
BAB IV 

ANALISA HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdeskripsikan dalam Bab III maka pada 

pembahasan di bab ini akan menganalisa fenomena pelanggaran adat maupun sanksi 

harta buang dengan menfokuskan pada 3 point, yaitu : pertama, Analisa Mengenai 

Pergeseran Harta Buang; kedua, Harta buang sebagai sanksi norma sosial; dan ketiga, 

Dampak Sanksi Harta Buang Berdasarkan Keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

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

 

4.1 Analisa Mengenai Pergeseran Harta Buang 

Masyarakat Selaru hingga sekarang ini masih cukup kental terikat dalam adat 

istiadatnya. Realisasinya tampak pada Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005, yakni produk aturan adat yang berusaha memelihara adat 

istiadat di Selaru di tengah perkembangan sosial masyarakat yang tidak lepas dari 

norma hukum negara. Realitanya, penerapan adat istiadat termasuk menyangkut 

penerapan harta buang dalam konteks budaya masyarakat Selaru berubah seiring 

perkembangan sosial yang ada. Mulai dari kehidupan tradisional masyarakat yang 

masih menerapkan adat istiadat dengan kekhasan kampongnya sebelum adanya 

Keputusan Latupati; sampai adanya Keputusan Latupati Kecamatan Tanimbar Selatan 

Tahun 1991; hingga adanya Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor: 

189/01/IV/LKS/2005 saat ini.  

 Pastinya, sebelum ada Keputusan Latupati  Tahun 2005 maka penerapan harta 

buang (dan adat lainnya) disesuaikan dengan adat istiadat setiap desa. Sesudah ada 

Keputusan Latupati Tahun 2005 maka penerapan harta buang di setiap desa 
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disesuaikan berdasarkan hasil keputusan. Adapun pergeseran dalam penerapan harta 

buang sesudah ada Keputusan Latupati, antara lain: 

a. Alasan-Alasan Perceraian 

Awalnya, alasan perceraikan adalah: perselingkuhan/perzinaan, pencurian dan 

tidak dikaruniai keturunan.
1
 Tetapi pada Pasal 22 dan Pasal 23 Keputusan 

Latupati, alasan perceraian ditambah menjadi 7 (tujuh) alasan dan 3 (tiga) 

alasan pertimbangan.   

Hal ini menggambarkan bahwa realita masyarakat (Selaru) mengalami 

perubahan seiring perkembangan sosial. Walaupun norma adat yang mengatur 

perkawinan dan sanksi perceraian sudah ada sejak dahulu; namun realita 

perceraian tidak bisa dipungkiri masih ada dewasa ini dengan tingkatan 

perbedaan alasan-alasan perceraian. Perumusan tersebut pasti memperhatikan 

realita kasus pelanggaran adat (perceraian) dalam kehidupan masyarakat 

Selaru. 

b. Pihak yang bersalah 

Arti harafiah dari harta buang menggambarkan bahwa pihak yang diceraikan 

dan yang selalu menjadi korban perceraian adalah perempuan (isteri); dan 

laki-laki (suami) selalu menjadi pihak yang bersalah dan yang bertanggung 

jawab membayar harta buang. Menurut penulis, ini dipengaruhi oleh sistem 

patrilineal dimana dalam masyarakat perempuan tidak mendapat peran sebagai 

“pemimpin” (untuk berbicara), tetapi nilai perempuan hanya tampak dalam 

penerapan harta adat.  

Setelah ada Keputusan Latupati, maka baik laki-laki (suami) ataupun 

perempuan (isteri) yang melanggar norma perkawinan/bersalah (tidak 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bpk. Dominggus Betoky (Namtabung, 8 Januari 2007), mengutip Vany Helyna 

Temmar, “Suksuka” (Makassar: STT Intim Makassar, 2007. Skripsi – Tidak Diterbitkan), 14. 
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memegang norma), selayaknya untuk membayar sanksi harta buang (band. 

Pasal 17 dan Pasal 23). Bahkan pihak pelaku dan pihak ketiga (yang 

menyebabkan perceraian) dapat menanggung bersama harta buangnya (band. 

Pasal 30). Hal ini dikarenakan bahwa baik suami (laki-laki) dan perempuan 

(isteri) yang berselingkuh tersebut pada dasarnya mengetahui bahwa mereka 

masing-masing sudah berkeluarga dan terikat dalam hubungan perkawinan 

tetapi masih sengaja melakukan perselingkuhan. Mereka bersalah jadi ketika 

ada perceraian maka mereka bersama-sama menanggung harta buang 

tersebut. 

Suatu upaya dari point ini adalah bagaimana menegakan keadilan dan 

kesetaraan. Realisasi aturan tersebut tampak dalam kasus KDRT yang 

dilakukan isteri di Adaut dan kasus perselingkuhan yang dilakukan isteri di 

Namtabung, perempuan (isteri) pada akhirnya yang harus membayar harta 

buang walau laki-laki (suami) yang minta cerai karena perempuan (isteri) 

yang melakukan kesalahan. 

c. Harta buang (perceraian) “atau” Harta perempuan? 

