi perilaku individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam masyarakat yang masih

24 Ibid.



53

tradisional–termasuk masyarakat Latuhalat–solidaritas mekanis menjadi kekuatan yang

menopang kehidupan mereka, termasuk dengan berbagai norma yang mereka ciptakan.

Pelanggaran terhadap aturan atau norma-norma yang mereka ciptakan berimplikasi kepada

pemberian hukuman rotan ini yakni dipukul dengan menggunakan rotan dibalai negeri sebanyak

staf pemerintah negeri.

Adapun tujuan dari pemberian hukuman rotan ini, yakni sebagai nasihat atau teguran atas

pelanggaran yang masyarakat buat, agar terciptanya keutuhan dari masyarakat negeri latuhalat.

Karena itu, keutuhan kolektif dalam masyarakat mekanis menjadi sangat vital, mengingat

kehidupan mereka yang masih didasarkan atas hubungan kekeluargaan yang kuat, termasuk

usaha dalam mencukupi kebutuhan hidup juga masih dilakukan secara kolektif. Dalam konteks

seperti ini, aturan-aturan yang ada juga merupakan konsensus bersama yang bertujuan menjaga

keharmonisan akan kekolektifannya itu.

Berdasarkan uraian yang dilakukan dalam bab III, dapat diabstraksikan bahwa

pelanggaran kecil dalam masyarakat negeri latuhalat, berhubungan dengan interaksi social dan

individu dengan masyarakat dan alam. Pelanggaran kecil itu antara lain seperti, minum-mabuk.

Pencurian, perkelahian, permasalahan membawa lari dan menghamili anak gadis orang,

memasuki kamar orang yang telah menikah tanpa izin, mengeluarkan kata-kata kotor, menebang

tanaman orang tanpa izin dan lain-lain. Semuanya ini akan dikenakan hukuman rotan apabila ada

laporan dari masyarakat yang menjadi korban, atau didengar sendiri oleh staf negeri, kemudian

diproses sesuai dengan aturan hukuman rotan.

Dengan demikian, maka proses hukuman rotan juga merupakan ekspresi moral kolektif,

dengan sasaran untuk menghasilkan atau mengembalikan keteraturan sosial yang telah “tercabik”

akibat tindakan amoral atau pelanggaran terhadap norma yang berlaku di dalam negeri.
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Manifestasi paling dramatis tentang perlunya norma sosial ditemukan dalam berbagai

situasi sosial dimana kepentingan kolektif, tidak hanya kepentingan individu, perlu dilindungi

dengan memaksakan nilai dan norma sebagai sebuah “sistem moral” atau dengan kata lain

penampilan khasnya berupa kewajiban-kewajiban.

Norma sosial yang tampak dalam hukuman rotan dengan demikian merupakan konsensus

bersama untuk menjaga kepentingan bersama, artinya melarang tindakan seorang individu untuk

tidak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kelompok.

Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat yang diperlengkapi dengan akal budi itu dan

masih mengikuti hukum nasional sangat kuat memegang hukum adat untuk mengatur negerinya

agar ada dalam keserasian hidup, serta mau tunduk terhadap fakta sosial yang digambarkan.

Durkheim sebagai “yang datang dari luar dirinya dan menguasainya?” jawaban dari pertanyaan

ini hanya mungkin terjawab dengan kembali pada paradigma struktural-fugsional yang juga

diusung Durkheim bahwa “masyarakat yang membentuk individu.”25 Perspektif inilah yang

memperkuat tesis Durkheim bahwa “indivdu tunduk kepada fenomena moral yang juga

disebutnya sebagai fakta sosial.

Dengan demikian, ”fenomena moral” atau sesuatu yang ”bersifat normatif” berkaitan

dengan pengaturan tingkah laku individu, melalui ”sebuah sistem” yang dipaksakan, merupakan

sebuah ”sistem eksternal” yang memaksakan nilai-nilai atau aturan-aturan sebagai sebuah

”sistem moral” atau dengan kata lain penampilan khasnya berupa kewajiban-kewajiban. Menurut

Durkheim bagaimanapun sadarnya individu – ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban

itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, di mana kesemuanya itu

25 “Walaupun demikian ini bukanlah sebuah kebenaran tunggal, sebab cara pandang lain tentu
memberi jawaban yang berbeda. Misalnya interaksi simbolik yang bersikukuh bahwa indvidu yang
membentuk masyarakat”.
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merupakan ”fakta-fakta sosial” yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya – melainkan ia

terpaksa menjalankan dan menyesuaikan dirinya dengan fakta sosial tersebut.

Jika individu tidak menyesuaikan diri dengan ”fakta sosial” tersebut - maka individu

tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman.26

4.2. Analisa Makna Pelaksanaan Hukuman Rotan Bagi Masyarakat di Negeri Latuhalat.

Siapa yang berbuat salah dialah yang bertanggungjawab. Pernyataan ini merupakan

padangan hukum positif dalam masyarakat modern, yang disebut Durkheim sebagai masyarakat

organik. Sedangkan pandangannya tentang masyarakat mekanik, dikatakan bahwa terdapat

aturan-aturan kolektif yang mengatur kehidupan bersama atau keutuhan kolektif.27 Pandangan

Durkheim tentang hukum represif dalam masyarakat tradisional ini tampak dalam pemberian

hukuman rotan ini.

