
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku di dalam 

kehidupan masyarakat  untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, 

untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif mengendalikan 

kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan kemapanan sosial.
1
 Adat istiadat sendiri di 

Indonesia merupakan norma sosial yang menjelmakan nilai-nilai hidup (budaya) masyarakat 

adat sejak dahulu; jauh sebelum kolonialisasi bahkan setelah kemerdekaan dan realitanya di 

berbagai daerah di nusantara ini adat masih tetap hidup dengan corak khasnya.   

Penulis pun setuju dengan Peter Burns yang menyatakan “Adat, mendahului semua 

hukum”,
2
yang menunjukkan bahwa sebelum ada politik hukum kolonialisasi menuju 

penerapan asas konkordansi dan unifikasi hukum sampai pada sejarah penyempurnaan 

(kodifikasi) hukum Indonesia setelah kemerdekaan yang berazas Pancasila sebagai dasar 

hukum Indonesia yang menjiwai nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, adat sudah ada 

sebagai kaidah normatif dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Adat 

istiadat adalah “hidup” masyarakat adat itu sendiri dan setiap individu dalam masyarakat adat 

itu telah “terikat” didalamnya. 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 13. 

2
Pernyataan Burns ini merupakan antitesis terhadap pendapat Cornelis van Vollenhoven yang 

mengidentifikasikan adat, tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dengan recht, sebuah kata 

konvensional diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai „law‟ atau „hukum‟ dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Burns adatrecht adalah sebuah ciptaan Belanda; adat beda dari hukum. Dalam masyarakat-masyarakat 

tanpa negara, adat berfungsi mengorganisir dan menuntun perilaku sosial. Adat bisa memiliki signifikasi 

hukum: adat bisa mengandung materi yang dapat dibuat menjadi hukum. Namun, hukum itu sendiri, menurut 

Burns, secara esensial bersifat tegas dan jelas: di dalam sebuah masyarakat, hukum tergantung pada keberadaan, 

dalam masyarakat, pihak ketiga – yang lebih kuat dan tidak berpihak – yang berfungsi menyelesaikan konflik 

dalam masyarakat tersebut dan, bertindak dalam peran tersebut, untuk menerangkan pada anggotanya kewajiban 

yang harus dipatuhi, serta peluang yang dapat dinikmati. Jamie S. Davidson, et al., (edit.), Adat Dalam Politik 

Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2010), 77 mengutip Peter Burns 

dalam “Adat, yang Mendahului Semua Hukum,” Judul bahasa Inggris “Costum, that is before all law.”  
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Masyarakat Tanimbar yang ada di Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara 

Barat (MTB) merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yang tetap terikat 

dalam adat istiadatnya. Pemekaran dan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2000 yang berdampak bagi pembentukan Kecamatan Selaru 

dari sekian kecamatan-kecamatan baru yang ada di MTB. Mendorong tetua-tetua adat dan 

tokoh masyarakat ditopang pemerintahan Kecamatan Selaru untuk memproduk sejumlah 

peraturan-peraturan adat istiadat yang dituang dalam Keputusan Latupati Kecamatan 

Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 tentang Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Adat 

Dalam Perkawinan, Perceraian, Persinahan, dan Lain-lain Dengan Sanksi Hukum 

Adat. 

Tuntutan kebutuhan aturan adat istiadat diatas tidak terlepas dari pandangan golongan 

adatisme bahwa adat istiadat yang diwariskan para leluhur merupakan nilai budaya bangsa 

dan jati diri masyarakat beradab yang perlu dilestarikan, terutama masyarakat desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang sedang mengalami proses perubahan sebagai akibat 

pergeseran nilai-nilai adat dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.
3
 Selain itu 

alasan lain dirumuskan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 

adalah karena Keputusan Latupati Kecamatan Tanimbar Selatan Tahun 1991 dianggap tidak 

relevan lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah mengalami pemekaran 

daerah. Keputusan Latupati Kecamatan Selaru ini merupakan keputusan adat yang 

mengakomodir adat istiadat dari 6 (enam) desa dan 1 (satu) dusun definitif di Kecamatan 

Selaru dalam suatu kekhasan adat istiadat masyarakat Selaru secara genealogis-teritorial  di 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). 

