
           BAB  V 

    PENUTUP 

 

5.1.  KESIMPULAN 

• Adat merupakan salah satu wujud dari kebudayaan yang biasanya 

berfungsi sebagai tata laku yang mengatur, mengendalikan, serta 

memberikan arah kepada sikap hidup dan perbuatan manusia dalam 

masyarakat. Pemahaman tentang adat oleh masyarakat, khususnya oleh 

komunitas negeri Kamarian memperlihatkan bahwa mereka telah 

memahami apa itu adat yang sebenarnya, kemudian adat tersebut 

dipraktekkan serta diyakini dalam kehidupan sehari-hari. 

• Pemaknaan oleh masyarakat setempat terhadap adat dan hukum adat yang 

berlaku dalam bentuk pranata adat yang dikenal dengan istilah wariwaa 

(hubungan persaudaraan antar matarumah) menjadikan relasi yang ada 

lebih tertata dalam hal sikap dan tingkah laku sesuai dengan norma-norma 

atau ketentuan yang berlaku dalam pranata adat tersebut.  

• Segala sesuatu yang menyangkut aturan-aturan adat (wariwaa) sangat 

dihargai, sehingga setiap orang dalam konteks melaksanakan pranata 

wariwaa berupaya menjaga tingkah laku agar tetap mencerminkan sikap 

hidup yang sesuai dengan aturan-aturan adat setempat.  
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• Tujuan utama dari pranata adat ini jelas mengarah pada kebersamaan 

yang menyatu antara adat dan komunitas yang menjalankan semua 

ketentuan adat yang mengikat kehidupan masyarakat. Penyatuan inilah 

yang merupakan proses menuju pada integrasi yang sesungguhnya 

membutuhkan kerja sama yang baik.  

 

5.2.  SARAN 

• Pemerintah Daerah 

 Pemerintah DSaerah diharapkan dapat menyediakan sarana yang tentunya 

dapat bermanfaat bagi pendidikan yang memperkaya pengetahuan akan 

budaya Maluku, dalam hal ini menyediakan tulisan-tulisan atau buku-

buku yang berkaitan dengan adat pada masing-masing negeri di Maluku 

sehingga menjadi salah satu cara yang baik dalam membina masyarakat 

yang mengenal adat.  

 

• Pemerintah Adat 

 Raja Adat dengan perannya selaku penyelenggara adat di harapkan dapat 

mengajak masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab menghargai 

adat dengan menjalankan segala aturan adat yang berlaku, khususnya 

wariwaa sebagai salah satu pengikat hubungan persaudaraan antar 

matarumah di Kamarian. 
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• Gereja dan Masyarakat 

Gereja dan masyarakat diharapkan mampu memberi pencerahan dengan 

membentuk paradigma yang baik dan berguna bagi pengembangan 

kehidupan masyarkat juga adat, karena gereja dan masyarakat merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari adat.  

 