Dalam perumusan Keputusan Latupati harta buang diterapkan ketika ada 

“perceraian” dalam hubungan perkawinan (suami-isteri), sedangkan bila ada 

kasus amoral yang tidak berujung pada perkawinan (putus) maka sanksi 

adatnya disebut harta perempuan. Terkecuali pada kasus Pasal 29 dimana 

seorang suami bersina dengan perempuan dengan yang ada hubungan darah 

dengan isterinya. 

Namun, pada kasus di Tabel 3.3 nomor 2 menunjukkan realita yang lain. 

Terkadang penerapan harta buang juga berlaku pada kasus amoral antara 

seorang lelaki yang sudah menikah dengan yang seseorang yang belum 
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menikah yang mengakibatkan perempuan hamil. Tidak terjadi perceraian 

malah diputuskan hubungan “gelap” tersebut, keputusannya adatnya laki-laki 

membayar harta buang. Seperti juga, kasus K yang membayar 30 juta atas 

tindakan persinahan yang dilakukannya sudah lebih dari sekali, walau tidak 

terjadi perceraian tetapi laki-laki membayar harta buang bagi korban 

selingkuhannya. 

Ini menunjukkan bahwa kecenderungan kasus persinahan/perselingkuhan yang 

dilakukan oleh orang yang sudah kawin dikategorikan dalam penyelesaian 

harta buang. Kemungkinan menurut Penulis karena 

persinahan/perselingkuhan dianggap masalah kursial yang akan mengganggu 

keharmonisan perkawinan maupun kehidupan masyarakat. Terasa ringan 

sanksinya jiwa hanya dibayar sanksi adatnya harta perempuan/wanita; dimana 

berdasarkan rumusan Keputusan Latupati sanksi harta perempuan nominalnya 

lebih ringan dibanding harta buang (Lih. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, dst). 

d. Nominal Uang 

Dahulu, pembayaran adat berupa barang-barang adat. Pada Keputusan 

Latupati Tahun 1991, penerapan harta buang masih berdasarkan adat istiadat 

masing-masing desa. Khusus di Adaut nominal harta buang 1 juta dan di 

Namtabung 10 juta. Pada Keputusan Latupati Tahun 2005 standar harta buang 

diseragamkan 10 juta. Nominal 10 juta ini pun dapat ditambah dengan barang-

barang adat bila ada, disesuaikan dengan harga barang-barang adat bila dijual. 

Sifatnya fleksibel dapat lebih dari 10 juta (>10 juta) dan dapat kurang dari 10 

juta (<10 juta) disesuaikan dengan tingkat permasalahannya yang akan 

diselidiki/diketahui saat duduk adat.  
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Alasan rumusan nominal 10 juta ini karena makin langkanya barang-barang 

adat; yang bila masih dipertahankan akan turut mempengaruhi proses 

penyelesaian adat secara kekeluargaan. Kelangkaan barang-barang tersebut 

akan menghambat proses pembayaran sanksi harta buang yang diharapkan 

segera akan memulihkan kondisi disharmoni diantara kedua belah pihak yang 

bermasalah; kedua keluarga besar, bahkan kehidupan masyarakat lebih luas. 

Fleksibelitas standar nominal 10 juta dan pertambahan alasan-alasan 

perceraian dalam rumusan Keputusan Latupati menunjukkan bahwa tidak selalu 

(selamanya) norma (melalui sanksi) yang telah terbentuk di masyarakat 

mempengaruhi tindakan-tindakan individu lebih lanjut, malah terkadang tindakan 

individu akan mempengaruhi norma yang telah baku di masyarakat untuk berubah. 

Alasannya, manusia (individu) sebagai aktor independen yang terkadang ingin bebas 

dan tidak mau mengikuti norma yang ada karena keinginan-keinginan individualnya 

akan tersalur dengan terbatas, bahkan kepentingannya yang berbeda dan bertentangan 

dengan kepentingan individu lain maupun kolektivitas. Hal ini memang sesuai dengan 

teori Coleman yang melihat “individu sebagai prototipe” dalam menjelaskan 

fenomena makro (sosial). Individulah tempat “intervensi” pada awalnya dilakukan 

untuk menciptakan perubahan sosial.
2
 Namun, dalam kasus fleksibelitas standar 10 

juta sesuai dengan kasus persoalan yang ditimbulkan pelaku (individu) dan 

pertambahan alasan-alasan perceraian dalam rumusan Keputusan Latupati Tahun 

2005 menunjukkan bahwa pada akhirnya adat yang telah ada tidak mampu 

mempengaruhi tindakan individu di tingkat mikro lebih lanjut malah harapan itu 

terbalik dimana individu di tingkat mikro mempengaruhi norma adat di tingkat makro. 

Jadi, tampaklah kelemahan teori Coleman yang lebih memprioritaskan isu mikro ke 

                                                           
2
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 478-

479. 
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makro pada awal terbentuk suatu norma, dan mengabaikan hubungan dialektis antar 

dan antara fenomena mikro dengan makro saat telah terbentuk sistem yang mapan 

yang kemudian dapat dipengaruhi oleh individu di tingkat mikro. 