Salah satu penerapan adat yang tertuang dalam Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

tersebut adalah adat harta buang. Harta buang merupakan ‟sanksi‟ atau ‟denda adat‟ yang 

                                                           
3
 Dalam Kata Pengantar Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor 189/01/IV/LKS/2005. 
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harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan dalam 

persoalan perceraian, persinaan/perselingkuhan dan hubungan bebas diluar nikah yang 

berujung pada pemutusan hubungan atau tidak adanya perkawinan. Baik laki-laki maupun 

perempuan yang melakukan kesalahan, ia harus bertanggung jawab memenuhi harta buang 

sebagai sanksi dan denda adat dalam upaya memperbaiki kesalahan bila ingin 

mengembalikan salah satu pihak baik pihak laki-laki (atau suami) maupun pihak perempuan 

(atau istri) kepada keluarganya. Realita sosial yang disharmoni tersebut diharapkan akan 

diselesaikan melalui duduk adat (sidang adat) dengan berpedoman pada kaidah/norma adat 

yang berlaku di setiap desa di Kecamatan Selaru dengan tetap berdasarkan Keputusan 

Latupati Kecamatan Selaru. 

Dahulu, adat harta buang berlaku ketika suami menceraikan isterinya karena ada 

perzinahan, tidak memiliki keturunan, dan mencuri. Pembayaran harta buang pun masih 

dalam bentuk barang-barang adat. Namun seiring perkembangan masyarakat adat harta 

buang mengalami perluasan pemaknaan dan kontekstualisai penerapannya. Berdasarkan 

Keputusan Latupati pasal 16 (ayat 1) perceraian kawin sah hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan; dan (ayat 2) perkawinan putus karena cerai hanya dapat dilakukan dengan 

mengajukan gugatan cerai oleh salah satu pihak (suami-istri) ke pengadilan. Adapun tujuh 

alasan terjadinya perceraian pada pasal 22 , antara lain: (1) salah satu pasangan meninggal 

dunia; (2) salah satu bersinah; (3) salah satu tidak mempunyai keturunan berdasarkan visum 

dokter; (4) salah satu pihak berpergian selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya surat-

menyurat dan jaminan; (5) salah satu pihak melakukan ancaman kekerasan terhadap nyawa 

orang lain (suami-istri) dan termasuk orang tua mantu; (6) salah satu menghina atau 

menfitnah seorang suami atau istri di depan umum atau publik; dan (7) salah satu mencuri.    

Selain tujuh alasan tersebut, pasal 23 berisi ketentuan-ketentuan sebagai alasan untuk 

dipertimbangkan menurut hukum dalam proses perceraian, antara lain: melalaikan kewajiban 
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sebagai suami-istri, salah satu pihak tidak bertanggung jawab memberikan jaminan lahir dan 

batin, dan salah satu melakukan tekanan-tekanan/mabuk-mabukan yang dapat merugikan 

salah satu pihak atau tidak membahagiakan pihak lain. Dalam perkawinan, alasan-alasan 

tersebut bisa diterima untuk melakukan perceraian secara adat. Walaupun urusan 

penggugatan perceraian secara sah akan diajukan ke Lembaga Pengadilan, namun perceraian 

tersebut harus tetap diselesaikan secara adat. Dengan memperhitungan berbagai hal (alasan 

perceraian) maka pihak yang dianggap bersalah dan yang menginginkan perceraian ini terjadi 

akan dikenai sanksi adat, yakni harta buang.  

Terkadang harta buang dalam penerapannya pun mencangkup hubungan di luar 

hubungan perkawinan. Seperti kasus pertanggungjawaban moral terhadap tindakan amoral 

yang tidak terhindari terjadi di masyarakat yang tidak berujung pada perkawinan (pemutusan 

hubungan). Misalnya terjadi hubungan diluar nikah antara laki-laki dan perempuan, akibatnya 

perempuan hamil namun pihak laki-laki tidak mau bertanggung-jawab maka adat harta buang 

pun berlaku. Biasanya dalam persoalan seperti ini sanksi adat tersebut lebih menggunakan 

istilah harta wanita/perempuan. 