Makna hukuman rotan ini, bertujuan untuk mempertahankan keutuhan kolektif

masyarakat latuhalat. Karena itu, analisis bagian ini akan difokuskan pada apa makna

pelaksanaan hukuman rotan bagi masyarakat latuhalat. adapun cara penyelesaian atas

pelanggaran yang dilakukan yakni dengan pemberian hukuman pada tingkat soa, namun tidak

semua soa melakukan hal yang sama karena biasanya kepala-kepala soa lebih memilih untuk

menyelesaikan tingkat pelanggaran kecil yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya dengan

dipukul dibalai negeri dan disaksikan oleh banyak orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna dari pelaksanaan hukuman rotan bagi

masyarakat negeri latuhalat dapat diformulasikan sebagai:

26 Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, terj.
Lukas Ginting, (Jakarta: Erlangga, tanpa tahun), 35.

27 Tiras F. Sopamena, “Sasi dan Denda 9-9 di Negeri Hunitetu”(Tesis Msi, Universitas Kristen
Satya Wacana, 2012)
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a). nasihat atau teguran agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

b). Norma yang mendorong sekaligus membatasi tindakan individu maupun tidakan

sosial dalam hubungannya dengan interaksi antara individu, kelompok maupun antara

individu, kelompok dengan alamnya, demi terciptanya keteraturan sosial;

c). bentuk kesatuan hidup, demi menjaga dan menjamin solidaritas dan

d). Upaya memulihkan soldaritas kelompok atau upaya mengembalikan moral kolektif

yang dirusak karena pelangaran tindakan amoral tersebut.

4.3. Analisa Alasan-alasan Pelaksanaan Hukuman Rotan di Negeri Latuhalat.

Sebelum penulis, memberikan analisa menegenai alasan munculnya hukuman rotan ini,

penulis akan kembali mengulangi penjelasan dari bab III tentang alasan-alasan sehingga

munculnya hukuman rotan di negeri Latuhalat. Adapun yang menjadi alasan-alasan sehingga

munculnya pelaksanaan hukuman rotan di negeri latuhalat yakni;

a) 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.

b) 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
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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.

c) Agar 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.

Dengan demikian, penulis menemukan bahwa, ada sejumlah alasan yang menyebabkan

munculnya pelaksanaan hukuman rotan ada di negeri Latuhalat. untuk itu, dapat disimpulkan

bahwa staf negeri Latuhalat memberlakukan hukuman rotan ini, agar supaya masyarakat

Latuhalat lebih lagi menjaga kesatuan hidup antar sesame manusia, dan agar tidak sampai hilang

rasa adatis kita kepada tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya baik untuk negeri

Latuhalat itu sendiri.
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4.4. Refleksi Teologi

Teologi secara umum diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang Allah. Definisi ini

mempunyai suatu kelemahan, yaitu memiliki kesan telah mempersamakan Allah dengan objek-

objek pengetahuan lainnya yang dapat dipelajari dengan suatu penyelidikan. Allah dianggap

sebagai objek yang dapat dikuasai oleh pikiran manusia yang terbatas. Sedangkan Teologi secara

khusus berart Ilmu yang mempelajari tentang Allah, yang mana ilmu tersebut bersumber dari

Firman Allah sendiri (Baca Ibr 1:1-2), sehingga untuk dapat memahami serta menerapkannya

dibutuhkan pertolongan dari Roh Allah sebagai Guru yang memberikan pencerahan, bimbingan

dan pengarahan. (Baca Yoh 16:13).28

Singkatnya, teologi adalah mengenal Allah melalui Firman-Nya dan dengan pertolongan

Roh Kudus-Nya. Dari definisi ini berlaku prinsip “Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi

Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Roma 11:36). Dari Allah: Pengetahuan atau

pengenalan kita terhadap Allah datang dari firman-Nya. Oleh Allah: Firman yang telah kita

terima akhirnya dapat dipahami karena pikiran kita telah diberi pencerahan oleh Roh Kudus-Nya

dan kepada Allah: Pengenalan akan Allah ini mendorong kita untuk mempersembahkan seluruh

hidup kita kepada Allah.

Definisi ini dimulai dari suatu kesadaran bahwa Allah adalah suatu Pribadi yang hidup,

yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, dan yang berdaulat. Maka dari itu teologi tidak dapat

diartikan sebagai suatu usaha manusia untuk mengetahui suatu objek yang rendah derajatnya,

melainkan sebagai suatu perkenalan manusia dengan suatu pribadi yang agung dan mulia;

28 Bagian ini diambil dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari;
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bagaikan seorang hamba yang berkenalan dengan seorang raja. Carilah TUHAN selama Ia

berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Yesaya 55:6).29

Berkaitan dengan hal itu dewasa ini teologi dikembangkan secara kontekstual. Kata

konteks merujuk ke budaya, keadaan sosial dan politik, sejarah dan sebagainya di suatu tempat.

