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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1: Nama-Nama Informan

NO NAMA USIA PEKERJAAN STATUS TTD

1. La Ode Hasanudin 61 Tokoh Adat
Sudah

Menikah

2. La Ode Ndipolo 60 Tokoh Adat
Sudah

Menikah

3. La Ode Suano 28 Tokoh adat
Sudah

Menikah

4. La Ode Ndohari 70 Tokoh Agama
Sudah

Menikah

5. La Maani 65 Tokoh Agama
Sudah

Menikah

6. Zailudin 58 Tokoh Agama
Sudah

Menikah

7. Martani 20
Pelaku

Pofeleigho

Sudah

Menikah

8. Wa Ode Umbu 27
Pelaku

Pofeleigho

Sudah

Menikah
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Lampiran 1.2 : Pedoman Observasi
Hari/ Tanggal : ..............................
Waktu : ..............................
Ket

√ : Ya
: Tidak

No Pertanyaan √ Komentar
1 Apakah setelah terjadi pofeleigho pihak

keluarga laki-laki segera
memberitahukan keluarga perempuan

2 Apakah dalam penyelesaian pofeleigho
menggunakan tata cara adat dan agama

3 Apakah  pelaku pofeleigho menginap
dirumah pak imam

4 Apakah perwakilan pihak laki-laki
merupakan tokoh adat dan tokoh
masyarakat

5 Apakah ada pembayaran adat dalam
menyelesaikan pofeleigho

6 Apakah sebelum dilaksanakan
pembayaran mahar pihak laki-laki
menyerahkan sejumlah uang kepada
pihak keluarga perempuan

7 Apakah pembayaran yang diberikan
ditentukan oleh tokoh adat

8 Apakah pembayaran mahar disesuaikan
dengan golongan masyarakat pelaku
pofeleigho

9. Apakah dalam pembayaran mahar
jumlahnya dihitung dalam satuan
bhoka

10 Apakah setelah selesai pembayaran
mahar adat ada penghargaan dari pihak
perempuan kepada pihak laki-laki

11 Apakah sebelum melakukan proses ijab
kabul calon pengantin laki-laki
melakukan pembacaan ayat suci Al-
Qur’an

12 Apakah dalam prosesi akad nikah
pelaku pofeleigho di nikahkan oleh
tokoh agama

13 Apakah kedua pihak keluarga
mempelai datang mengadiri proses
akad nikah

14 Apakah pengantin pelaku pofeleigho
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menggunakan pakaian adat pada saat
proses pernikahan

15 Apakah terjadi penolakan oleh keluarga
perempuan pada saat proses
pemberitahuan masalah pofeleigho

16 Apakah para tetua adat, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat berpartisipasi
dalam proses penyelesaian pofeleigho

17 Apakah dalam proses penyelesaian
pofeleigho berjalan dengan baik

18 Apakah para masyarakat ikut hadir
dalam proses ijab kabul

19 Apakah dalam menyelesaikan
pofeleigho terdapat beberapa tahapan
yang harus dilakukan

20 Apakah setelah selesai ijab Kabul
mempelai laki-laki dan perempuan
kembali ke rumah perempuan
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Lampiran 1.3. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh adat

Hari/ Tanggal : ……………………

Informan : …………………...

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah sebelum mereka melakukan

pofeleigho mereka memberi tanda terlebih
dahulu?

2. Apakah pasangan yang melakukan
pofeleigho menginap di rumah tokoh
agama?

3. Apa yang menyebabkan terjadinya
pofeleigho?

4. Apakah keluarga laki-laki mengutus
seseorang untuk menyampaikan berita
kepada keluarga perempuan dalam hal
pofeleigho ?

