
          BAB  IV 

 ANALISIS 

 

1. Makna dan Nilai wariwaa dalam adat   

   Pada umumnya  kehidupan manusia tidak terlepas dari adat istiadat, 

yang secara sadar maupun tidak telah membentuk dan melegalkan aturan-aturan 

yang bertujuan menuntun pola hidup bermasyarakat. Tiap warga masyarakat 

baik yang bersifat tradisional maupun modern, tentu memiliki aturan-aturan 

yang bertujuan untuk menjaga nilai dan norma yang dianut serta dipegang. 

Berhadapan dengan aturan-aturan yang ada, maka konsekuensi dari 

penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut secara 

langsung menghendaki masyarakat untuk menjatuhi hukuman atau sanksi 

terhadap pelaku pelanggaran. Berbeda dengan salah satu pranata adat di negeri 

Kamarian yang dikenal dengan istilah wariwaa. Dalam proses menjalani apa 

yang ada dalam pranata adat ini, setiap orang harus berusaha untuk mematuhi 

segala ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama antar wariwaa. Jika 

dengan sengaja atau pun tidak sengaja melakukan pelanggaran, secara langsung 

masyarakat telah membawa diri mereka dalam sanksi sebagai mana yang telah 

dijelaskan pada Bab sebelumnya.  Pranata adat yang di dalamya terdapat 

hukum adat a.l. menunjukkan, bahwa adat yang berlaku dan mengikat 

kehidupan masyarakat setempat memiliki makna yang mendalam juga dalam 

pemaknaan tersebut setiap orang yang menjalani aturan-aturan yang berlaku 
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akan menemukan nilai-nilai, baik di kehidupan saat ini maupun berdasarkan 

sejarah.  

  Hukum adat suatu golongan dalam masyarakat adalah hasil 

penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat. 

Oleh karena itu, hukum adat dalam pranata adat ini diketahui dan dilihat 

sebagai cermin dari perintah Tuhan dan harus dilakukan. Sebagai aturan hidup, 

maka hukum adat juga menolong manusia untuk membentuk kepribadian 

mereka itu sendiri dalam mengatur hidupnya.  Kepercayaan yang mendalam 

antara hukum adat dan hukum agama melahirkan ketaatan yang sungguh lahir 

dari tiap pribadi juga masyarakat untuk menjalankan ketentuan adat wariwaa 

ini. Makna yang diperoleh dari menaati aturan-aturan dalam pranata adat ini 

mengarahkan komunitas negeri ini akan kesadaran dalam rangka menciptakan 

kehidupan yang tertib juga terarah dengan baik sesuai adat-istiadat setempat. 

Koentjaraningrat yang memandang bahwa adat adalah wujud ideal dari 

kebudayaan, karena adat adalah bagian yang terpenting dalam kebudayaan.  

Adat merupakan salah satu aspek kebudayaan di Indonesia yang 

dihormati dan dinilai tertinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu adat 

mempunyai makna yang amat pokok bagi masyarakat pada umumnya, karena 

cakupannya meliputi aspek agama dan pemerintah. Dengan demikian, lebih 

difokuskan lagi untuk melihat, bahwa adat adalah gagasan kebudayaan yang 

terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma-norma, kebiasaan, kelembagaan, dan 

hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Adat dan hukum adat 
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merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan memiliki peran serta fungsi 

ke arah  yang lebih baik. Oleh karena itu, adat dibutuhkan sebagai faktor 

penertib yang melindungi kehidupan yang benar dan yang menyokong perilaku 

yang baik. Wariwaa yang adalah ikatan hubungan persaudaraan antar 

matarumah di negeri Kamarian dinilai sangat berfungsi untuk menyatukan 

kehidupan sesama secara khusus dalam kaitannya dengan relasi antar 

matarumah atau antar wariwaa (adik kakak) agar hidup saling menghargai, 

menolong dan menopang satu sama lain. Menjaga sikap dan  tutur kata adalah 

hal penting dalam penerapan pranata adat ini, sehingga suasana hidup yang 

harmonis tidak harus menjadi sebuah kesulitan untuk diciptakan. Selain itu, 

dalam hal ini adat juga menjadi faktor penting bahkan juga menjadi kebutuhan 

masyarakat di mana adat adalah mutlak sebagai tata tertib kehidupan suku 

bangsa, karena adat sendiri diperlukan untuk menertibkan setiap perilaku 

manusia dalam kehidupannya.  