Berikut ini gambaran kelemahan teori Coleman! 

TEORI COLEMAN 

(Awal terbentuk norm) 

KRITIK THDP TEORI COLEMAN 

(Adat yg telah terbentuk sejak dahulu) 

Norma 

• 

 

 

 

• • 

 

Tindakan Individu 

Sanksi individual 

dan kesesuaian 

dgn norma 
 

Adat (fleksibelitas harta buang  

dan 3 mjd 7 alasan perceraian) 

 • 

 

 

 

• • 

Tindakam  KDRT, fitnah, 

mengabaikan 

keluarga, dll 
 

Tampak panah kausal satu arah Panah kausal dialetik 

  

Tabel 4.1 Gambaran Kelemahan Teori Coleman 

 

Malah dalam kondisi hubungan dialektis antar dan antara fenomena mikro dengan 

makro inilah maka akan memperkuat teori Coleman yang melihat individu sebagai 

prototipe dalam membawa perubahan sosial. Namun sayangnya, Coleman 

mengabaikan dialetik hubungan tersebut. 

Dilain pihak, fenomena sosial dalam masyarakat turut mempengaruhi 

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

mempengaruhi perubahan norma yang lebih kontekstual. Realita ini menunjukkan 

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

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

lain yang dapat mempengaruhi norma yang telah mapan dalam masyarakat. 
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Nominal 10 juta yang menanggapi realita kelangkaan barang-barang adat dan 

memudahkan proses pembayaran sanksi adat merupakan suatu upaya kontektualisasi 

merumuskan dan menerapkan norma adat bagi masyarakat. Upaya aturan adat yang 

bukan hanya sekedar “menertibkan” kehidupan masyarakat, tetapi juga menciptakan 

“ketentraman” bagi masyarakat. Artinya, rumusan 10 juta bukan sekedar memberikan 

sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran adat agar bertanggung jawab dan sadar akan 

tindakan negatif yang dilakukan dan dampak negatifnya bagi masyarakat. Tetapi lebih 

daripada itu berupaya agar tidak ada hambatan dalam proses penyelesaian secara 

kekeluargaan melalui duduk adat. Kelangkaan barang-barang adat tersebut 

diharapkan dapat diakomodir/diatasi dengan nominal 10 juta agar permasalahannya 

tidak berlarut-larut dalam kemarahan (emosi) dan hubungan 

kekerabatan/kekeluargaan dapat dipulihkan segera. Semakin cepat permasalahan 

diselesaikan secara adat dan sanksi harta buang dibayar/dipenuhi, menunjukkan suatu 

itikhad baik, tanggung jawab dan penghargaan untuk menjaga hubungan kekerabatan 

tetap terjalin dengan harmonis. Tampak tindakan individual yang bersesuaian dengan 

norma adat akan memberi pengaruh yang cukup besar terhadap fenomena makro yang 

lain, yakni sistem kekerabatan. 

Hal yang berbeda pada rumusan Pasal 29 serta realita kasus harta buang 30 

juta yang harus ditanggung K dan K tidak diusir dari Namtabung menunjukkan bahwa 

sistem kekerabatan turut mempengaruhi penerapan norma adat dalam masyarakat. 

Nilai kekerabatan adat mampu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan,  

menerima kesalahan fatal dan akhirnya memperbaiki hubungan menjadi lebih baik. 

“Titik berat penegakan hukum pada masyarakat sederhana, adalah ketentraman yang 

merupakan salah satu tujuan hukum (disamping ketertiban).”
3
  Melalui adat hubungan 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1981), 342. 
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keluarga tidak terputus; malah adat memperkuat hubungan kekeluargaan.
4
 Adat 

bersifat seperti „lem untuk perekat‟, artinya yang fatal dapat menjadi baik karena 

penyelesaiannya dengan memperhatikan (menarik) garis keturunan keluarga. Adat 

menciptakan keharmonisan.
5
 Itu artinya, pada satu sisi norma adat (melalui tindakan 

yang bersesuaian dengan norma) mempengaruhi keterikatan kekerabatan dan sisi 

lainnya sisitem kekerabatan juga mempengaruhi penerapan norma adat dalam 

masyarakat. 

Sistem kekerabatan pada realitas di atas tampak sebagai fenomena makro 

(yang lain selain norma) yang disebut Coleman sebagai aktor korporat. Dalam suatu 

kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, 

melainkan menurut kepentingan bersama. Mekanisme dapat berpindah dari pilihan 

individu menuju pilihan kolektif (sosial).
6
 Bagi Coleman, perubahan sosial terpenting 

adalah munculnya aktor korporat untuk melengkapi aktor “pribadi alami”. Keduanya 

dapat dipandang sebagai aktor karena “mereka mengontrol sumber daya dan 

peristiwa, serta kapabilitas untuk bertindak merealisasikan kepentingan-kepentingan 

tersebut melalui kontrol.”
7
  

Jadi, sistem kekerabatan sebagai aktor korporat yang dapat mengontrol 

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

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

menanamkan legitimasi pada pihak yang bersalah sehingga sanksi harta buang dapat 

                                                           
4
 Wawancara dengan Bpk. Zakarias Enus, yakni Sekretaris Lembaga Adat Namtabung (Namtabung, 11 

November 2010). 
5
 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty (Namtabung, 10 November 2010) 