Pada Keputusan Latupati Tahun 1991 penerapan sanksi harta buang diatur 

berdasarkan adat istiadat desa masing-masing karena saat itu belum pemekaran kabupaten 

dan Kecamatan Selaru masih termasuk dalam Kecamatan Tanimbar Selatan yang meliputi 

daerah-daerah di Pulau Yamdena. Dalam realisasi pembayaran harta buang berdasarkan adat 

istiadat desa masing-masing, memang barang-barang adat masih digunakan disesuaikan 

dengan nilai nominal harta buang yang ditentukan desa masing-masing. Bila barang-barang 

adat yang dibayar belum mencukupi nilai nominal sanksi yang diputuskan dalam „duduk 

adat‟ (sidang adat) maka dapatlah ditambah dengan uang.  

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

ini penerapan sanksi adat harta buang sudah dirumuskan dalam nominal uang 10 juta diluar 
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harta pakai/batbelin  (Rp. 1.800.000,-) dan denda yang dibayar kepada pemerintah (Rp. 

500.000,-). Menurut penuturan informan bahwa saat perumusan Keputusan Latupati 

Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 tampak ada perbedaan adat yang cukup 

menonjol dari desa Adaut dibanding dengan keenam desa Selaru lainnya. Perbedaan tersebut 

menyangkut bahasa dan khususnya nilai nominal harta buang hanya 1 juta saja. Namun, pada 

akhirnya diputuskan juga nominal sanksi harta buang 10 juta dengan memperhatikan harta 

pakai dan denda kepada pemerintah desa. Sanksi 10 juta ini merupakan usulan dari 

wakil/utusan dari Namtabung yang kemudian disepakati secara musyawarah dalam Sidang 

Latupati tahun 2005. Nominal 10 juta ini pun masih bersifat fleksibel dalam penerapannya, 

dapat kurang dari 10 juta (<10 juta) ataupun dapat lebih dari 10 juta (>10 juta) berdasarkan 

tingkat faktor-faktor masalah pelanggaran adat yang muncul. 

Alasan perumusan sanksi harta buang dalam nominal uang karena semakin langka 

bahkan hilangnya barang-barang adat yang dimiliki masyarakat Selaru. Dipikirkan bila ada 

kesulitan untuk mendapat atau mencari barang-barang adat tersebut akan memperlambat 

pembayaran sanksi harta buang; yang turut pula mempengaruhi proses penyelesaian damai 

secara adat. Makin langkanya barang-barang adat dikarenakan banyak barang-barang adat 

dijual untuk kebutuhan biaya sekolah anak-cucu maupun karena alasan ekonomi lainnya. 

Kemungkinan di kampong-kampong hanya tinggal satu atau dua gading gajah dan itu juga 

milik kampong (bersama), bukan milik marga atau keluarga lagi. Realisasi nominal uang ini 

pun diberlakukan dalam perumusan sanksi-sanksi adat yang lain. Walaupun diakui bahwa 

nilai adatis dari barang-barang adat lebih tinggi dari nilai nominal uang, namun perubahan 

tersebut akhirnya harus diterima dan direalisasi dalam penerapan adat di masyarakat. 

Barang-barang adat memiliki nilai adatis yang menunjukkan status sosial pemiliknya. 

Menurut penuturan bahwa barang-barang adat selain kain tenun (tais dan sinun) dan gelang 

(sikby atau belusu), bukanlah barang-barang adat yang dibuat oleh masyarakat Tanimbar 
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tetapi barang-barang yang berasal dari daerah-daerah di luar Tanimbar, malah di luar wilayah 

Maluku. Contohnya „gading gajah‟ yang adalah harta tertingginya orang Tanimbar; dipercaya 

diambil dari zaman Sriwijaya. Di Indonesia bagian Timur tidak ada gajah, gajah hanya ada di 

daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Namun kemudian dijadikan harta pusakanya orang 

Tanimbar karena kepemilikannya melalui proses menjelajah nusantara dan berdagang. Ini 

menunjukkan bahwa sejak dahulu (zaman Sriwijaya) masyarakat Tanimbar adalah 

masyarakat maritim yang telah menjelajah nusantara. Terbukti bahwa di semua desa, 

khususnya di Selaru ada nama-nama perahu. Demikianlah, di zaman dahulu orang yang telah 

memiliki gading gajah ataupun barang-barang adat yang lain dianggap para bangsawan 

(orang hebat). 