Salah satu keistimewaan yang ada dalam ikatan hubungan 

persaudaraan (adik kakak) antar matarumah yaitu memberikan rasa hormat 

tersendiri, baik bagi para tua adat sebagai orang-orang yang dipercaya lebih 

mengetahui adat istiadat negeri maupun seluruh anak negeri Kamarian. Hal ini 

menunjukkan bahwa otoritas adat di negeri Kamarian sangat kuat. Adatlah yang 

menjamin keamanan dan kesejahteraan kelompok untuk masa itu maupun untuk 

masa yang akan datang. Oleh sebab itu bagi mereka yang memenuhi tuntutan 

adat akan menghasilkan kehidupan yang baik, dan menikmati berkat dari para 
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leluhur mereka. Hal yang berlawanan akan terjadi bagi mereka yang sama 

sekali tidak peduli atau melalaikan adat yang ada, tentu akan ditimpa 

kemarahan dan kutukan para leluhur.  

 Wariwaa dalam adat dimaknai mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang 

berfungsi untuk menata perilaku masyarakat dan digunakan sebagai acuan 

dalam membentuk perilaku. Upaya yang ditampilkan untuk menjaga agar 

pranata adat ini terjaga dengan baik merupakan bagian dari usaha melestarikan 

dan menjaga adat di negeri sebagaimana ketentuan adat yang mengikat 

kehidupan anak-anak negeri.  

 

2. Wariwaa sebagai wujud integrasi dan solidaritas   

  Masyarakat adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial 

yang pada dasarnya hidup saling melengkapi satu sama lain. Dalam 

kenyataannya setiap orang harus membangun relasi dengan orang lain untuk 

berposes menemukan berbagai hal dalam rangka kehidupan bersama. Integrasi 

adalah proses di mana komponen yang berbeda bergabung menjadi satu, juga 

proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga 

menjadi satu kesatuan. Atas dasar penyatuan ini maka salah satu pranata adat 

yang ada dalam adat setempat mengenai ikatan hubungan persaudaraan antar 

matarumah menjadi bagian yang utuh dan terbentuk dalam satu kesatuan 

menuju pada sebuah integrasi sosial. Dalam proses menuju pada integrasi, 
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sangat diperlukan kerja sama yang terbentuk karena adanya kesadaran bersama. 

Kesadaran tersebut jelas akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk bekerja 

sama agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Pelaksanaan yang berkaitan 

dengan menaati ketentuan adat yang berlaku dalam wariwaa menjadikan 

masyarakat lebih tergerak mengembangkan pola hidup yang tertata dengan 

baik, dan tidak terlepas dari rasa menghargai warisan para leluhur. Adanya 

integrasi sosial cenderung mendorong kerja sama dari seluruh warga mulai dari 

tingkat individu. Dengan demikian proses menyatukan segala hal yang menurut 

masyarakat untuk dibuat lebih berfungsi bagi kehidupan bersama menjadi 

tujuan seluruh anggota masyarakat. Mewujudkan peran dan fungsi wariwaa 

sebagai unsur-unsur sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, artinya 

seluruh proses penyesuaian dari aturan-aturan yang telah disepakati oleh 

komunitas di negeri Kamarian untuk ditaati. Dari kesepakatan bersama, aturan-

aturan yang berlaku tentu ada keserasian bagi keseluruhan aspek hidup, 

termasuk nilai-nilai, norma-norma dan juga pranata sosialnya sehingga 

terciptanya pembentukan hubungan antar individu dan sikap terhadap 

komunitas secara menyeluruh. Hal ini menunjuk pada kebutuhan untuk 

menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan 

kerelaan untuk bekerja sama, dapat dikembangkan serta dipertahankan. Dengan 

demikian, jika anggota masyarakat Kamarian telah menjadi satu keseluruhan 

yang utuh, maka suatu lingkup sosial telah terintegrasi.  
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  Solidaritas adalah kesepakatan bersama dan dukungan: kepentingan 

dan tanggung jawab antar individu dalam kelompok, terutama karena 

diwujudkan dalam dukungan suara bulat dan tindakan kolektif untuk sesuatu 

hal. Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah “kesetiakawanan yang 

menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang 

didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang 

diperkuat oleh pengalaman emosional bersama”. Wariwaa menjadi perhatian di 

kalangan masyarakat karena melalui hubungan persaudaran antar matarumah 

ini, keadaan hubungan antara individu dalam hal ini setiap matarumah yang 

terikat dalam pranata adat ini ada dalam kebersamaan seperti yang dirasakan 

oleh sebagian warga yang dengan taat menjalani aturan-aturan adat wariwaa. 

