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                                                                     ABSTRAK 

 

  Adat merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok 
masyarakat kemudian menjadikan adat tersebut sebagai adat yang seharusnya berlaku 
bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi sanksi sehingga menjadi Hukum 
Adat. Peran adat sangat penting dalam menjadikan kehidupan masyarakat yang hidup 
menurut norma atau aturan yang berlaku. Hukum Adat adalah adat yang diterima dan 
harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, sebagian besar tidak 
tertulis namun tetap di taati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat 
hukum (sanksi). Salah satu pranata adat yang dikenal dengan istilah wariwaa ini 
mengatur kehidupan masyarakat negeri Kamarian dalam hubungannya dengan ikatan 
persaudaraan antar matarumah (clan). Hal ini dilihat dari peran serta fungsi wariwaa 
yang mempererat hubungan persaudaraan kosmologis antar matarumah dalam 
melaksanakan kegiatan adat. Wariwaa harus mengatur setiap proses pelaksanaan 
kegiatan adat, khususnya dalam melaksanakan adat perkawinan. Kerja sama yang ada 
menunjukkan adanya sikap menaati hukum adat yang berlaku bagi setiap matarumah 
dalam pranata adat ini. Adanya kesatuan yang mencerminkan keutuhan dalam 
kehidupan komunitas Kamarian yang mengarah pada pencapaian integrasi 
menjadikan warga setempat menciptakan pola hidup yang lebih baik ke masa depan. 
Matarumah-matarumah yang ada di Kamarian melihat wariwaa ini sebagai sebuah 
hukum adat yang mengatur tingkah laku masyarakat dengan norma-norma kehidupan 
bersama. Dengan demikian, aturan-aturan hukum dalam pranata adat ini dilihat 
sebagai pegangan yang bermanfaat bagi kehidupan saat ini juga masa yang akan 
datang, karena dianggap sakral dan harus dijaga dengan cara tetap menjalankan 
berbagai ketentuan adat yang berlaku. 

 

Kata kunci: Adat, wariwaa, dan matarumah. 

 