Nilai sebagai sumber norma. Artinya, nilai mempengaruhi perilaku manusia dan 

berfungsi sebagai ukuran dalam mengevaluasi tindakan orang lain. Sedangkan, norma yang 

berlaku di suatu masyarakat bersumber pada nilai-nilai sosial tertentu. Dalam kehidupan 

bersama, nilai-nilai sosial lazimnya dirumuskan ke dalam norma-norma yang dilengkapi 

dengan sanksi.
4
 Misalnya, jika masyarakat Selaru memberi nilai tinggi pada perkawinan dan 

etika pergaulan, masyarakat akan merumuskan norma yang melarang dan memberi sanksi 

tegas bagi pelaku perceraian dan amoral dalam pergaulan (persinahan). Dengan demikian, 

norma menjadi ukuran besar salahnya, tepat tidaknya, pantas tidaknya perilaku seseorang 

dalam masyarakat, dan sanksi menegakkan norma tersebut. Norma adat harta buang 

memberi ukuran bahwa perceraian, persinahan, hubungan diluar nikah, kekerasan dalam 

rumah tangga, dll adalah “salah” dan “tidak pantas” sesuai nilai moral sosial; dan sanksi harta 

buang menindaki pelanggaran norma tersebut. 

Demikianlah, adat harta buang menjadi kaidah/norma hidup untuk masyarakat Selaru 

sejak dahulu, khusus dalam realita perceraian. Seiring dinamika perkembangan sosial maka 

                                                           
4
 Pamerdi Giri Wiloso, et al., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) (Salatiga: Fiskom Press UKSW, 2012), 58 

dalam Bambang Suteng Sulasmono, “Manusia, Nilai, Moral dan Hukum.” 
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ada pula apriori bahwa adat harta buang  merupakan adat yang “akan” memberi cela untuk 

terjadinya perceraian dan perilaku-perilaku amoral dalam pergaulan masyarakat Selaru. 

Kemungkinan alasan apriori tersebut menurut penulis antara lain karena pergeseran 

pembayaran adat dari barang-barang adat kepada nominal 10 juta yang telah terumus dalam 

Keputusan Latupati.  

Nominal 10 juta termasuk dalam nominal yang masih dapat dijangkau; mengingat 

saat ini uang adalah alat pembayaran yang bisa dijangkau. Walaupun terlihat sulit dalam 

mendapatkannya bagi masyarakat Selaru yang mata pencahariannya sebagian besar petani 

dan nelayan, tetapi ada peluang-peluang untuk mengusahakan memiliki 10 juta tersebut bagi 

pihak pelaku dengan dukungan keluarganya (duan-lolat). Berbeda dengan pembayaran 

melalui barang-barang adat yang terkesan sulit dan mahal dalam memiliki dan membayarnya 

karena merupakan barang-barang pusaka keluarga (marga) yang “terbatas” dan bernilai tinggi 

(adatis) bagi masyarakat. 

Selain itu, telah semakin terkodifikasinya hukum negara maka persoalan perceraian 

pun telah diklasifikasikan kedalam hukum perdata dengan memperhatikan berbagai alasan 

perceraian yang bisa diklasifikasikan dalam hukum pidana. Hukum adat pun kemudian 

mendapat tempat dalam ruang hukum negara Indonesia. Unifikasi dan kodifikasi hukum 

kemudian turut memberi pengaruh terhadap keberadaan adat yang telah menjadi norma sosial 

masyarakat sejak dahulu yang merupakan penjelmakan nilai-nilai dasar masyarakat sejak 

awal keberadaannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menggambarkan realita pelanggaran adat 

dalam kehidupan masyarakat Selaru, dengan penerapan sanksinya yang telah mengalami 

pergeseran dari barang-barang adat ke nominal uang yang terumus dalam Keputusan 

Latupati, maka judul yang kemudian Penulis rumuskan adalah : 
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Dampak Sanksi Harta Buang Berdasarkan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 Terhadap Jumlah Pelanggaran Adat 

 di Kecamatan Selaru 

 

1.1.1 Batasan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah maka Penulis memberi batasan masalah 

penelitian pada adat harta buang dalam hubungan dengan Keputusan Latupati Kecamatan 

Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 hanya pada Bab IV Pasal 16 – Pasal 24 tentang 

Perceraian Sah dan Pembayaran Harta, Bab V Pasal 25 – Pasal 29 tentang Perceraian 

Berpekara/Persinahan, dan Pasal 30 tentang Perselingkuhan. Alasannya batasan ini karena 

Bab dan Pasal tersebutlah yang membahas atau berhubungan dengan harta buang, yakni 

sanksi adat akibat perceraian atau juga hubungan yang tidak dapat dipersatukan karena 

masalah amoral dalam hubungan dengan ikatan perkawinan yang terjadi pada masyarakat 

Selaru. 