Sebenarnya, teologi selalu mencerminkan konteksnya. Dalam menjalankan teologi kontekstual

diperlukaan beberapa kiat agar Injil dapat disampaikan dengan tepat karena apabila pengabaran

Injil tidak disesuaikan dengan konteks akan menimbulkan beberapa akibat yang fatal.

Teologi kontekstual adalah usaha untuk merelevankan teks pada konteks. Perjumpaan

antara Teks dan konteks akan melahirkan pemikiran yang kritis baik terhadap teks maupun

konteks. Pemikiran kritis tesebut akan mengupayakan pemahaman teks secara benar dan

mempelajari konteks secara adekuat. Usaha ini akan mempelajari upaya rekonsiliasi antara teks

dan konteks, dan antara konteks dengan konteks. Pemikiran rekonsiliasi ini akan mendorong

seseorang melihat konteks secara benar dan bagaimana mengaplikasikan teks pada konteks

secara tepat guna. Tugas teologi adalah pertama-tama mengerti teks, yaitu arti dari aktivitas

penebusan Allah dalam sejarah Alkitab mencapai titik tertinggi dalam pribadi dan pekerjaan

Allah melalui kemanusiaan Yesus Kristus. Teks dalam konteksnya sendiri adalah pokok awal

yang tepat dari banyak kegiatan teologi. Intisari, keunikan dan isi dari iman Kristen tergantung

pada fakta yang merupakan dasar sejarah dan bukan batas sejarah. Alkitab berbicara pada setiap

jaman dan situasi, langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu teks dalam Alkitab tidak akan

pernah berubah.

29 Ibid.
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Sehubungan dengan penerapan teologi kontekstual, maka pemberlakuan hukuman rotan

ini, masyarakat latuhalat percaya diujung rotan terdapat nasihat dan teguran yang dating dari

Tuhan melalui umatnya yakni staf pemerintah negeri agar dapat menjaga, mengatur dan

membina anak-anak Tuhan yang ada di negeri latuhalat agar terhindar dari yang namanya

kutukan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kitab Samuel 7:14,”Aku akan menjadi

Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan

menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-

anak manusia”. Dan Kitab Amsal 14:3,”Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk

punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya”.30

Nats di atas memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan bermasyarakat

sesungguhnya, hukuman dalam bentuk apapun yang diberikan bukan untuk membuat masyarakat

(manusia), menjadi sakit atau takut tetapi hukuman diberikan agar masyarakat (manusianya)

menjadi lebih baik karena fungsinya hanya sebagai nasihat atau teguran agar tidak mengulangi

lagi kesalahan yang sama atau yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan wakilnya di dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sekarang ini, banyak manusia yang

cenderung melanggar perintah Tuhan dan aturan yang ada di dunia, serta melemahkan imannya

sendiri kepada Yesus Kristus.

Untuk itu, sebagai manusia yang sudah ditebus oleh karena dosa dan pelanggaran yang

dilakukan, namun karena kasih karunia Allah yang telah memberikan Anak-Nya yang Tunggal

yakni Yesus Kristus untuk menebus kita manusia, maka hukuman rotan yang ada di negeri

latuhalat, ini dilihat sangat penting agar dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang

melanggar hukum Tuhan. Hal ini berhubungan dengan nats dalam Kitab Amsal: 23:13-

30 Ibid.
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14,”Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan

rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia

orang mati”.31

Nats di atas memberikan gambaran dan perlu untuk dicontohi oleh kita dewasa ini, bahwa

kita harus dapat menerima segala didikan dari orang tua ataupun orang lain agar, karena dalam

setiap didikan itu pasti ada nasihat untuk membuat kita semakin lebih dewasa untuk dapat

menyikapi segala perbuatan-perbuatan yang dating dari Tuhan maupun dari pemerintah yang ada

dunia.. Apabila kita telah melkukan kesalahan, dan mendapat hukuman maka, kita tidak boleh

lagi mengulangi kesalahan yang sama agar kita tidak mendukacitakan hati Tuhan dan sesame

kita.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberlakuan hukuman rotan bagi masyarakat Negeri

Latuhalat bukanlah suatu hal yang tidak baik atau dapat menimbulkan kekerasan baru lagi bagi

masyarakat, karena hal tersebut hanyalah suatu bentuk nasihat atau teguran dari pemerintah

(wakil Allah) di dunia kepada masyarakat latuhalat agar dapat menjaga perbuatan-perbuatan

mereka dari tindakan-tindakan amoral yang dapat mengganggu kesatuan hidup antar sesame

manusia. bukan sebaliknya hukuman rotan ini ada sebagai sesuatu yang dirakayasa oleh manusia

yang satu untuk menghancurkan manusia yang lain.

31 Ibid.