6
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 482-

483. 
7
 Ibid., 483 mengutip James S. Coleman,  “Foundations of Social Theory” (Cambridge, Mass.: Belknap 

Press of Harvard University Press, 1990b). 
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menjadi 30 juta. Tetapi dipihak lain, melalui otoritas sistem kekerabatan inilah maka 

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

4.2 Harta Buang sebagai Sanksi Norma 

Pada pembahasan point ini, kita akan memakai penalaran Coleman yang 

mempertanyakan “mengapa dan bagaimana norma muncul/dibangun dan dilestarikan, 

dalam sekelompok aktor rasional?” Sehingga kita pun bertanya: “Mengapa dan 

bagaimana norma dengan harta buang muncul dan dilestarikan dalam masyarakat 

Selaru?” 

Pengertian harafiah harta buang dan uraian Keputusan Latupati menunjukan 

bahwa harta buang merupakan sanksi norma sosial yang diterapkan bila ada 

pelanggaran norma perkawinan, yakni perceraian. Rumusan Keputusan Latupati yang 

berdasarkan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta 

adat istiadat setempat
8
 menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kandungan nilai 

dalam tiga ruang lingkup norma sosial, antara lain, yaitu:  

a) secara religiusitas adalah hubungan persekutuan kudus laki-laki dan 

perempuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan (norma agama); 

b) persekutuan tersebut harus memiliki kekuatan hukum negara yang legal 

(norma hukum); 

c) persekutuan tersebut harus mendapat pengakuan dan dilangsungkan 

menurut adat istiadat (norma adat).  

Kesemua nilai perkawinan ini menggambarkan bahwa perkawinan memiliki nilai 

tinggi dalam kehidupan masyarakat Selaru. Ketika masyarakat Selaru memberi nilai 

tinggi pada perkawinan, maka masyarakat akan merumuskan norma yang tidak hanya 

                                                           
8
 Band. Bab I Pasal 1 Point 4 dan Bab II Pasal 1 Point 1 Keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor 

: 189/01/IV/LKS/2005. 
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menganjurkan standar perkawinan yang sah tetapi juga merumuskan norma yang 

melarang pemutusan perkawinan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku perceraian 

tersebut.  

Mari kita lihat nilai perkawinan bagi masyarakat Selaru. “Masyarakat adalah 

warga jemaat (warga gereja) dan warga jemaat adalah (juga) masyarakat.”
9
 Sebagai 

warga jemaat yang memeluk agama Kristen, maka masyarakat tahu/harus memegang 

nilai “monogami” dan menolak “perceraian”. Sebagai masyarakat beradat, disadari 

sungguh bahwa perkawinan adalah awal pembentukan keluarga baru, yakni sistem 

sosial terkecil sebelum komunitas masyarakat. Perkawinan bukanlah urusan yang 

hanya mengikat dua individu, tetapi lebih dari pada itu mengikat dan mempererat dua 

kelompok kekerabatan keluarga yang lebih besar untuk menyelenggarakan 

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu sistem kekerabatan dalam masyarakat. 

Apapun macam perkawinannya tetap semuanya diharuskan ditempuh (juga) 

dengan adat istiadat yang berlaku di Selaru. Perkawinan menjadi wahana penyatuan 

dua kelompok (yang berbeda). Penyatuan yang bukan hanya menyangkut berkumpul 

rame-rame saja, tetapi lebih daripada itu penyatuan emosional sebagai ikatan keluarga 

besar. Harta kawin yang harus dibawa oleh pihak keluarga laki-laki pun bukan hanya 

ditanggung oleh orang tua laki-laki saja, tetapi itu juga sudah menjadi tanggung jawab 

kekerabatan keluarga laki-laki (duan-lolat) secara keseluruhan. Sebaliknya, segala 

kesiapan peminangan/perkawinan dari pihak perempuan juga menjadi tanggung jawab 

keluarga besar. Bahkan yang punya kuasa besar untuk menyetujui dan memberikan 

izin perempuan untuk dipinang adalah pihak duan (om yakni saudara laki-laki dari 

ibu). Karena itu dalam pembagian harta kawin perempuan (harta pakai) ada bagian 

khusus untuk duan (harta untuk om). 

                                                           
9
 Wawancara dengan Bpk. Elias Yohanis Matrutty (Namtabung, 10 November 2010).  
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Demikianlah, perkawinan dua individu ini memberikan pengaruh keterikatan 

kekerabatan antara dua komunitas keluarga besar. Namun, ketika perkawinan ini ada 

dalam gejolak perceraian maka berpengaruh pula dalam keterikatan kekerabatan 

keluarga yang ada. Inilah yang dikatakan Coleman dengan eksternalitas tindakan. 

Perceraian tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi kedua pasangan suami-isteri 

sebagai sasaran norma, tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi 

keluarga/kerabatan sebagai ahli waris norma yang memegang nilai perkawinan. 