  

1.1.2 Rumusan Masalah 

Pelestarian kebhinekaan dan keanekaragaman adat di tengah beradaan 

penyempurnaan hukum negara dan dinamika perkembangan kehidupan, maka dituntut 

rekonseptualiasi norma-norma dalam masyarakat termasuk adat berdasarkan Pancasila 

sebagai dasar norma hukum di Indonesia. Adat kemudian mendapat perlindungan hukum, 

yakni adat istiadat tetap diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional sepanjang 

menunjang kelancaran pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Dalam realita yang ada maka adat istiadat harus mampu 

menunjukkan validitas nilainya sebagai norma sosial yang telah hidup turun-temurun sejak 
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zaman dahulu; yang memiliki kekhasan nilai yang berbeda dengan sistem hukum tertulis 

lainnya.  

Ketika hukum adat diakui negara, hukum adat pun mengalami penyesuaian yang 

diterapkan oleh masyarakat adat sendiri. Penyesuaian adat tersebut diharapkan dapat 

mengendalikan perilaku masyarakat adat. Karena itulah perlu untuk mereview perumusan 

aturan adat istiadat dan saksinya yang dipertahankan sebagai salah satu norma sosial di 

Kecamatan Selaru. Berdasarkan itulah maka Rumusan Masalah penelitian ini kemudian 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana dampak jumlah pelanggaran harta 

buang sesudah diberlakukannya Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005? 

 

1.1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah : 

Mendeskripsikan Dampak Jumlah Pelanggaran Harta Buang Sesudah 

Diberlakukannya Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005. 

 

1.1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yakni : 

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memberi dasar-dasar teoritis mengenai 

dampak pergeseran sanksi harta buang sebelum dan sesudah adanya Keputusan 

Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 dalam upaya memperkaya 

dan memberi nilai validitas kepada adat istiadat diantara hukum tertulis yang ada. 
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2. Manfaat Empiris, penelitian ini pun diharapkan memberi dampak praktis berupa 

kontribusi pikir bagi tua-tua adat dan pemerintah dalam merumuskan dan 

menerapkan aturan adat istiadat. Masyarakat pun kiranya dapat mengenal adat daerah 

sendiri serta memahami eksistensi nilai normatif dari penerapan adat dalam 

masyarakat. 

 

1.2 Metode Penelitian 

1.2.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi-

normatif. Pendekatan sosiologi-normatif yaitu pendekatan yang tidak sekedar 

menerjemahkan kaidah hukum yang dogmatis dan pasal-pasal yang tertuang dalam kitab-

kitab hukum dan ugeran
5
 adat istiadat sosial, juga melakukan pengkajian terhadap berbagai 

latar belakang lahirnya kaidah hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.
6
  

Dengan pendekatan ini, adat harta buang dapat diterjemahkan sesuai dengan uraian 

pasal per pasal Keputusan Latupati Kecamatan Selaru, serta dapat mengkaji latar belakang 

lahirnya harta buang dalam hubungan dengan Keputusan Latupati tersebut sebagai kaidah 

normatif dalam masyarakat Selaru. Pendekatan ini pun menunjang metode penelitian 

kualitatif, yakni metode alamiah, yang menghendaki gambaran ”apa adanya” terhadap sebuah 

fenomena yang khusus (spesifik), dan mendeskripsikan secara mendalam kenyataan yang 

sesungguhnya.
7
 

 

 

 

                                                           
5
 Ugeran = aturan; norma; ukuran; kaidah. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, 

(Surabaya: Arkola, -) 767 
6
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 28. 

7
 Agus Salim,  Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 8. 
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1.2.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-eksplanatoris. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.
8
 

Penelitian ini akan digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat harta buang dalam 

masyarakat Selaru sebelum dan sesudah adanya Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

Nomor: 189/01/IV/LKS/2005. Sedangkan penelitian ekspalantoris atau penelitian penjelasan 

untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau 

lebih; akan digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan dampak sanksi harta buang sebelum 

dan sesudah diberlakukannya Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005. 