Jadi dengan menampilkan keutuhan dari pranata adat ini, dengan sendirinya 

wariwaa menjadi wujud nyata dari integrasi dan solidaritas.  

  Mewujudkan integrasi tentunya dipengaruhi oleh kondisi wilayah 

yang terintegrasi. Keberadaan tersebut dilihat dari berbagai hal, baik keadaan 

warga atau pun komunitas, maupun lingkungan dan berbagai faktor yang juga 

mempengaruhi proses kehidupan setiap orang. Kamarian dengan tingkat 

pendidikan terbanyak Sekolah Dasar tentu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengembangan proses integrasi. Namun banyaknya jumlah orang yang 

memiliki pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar jelas memiliki pengetahuan 

yang rendah dan terbatas, sehingga untuk menyatukan komunitas yang ada agar 

terintegrasi sangat membutuhkan usaha dan dukungan serta kerja sama yang 
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baik. Pemahaman setiap orang mengenai wariwaa dan proses menjalankan 

pranata adat ini pun dimiliki dengan batas-batas pemikiran yang statis. Artinya 

untuk menuju pada pencapaian penuh menaati pranata adat ini, warga setempat 

menemukan berbagai kendala seperti ketidakmampuan dengan tidak sengaja 

melanggar ketentuan adat yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu 

penghambat terjadinya integrasi dalam kehidupan bersama di Kamarian, seperti 

dalam hal perbedaan pendapat ataupun pemikiran.  

  Menuju pada keutuhan yang merupakan tujuan bersama warga 

komunitas Kamarian, tentu sudah memiliki kekuatan serta kelemahan dalam 

proses tersebut. Kekuatan yang ada jelas akan terlihat dari adanya kerja sama 

yang baik dalam menjalankan pranata adat yang ada di negeri ini secara 

bersama dengan menjaga hukum adat tersebut, maka secara langsung tiap 

individu telah menunjukkan ketaatannya dalam menjaga warisan para leluhur. 

Sedangkan kelemahan yang ada dilihat sebagai penghambat pencapaian 

integrasi dan solidaritas. Kelemahan tersebut dinilai dari kesalahan berupa 

pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh tiap 

individu dalam matarumah-matarumah yang ada dalam ikatan wariwaa. 

Dengan melihat kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam proses 

mewujudkan integrasi dan solidaritas, komunitas di Kamarian menjadikan itu 

sebagai dinamika yang yang akhirnya membentuk karakter serta pola hidup 

bermasyarakat secara menyeluruh.  
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3. Peran gereja dalam pranata wariwaa 

  Gereja dalam memenuhi tugas dan panggilannya dalam suatu jemaat 

jelas mempengaruhi konteks kehidupan yang ada di dalam jemaat itu sendiri. 

Tugas dan penggilan gereja untuk mengembangkan juga mengarahkan 

jemaatnya merupakan bagin penting yang harus diperhatikan dengan baik. Cara 

yang diterapkan maupun sikap yang diambil seharusnya menjadi suatu bagian 

yang bijaksana untuk tetap dijalankan. Wariwaa sebagai pengikat antar 

matarumah di Kamarian memiliki hubungan yang erat dengan gereja. Gereja 

justru memperkuat wariwaa, karena gereja juga dijadikan sebagai alat dan serta 

sarana untuk mempertahankan pranata adat ini.  

 Hal ini dilihat dari masyarakat setempat yang secara langsung 

melibatkan gereja dalam hal mengembalikan atau memulihkan kembali keadaan 

di mana pihak yang melakukan pelanggaran merasa terpanggil untuk 

melakukan pengampuan dosa di gereja. Pendeta serta majelis jemaat bersama-

sama dengan kedua pihak yang melakukan pelanggaran ada dalam doa bersama 

di gereja. Ini dilakukan sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan yang 

dilakukan, dan meminta pengampunan serta pemulihan dari Tuhan untuk setiap 

orang dari kedua pihak yang ada. Gereja berfungsi mempererat relasi, dalam hal 

relasi antara manusia dan Tuhan, karena landasan pemikiran jemaat bahwa 

wariwaa adalah bagian dari perintah Tuhan dan karena itu harus tetap di jaga. 

Pihak gereja tentu membangun kerja sama dengan jemaat agar jemaat tetap 
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menghargai dan patuh terhadap segala ketentuan adat seperti wariwaa yang 

jelas sangat mengikat kehidupan jemaat Kamarian. 