Kalau perkawinan yang menyatukan dua individu telah menimbulkan eksternalitas 

positif dengan mengikat kekerabatan dua keluarga, maka perceraian yang 

memisahkan dua individu yang telah disatukan akan menimbulkan eksternalitas 

negatif, yakni disharmoni pada kekerabatan.  

 Perceraian bukanlah merupakan masalah kedua pasangan suami-isteri saja. 

Keluarga/kerabat turut andil dalam proses perceraian yang tidak dapat dihindari lagi. 

Disinilah tuntutan akan norma adat untuk diterapkan melalui proses duduk adat baik 

di tingkat soa maupun pemerintah desa sebagai bentuk tuntutan kepentingan 

menanggapi eksternalitas negatif (perceraian), yakni berusaha membatasi 

tindakan yang merugikan mereka.  Baik laki-laki (suami) atau perempuan (isteri) 

yang merasa sebagai pihak yang tidak bersalah melanggar norma perkawinan (pihak 

yang memegang norma) dan dirugikan atas perceraian maka ia berhak melaporkan 

kasus dan menuntut keadilan dalam sidang/duduk adat; menuntut sanksi harta buang 

untuk diterapkan bagi pihak yang bersalah. Sanksi negatif (hukuman) ini diharapkan 

agar dapat mengangkat harga diri pihak yang diceraikan dan yang menjadi korban 

perceraian termasuk kehormatan keluarganya, serta memberikan sanksi hukuman 

tanggungan beban bagi pihak yang melanggar norma perkawinan. 
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Inilah kekhasan adat istiadat yang sifatnya komunal (kebersamaan), artinya 

bahwa di dalam (hukum) adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana 

kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua 

untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa 

kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.
10

 Hal yang penting 

untuk diketahui adalah adanya perbedaan antara Hukum Adat dengan Hukum Barat, 

sebagai berikut:
11

  

a) Hukum adat tidak mengenal perbedaan hukum yang bersifat publik dan 

hukum yang bersifat privat. Mengingat sifat hukum adat adalah kebersamaan 

(komunal) bukan perseorangan (individual) dan kebendaan. Setiap perbuatan 

atau kejadian pada mulanya memang menyangkut kepentingan perseorangan 

juga, tetapi oleh karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat, anggota 

keluarga/kerabat, maka kepentingannya tidak terlepas dari kepentingan 

keluarga/kerabatnya. Menurut hukum adat setiap perbuatan atau kejadian yang 

mengganggu keseimbangan walaupun sifatnya pribadi akan mengganggu juga 

keseimbangan umum dan setiap gangguan keseimbangan harus dipulihkan 

kembali oleh pribadi dan masyarakat bersangkutan bersama-sama;  

b) Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hak-hak kebendaan dan hak-hak 

perorangan dikarenakan sifat kebersamaan dan kekeluargaan maka apakah hak 

atas benda atau hak atas karya, kesemuanya tidak bersifat mutlak sebagai  

“milikku” tetapi akan selalu nampak ”milik kita” nya, dalam arti bahwa hak 

milik itu selalu mengandung hak kebersamaan anggota keluarga;  

c) Hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran hukum yang sifatnya 

melanggar hukum pidana dan sifatnya melanggar hukum perdata. Melainkan 
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 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 
11

 Hilman Hadikusumah, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung : Alumni, 1980), 65-69. 
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siapa yang bersalah, siapa yang dirugikan dan bagaimana menyelesaikannya 

sehingga suasana yang terganggu keseimbangan itu dapat kembali tertib dan 

tenang. 

Sifat kekerabatan/kekeluargaan dari adat inilah maka kepentingan individual 

tidak terlepas dari kepentingan keluarga/kekerabatan bahkan masyarakat. Setiap 

perbuatan atau kejadian yang mengganggu keseimbangan walaupun sifatnya pribadi 

akan berdampak juga mengganggu keseimbangan umum/sosial dan setiap gangguan 

keseimbangan tersebut harus dipulihkan kembali oleh pribadi dan masyarakat secara 

bersama-sama. Masalah perkawinan bukan hanya menjadi masalah antara suami-

isteri, tetapi juga menjadi masalah keluarga/kerabat (mata-rumah, dst). Menurut 

Coleman, dalam kondisi ini orang ingin melepaskan kontrol atas perilaku mereka 

sendiri, namun dalam proses ini mereka melakukan kontrol (melalui norma) atas 

perilaku orang lain. 

Duduk adat atau sidang adat tidak lain adalah gambaran Coleman tentang 

bagaimana cara pemecahan masalah pemberian sanksi demi kepentingan publik 

tingkat kedua.
12

 Pihak yang menjadi korban (yang memegang norma) dengan 

keluarganya akan melaporkan masalah ke soa atau pemerintah desa untuk segera 

masalah diselesaikan dengan duduk adat. Dalam proses duduk adat ini, pihak yang 

menjadi korban (yang memegang norma) mengharapkan agar pihak yang bersalah 

mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab atas tindakan yang dibuatnya. 