  

1.2.3 Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu, (i) data primer, diambil melalui 

wawancara mendalam, dengan informan kunci; (ii) data sekunder, sebagai data pelengkap 

berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk menjawab 

tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa data primer 

(hasil wawancara dan observasi) dan tindakan-tindakan, selebihnya adalah data tambahan, 

seperti dokumen-dokumen tertulis.
9
 

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara tidak terstruktur yakni wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.
10

 Wawancara ini tidak perlu 

menggunakan pedoman wawancara dan informasi yang didapat selanjutnya bisa menjadi 

lebih mendalam dalam pengembangan pertanyaan wawancara. Informan kunci yakni anggota 

Latupati, Kepala Desa, Ketua BPD, Pengurus Lembaga Adat, tokoh masyarakat, tua-tua adat 

                                                           
8
 http://fnpinky.wordpress.com/2010/0, diunduh Minggu, 16 Mei 2010. 

9
 Bandingkan Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 112 

10
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 140. 

http://fnpinky.wordpress.com/2010/0
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dan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk diwawancarai. Adapun ada 18 informan yang 

dapat diwawancarai saat penelitian. Pengumpulan data melalui observasi yakni pengamatan 

terhadap pelaksanaan adat harta buang (kalau ada bertepatan dengan penelitian) maupun 

kehidupan sosial masyarakat termasuk didalamnya pihak-pihak yang pernah mengalami adat 

harta buang. Data sekunder yang penting adalah Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

Nomor: 189/01/IV/LKS/2005 dan Peraturan Desa. 

 

1.2.4 Teknik Analisa Data 

Analisa data saat penelitian menggunakan Analisa Model Miles dan Habermas,
11

 

yaitu : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) : proses mengklasifikasikan data; merangkum data; 

memilih data yang dibutuhkan dan yang tidak, dan menfokuskan pada hal-hal penting 

untuk mendukung tujuan penelitian. 

b. Data Display (Penyajian Data) : mendeskripsikan masalah yang diteliti, kemudian 

menyatakan hubungan sebab-akibat antara varibel (deskriptif-eksplanatoris). 

c. Conclusion Drawing/Verification : menarik kesimpulan dari analisis data yang ada. 

 

1.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Adaut, Ibukota Kecamatan Selaru dan Desa Namtabung pada 

bulan November 2010. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian, adalah : 

a. Pertimbangan Metodologis, Adaut dan Namtabung ditentukan sebagai lokasi 

penelitian mewakili 7 (tujuh) desa yang berada dalam wilayah administrasi 

pemerintahan Kecamatan Selaru yang memberlakukan adat harta buang berdasarkan 

                                                           
11

 Aziz Fuadi, Analisis dan Interpretasi Data, http://www.scribd.com/doc/24449804/Analisis-Data-Kualitatif, 

diunduh 16 Mei 2010. 

http://www.scribd.com/doc/24449804/Analisis-Data-Kualitatif
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Keputusan Latupati tersebut. Adaut adalah Ibukota Kecamatan Selaru yang memiliki 

adat yang sedikit berbeda dengan 6 (enam) desa lainnya, dan Namtabung mewakili 

keenam desa tersebut.  

b. Pertimbangan praktis, karena peneliti berasal dari Namtabung sehingga memudahkan 

proses penelitian karena kekerabatan secara genealogis, sedangkan Adaut cukup dekat 

dengan ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Saumlaki, sehingga 

mudah untuk dijangkau. Selain itu, Ketua dan mantan ketua Latupati Kecamatan 

Selaru berdomisili di Adaut. 

  

1.3 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran Latar Belakang Masalah, 

Rumusan  Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang Norma Efektif dan Sanksi Efektif dari James S. 

Coleman.  

BAB III : Potret Masyarakat Selaru, terdiri dari Gambaran Umum Masyarakat Selaru, 

Tuntutan akan Norma Adat dalam Masyarakat Selaru, Adat Harta Buang 

dalam Pandangan Masyarakat Selaru. 

BAB IV : Analisa hasil penelitian, dengan menfokuskan pada 3 point, yaitu : 

pertama,; Analisa Pergeseran Penerapan Harta Buang; kedua, Harta 

Buang sebagai sanksi norma sosial; dan ketiga, Dampak Harta Buang 

Berdasarkan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005 Terhadap Jumlah Pelanggaran Adat. 

BAB V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

 