Diharapkan pula forum duduk adat dapat mengambil keputusan sidang secara bijak 

untuk memberikan sanksi yang adil bagi pelaku.  

                                                           
12

 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Translated by Imam Muttaqien et al  (Bandung: Nusa 

Media, 2008), 346-347. 
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Proses yang digambarkan Coleman sebagai bentuk dari upaya pihak yang 

memegang norma untuk menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar norma dan 

pengakuan atas hak yang sama pemegang norma yang lain untuk menerapkan sanksi. 

Menurut Coleman, pemberi sanksi secara paradoks bergantung pada semacam 

dukungan implisit dari orang yang diberi sanksi, yakni penerima sanksi menerima 

definisi normatif tentang tindakan yang benar dan mengakui tindakannya salah. 

Kemudian dalam perbincangan kedua belah pihak dapat berbagi opini atau perasaan 

atas peristiwa yang terjadi kepada pihak ketiga yang diharapkan akan memberikan 

komentar dukungan (kontribusi) demi mendukung disiplin yang diterapkan pemberi 

sanksi.
13

 

Proses duduk adat yang tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yang 

bermasalah (suami atau isteri) saja, tetapi juga pihak ketiga, keluarga, dan saksi-saksi 

menunjukkan bagaimana upaya mendudukan perkara secara jelas; yakni menyatakan 

informasi-informasi langsung maupun tidak langsung (berupa gosip) kepada forum 

duduk adat tersebut. Tampaklah peran “gosip” sebagai alat yang membantu 

pembentukan norma sekaligus masalah pemberian sanksi demi kepentingan publik 

tingkat dua. Pendapat atau kesaksian yang berbeda dari kedua belah pihak akan 

diperjelas melalui keputusan kolektif pada forum duduk adat; siapa yang salah dan 

siapa yang benar atau siapa yang memiliki kecenderungan menjadi korban dalam 

permasalahan tersebut akan memudahkan untuk menerapkan norma (saksi) kepada 

pihak-pihak yang bermasalah.   

 Keputusan duduk adat untuk menerapkan sanksi harta buang bagi pelaku 

pelanggaran norma menunjukkan bahwa sanksi harta buang termasuk dalam 

penegakan norma larangan versi Coleman, yakni kecederungan norma (yang 
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 Band. Ibid. 
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menerapkan sanksi) untuk menghentikan atau melarang  atau membatasi tindakan 

utama (focal action), dalam hal ini perceraian. Dilain pihak, “pergeseran” penerapan 

harta buang yang tidak hanya ketika ada perceraian, tetapi juga ketika ada kasus 

amoral yang tidak berujung pada perkawinan; memasukkan sanksi harta buang dalam 

norma gabungan versi Coleman, yakni norma ketika kelompok pengemban norma 

bersesuaian dengan kelompok sasaran; setiap pelaku merupakan ahli waris sekaligus 

sasaran norma. Perceraian karena persinahan/perselingkuhan ataupun masalah amoral 

di luar nikah sama-sama ditentang oleh pasangan suami-isteri maupun yang belum 

kawin. Perceraian juga bukan hanya ditentang/dihindari pasangan suami-isteri, tetapi 

juga ditentang/dihindari oleh komunitas keluarga besar. Kepentingan yang 

menyokong ketaatan pada norma dan kepentingan yang menentang ketaatan padanya 

dimiliki oleh pelaku yang sama. Perhatikan gambar dan tabel di bawah ini!                                   

 

 

 

Gambar 4.1 Relasi Ahli Waris dengan Sasaran Norma dalam Norma Gabungan 

(dalam kasus ini, sebagian ahli waris bukan merupakan sasaran) 

 

Norma (adat) Perkawinan yang langgeng; menentang 

perceraian 

Pelaku/Kelompok Sasaran Norma Pasangan suami-isteri 

Pelaku/Kelompok Pengemban 

Norma 

Suami-isteri, Keluarga, yang belum kawin/nikah, 

masyarakat Selaru 

Ahli Waris Pasangan suami-isteri + keluarga, yang belum 

kawin, masyarakat Selaru 

 

Tabel 4.1 Contoh Realisasi Norma Gabungan (dalam kasus harta buang) 

Ahli Waris 

 

 
Sasaran  
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4.3 Dampak Sanksi Harta Buang Terhadap Jumlah Pelanggaran Adat 

 Presentase pelanggaran adat (yakni perceraian) yang berkaitan dengan harta 

buang sebelum adanya Keputusan Latupati Tahun 2005 di Adaut cukup tinggi, 

sedangkan mengalami penurunan setelah menerapkan Keputusan Latupati Tahun 

2005. Penerapan harta buang sebelum Keputusan Latupati Tahun 2005 didasarkan 

pada adat istiadat desa masing-masing, dan Adaut saat itu nominal harta buang 1 juta 

dengan memperhatikan harta pakai perempuan dan tanpa denda kepada pemerintah. 

Kita mengandaikan, bila di Adaut yang berjumlah 1.016 Kepala Keluarga pada tahun 

2013 mendapati kasus 9 (sembilan) kasus perceraian dengan berbagai motif alasan 

perceraian, maka bisa dibayangkan tahun-tahun sebelumnya bisa 10 kasus perceraian 

per tahunnya. Dan itu berarti, kemungkinan setiap bulan ada kasus perceraian yang 

terjadi. Penerapan harta buang berdasarkan Keputusan Latupati nominal 10 juta di 

Adaut walaupun tidak memberantas kasus perceraian tetapi setidaknya mengurangi 

maraknya “penyakit” perceraian di Adaut menjadi 0,9 % per tahunnya.  

 Berbeda dengan presentase pelanggaran adat di Namtabung. Jumlah 

pelanggaran dari tahun 2007-2012 ada 3 (tiga) kasus perceraian atau masalah amoral 

yang ditangani oleh pemerintah setempat, dan pada tahun 2013 sampai saat ini belum 

ada kasus perceraian. Sedangkan, penerapan harta buang dengan nominal 10 juta 

sudah diterapkan sesuai aturan adat Namtabung sebelum ada Keputusan Latupati 

Tahun 2005. Penerapan 10 juta ini pun memperhatikan harta pakai perempuan. 

Terlihat bahwa jumlah pelanggaran adat di Namtabung kecil dibandingkan di Adaut. 

Keefektifan sanksi ini tidak lepas dari ketegasan dalam penegakan adat istiadat di 

masyarakat oleh pemerintah desa dengan tidak mengabaikan norma yang lainnya. 
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 Walaupun nominal 10 juta tidak bisa kita bandingkan dengan nilai adatis 

barang-barang adat, namun masyarakat Selaru tidak bisa mengelak dari penerapannya 

karena kelangkaan barang-barang adat saat ini. Menurut Penulis, nominal 10 juta 

merupakan nominal yang “gampang-gampang susah untuk dijangkau,” yakni 

“gampang” ketika nominal 10 juta adalah nilai uang yang bisa dijangkau dengan 

berbagai cara dewasa ini. Misalnya, berupa pinjaman atau untuk seorang PNS bisa 

mendapatnya dengan kredit ke bank. Apalagi kemungkinan akan dibantu oleh 

keluarga/kerabat yang ada. “Susah” ketika kita melihat berbagai kebutuhan hidup 

masyarakat yang terus meningkat seiring perkembangan sosial.  

 Pasal 58 Keputusan Latupati Tahun 2005 merumuskan: 

1. Barang siapa yang anaknya tidak dapat disekolahkan oleh orang tuanya, maka 

dikenakan denda ke pemerintah desa sebesar Rp.1.000.000,-. 

2. Barang siapa yang anaknya putus sekolah, maka dikenakan denda sebesarr Rp. 

500.000,-. 

3. Ketentuan yang berlaku untuk ayat 1 dan 2 pada pasal ini, tidak berlaku bagi 

seorang anak yang cacat mental dan jasmani. 

“Keharusan” yang dirumuskan pasal ini menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan 

untuk peduli dan bertanggung jawab bagi kehidupan keluarganya; dengan 

memprioritaskan kebutuhan keluarga yang penting, dibanding hal-hal yang tidak 

penting.   Dilain pihak, kehidupan sosial masyarakat yang terikat dengan berbagai 

kewajiban-kewajiban adat yang saling menopang dalam kekerabatan yang ada, seperti 

tanggung jawab duan-lolat ketika ada acara perkawinan, kematian, dll. Mengharuskan 

masyarakat untuk memberdayakan diri guna meningkatan kesejahteraannya. 
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Masyarakat Namtabung sendiri diharuskan untuk berkebun bagi setiap Kepala 

Keluarga, kalau tidak akan ditindaki oleh pemerintah desa.  

 Ketika masyarakat diperhadapkan pada realita kehidupan dengan segudang 

kebutuhan hidup; maka nilai nominal 10 juta dianggap sebagai suatu yang sangat 

berharga. Sesuatu yang berharga tersebut diharapkan berguna untuk memenuhi 

kehidupan keluarga menjadi lebih sejahtera dam beradab, dibandingkan harus 

terbuang untuk sesuatu hal yang “memalukan” keluarga. Mengingat mata pencarian 

masyarakat sebagian besar adalah tani kebun, tani rumput laut, dan nelayan; yang 

pendapatannya sesuai dengan hasil panen (mencari) lahannya.  

 Coleman memaparkan bahwa norma dicipta dan dipertahankan karena orang 

melihat manfaat dari norma tersebut; untung bila patuh dan rugi bila melanggar. 

Manfaat “untung” mempertahankan perkawinan sangat besar, yakni keluarga/kerabat 

hidup dengan harmonis; orang tua lebih menfokuskan kehidupan untuk 

mensejahterakan keluarga, dll. Berbeda ketika melanggar norma perkawinan dan 

akhirnya menerima sanksi harta buang, yakni keluarga yang hancur, kehidupan anak-

anak terlantar, mengutang dan menambah beban hidup (keluarga), serta hubungan 

keluarga/kekerabatan menjadi tidak harmonis. 

 Bila mereka adalah pihak pelaku yang bersalah maka mereka akan berusaha 

untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan membayar harta buang 

sesuai keputusan duduk adat. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk berusaha 

memenuhi tuntutan harta buang tersebut karena kesadaran sebagai pihak yang 

bersalah yang harus memulihkan keadaan disharmoni, serta menyadari akan dampak 

negatif yang lebih besar bila harta buang tidak dipenuhi. Walaupun keluarga/kerabat 

bukanlah pelaku langsung masalah perceraian dan amoral tetapi mereka tetap 
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merasakan dampak masalah dimaksud; merasa malu dan kehormatan keluarga 

tercoreng bila harta buang tidak dipenuhi. Ini adalah proses internalisasi norma 

sebagai terbentuknya sistem sanksi awal; orang memberi sanksi pada diri mereka 

sendiri ketika melanggar norma. Seorang individu merasa mendapat imbalan secara 

batin dengan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan norma yang dihayati atau 

sebaliknya mendapat hukuman ketika melanggar norma.
14

 Sedangkan, masalah 

kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi (internalization) dari 

hukum tersebut.
15

 

 Dalam hubungan dengan kepatuhan pada norma, maka pendapat Coleman 

mengenai kepatuhan terkait erat dengan faktor-faktor struktural dan posisi (kekuasaan 

seseorang),
16

 menurut penulis tidak berlaku dalam norma adat. Status sosial atau 

kedudukan seseorang tidak mempengaruhi adat istiadat tetap diterapkan. Seperti kasus 

isteri (seorang guru) selingkuh dan suami K (pedagang) di Namtabung tetap 

membayar harta buang. Ruang lingkup penerapan Keputusan Latupati 

menggambarkan suatu harapan dan upaya agar adat istiadat yang terumus dalam 

Keputusan Latupati mengikat semua masyarakat Selaru, baik yang ada di Kecamatan 

Selaru maupun yang ada di perantauan.  

 Berdasarkan analisa di atas maka, menurut Penulis keberadaan sanksi harta 

buang  memiliki nilai normatif, antara lain: (a) melarang dan membatasi tindakan 

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

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

terhadap ahli waris, yakni disharmoni kekerabatan yang meluas; dan (c) memberikan 
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 George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 482. 
15

 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1981), 325-326 
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Publisher, 1971). 
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hak kontrol untuk menerapkan sanksi dari pelaku pemegang norma terhadap pelaku 

pelanggar norma, melalui keputusan kolektif (duduk adat). 

 Menurunnya tingkat pelanggaran adat di Adaut dan kondisi yang cukup stabil 

di Namtabung menggambarkan bahwa sejauh ini sanksi harta buang masih efektif 

untuk diterapkan dalam masyarakat. Masyarakat pun jarang menunjukkan ketidak-

puasan dan melakukan naik banding terhadap keputusan adat mengenai harta buang. 

Setiap pelanggaran adat harta buang terkait perceraian maupun tindakan amoral akan 

tetap ditindaki di Selaru melalui prosedur duduk adat. Menurut Coleman, keefektifan 

suatu norma dan sanksi adalah ketika potensi penerapan sanksi sekurang-kurangnya 

muncul pada sebagian tindakan utama. Dan itu berarti pernyataan bahwa ada sanksi 

yang efektif tidak menyiratkan bahwa sanksinya selalu efektif atau efektif bagi semua 

pelaku sasaran, tetapi sekurang-kurangnya efektif bagi sebagian pelaku sasaran pada 

waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika Coleman menggunakan istilah ”norma yang 

efektif” dan ”sanksi yang efektif,” yang dimaksud adalah bahwa potensi penerapan 

sanksi sekurang-kurangnya muncul pada sebagian tindakan utama.
17

 Efektivitas 

norma tergantung pada kemampuan menegakkan konsensus tersebut.
18

 

Ketika norma efektif terbentuk, norma tersebut menjadi bentuk modal sosial 

yang kuat tetapi kadang rapuh. ”Kuat” ketika efektif mencegah tindakan pelanggaran, 

memotivasi tindakan yang dianjurkan dan memberikan penghargaan, membuat 

seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan 

kolektivitas (norma diinternalisasi). ”Rapuh” ketika norma efektif di suatu daerah 

dapat menurunkan kreativitas di daerah tersebut, dapat membatasi tidak hanya 
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 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Translated by Imam Muttaqien et al  (Bandung: Nusa 
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tindakan menyimpang yang merugikan orang lain tetapi juga tindakan menyimpang 

yang dapat menguntungkan setiap orang.
19

 Sanksi harta buang menjadi modal sosial 

yang kuat untuk membatasi tindakan pelanggaran adat (perceraian, dll) dan mencegah 

eksternalitas negatif yang berkepanjangan dari tindakan pelanggaran tersebut bagi 

keharmonisan masyarakat. Tetapi menjadi ”rapuh” ketika pembayaran sanksi harta 

buang dengan barang-barang adat semakin hilang dan sanksi memiliki 

”kemungkinan” lebih ringan karena dapat dijangkau dengan pembayaran berupa 

nominal uang, apalagi ditopang oleh keluarga/kerabat. 
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