5. Bagaiamana proses perundingan yang
dilakukan oleh keluarga laki-laki dan
perempuan dalam hal menetapkan mahar

6. Dalam adat Muna dalam hal pernikahan
dikenal istilah matano kenta, bagaiamana
proses pelaksanaannya?

7. Mengapa dalam pernikahan pada
masyarakat Muna memakai Istilah matano
kenta?

8. Bagaiamana proses pelaksanaan ijab kabul
dalam pernikahan pofeleigho pada
masyarakat Muna?

9. Setelah ijab kabul berlangsung apakah
masih ada proses lainnya dalam
penyelesaian pofeleigho?
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Lampiran 1.4. Pedoman Wawancara Untuk Pelaku Pofeleigho

Hari/ Tanggal : ……………………

Informan : …………………...

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah sebelum melakukan pofeleigho

memberi tanda terlebih dahulu?
2. Apakah yang dilakukan pihak keluarga

laki-laki setelah anda berada di rumah
tokoh agama ?

3. Apakah yang menyebabkan anda
melakukan pofeleigho?

4. Apakah ketika melakukan pofeleigho
menginap di rumah tokoh agama?
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Lampiran 1.5. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : ……………………

Informan : …………………...

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah yang dilakukan pihak keluarga

laki-laki setelah pasangan pofeleigho
berada di rumah tokoh agama?

2. Apakah tujuan dilaksanakan adat
kafosulino katulu dalam pernikahan pada
masyarakat Muna?

3. Mengapa dalam penyelesian pofeleigho
dilaksanakan adat pemberitahuan atau
fosowo wamba?

4. Apakah dalam proses ijab kabul pada
pernikahan masyarakat Muna dilaksanakan
sesuai ketentuan agama atau syariat Islam?

5.
Apakah dalam penetapan mahar
dilaksanakan antara kedua belah pihak oleh
para tokoh adat?

6. Apakah tujuan dilaksanakan adat matano
kenta dalam pernikahan pada masyarakat
Muna?
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Lampiran 1.6 : Transkrip Observasi
Hari/ Tanggal :Minggu/10 Maret 2019
Waktu :
Ket

√ : Ya
: Tidak

No Pertanyaan √ Komentar
1 Apakah setelah terjadi pofeleigho pihak

keluarga laki-laki segera
memberitahukan keluarga perempuan

√
Selalu dilakasanakan

2 Apakah dalam penyelesaian pofeleigho
menggunakan tata cara adat dan agama √

Selalau diselesaikan
secara adat dan

agama
3 Apakah  pelaku pofeleigho menginap

dirumah pak imam √
Selalau menginap di

rumah Imam
4 Apakah perwakilan pihak laki-laki

merupakan tokoh adat dan tokoh
masyarakat

√
Selalu diwakili
tokoh adat dan

masyarakat
5 Apakah ada pembayaran adat dalam

menyelesaikan pofeleigho √
Selalu ada

pembayaran adat
6 Apakah sebelum dilaksanakan

pembayaran mahar pihak laki-laki
menyerahkan sejumlah uang kepada
pihak keluarga perempuan

√

Pihak laki-laki selalu
menyerahkan

sejumlah uang untuk
keperluan pada saat

pelaksanaan
pembayaran mahar

7 Apakah pembayaran yang diberikan
ditentukan oleh tokoh adat √

Selalu ditentukan
oleh tokoh adat

8 Apakah pembayaran mahar disesuaikan
dengan golongan masyarakat pelaku
pofeleigho

√
Selalu disesuaikan
dengan golongan

masyarakat
9. Apakah dalam pembayaran mahar

jumlahnya dihitung dalam satuan
bhoka

√
Selalu dihitung

dalam satuan bhoka

10 Apakah setelah selesai pembayaran
mahar adat ada penghargaan dari pihak
perempuan kepada pihak laki-laki

√
Selalu dilaksanakan

11 Apakah sebelum melakukan proses ijab
kabul calon pengantin laki-laki
melakukan pembacaan ayat suci Al-
Qur’an

√ Selalu dilaksanakan

12 Apakah dalam prosesi akad nikah
pelaku pofeleigho di nikahkan oleh
tokoh agama

√
Selalu dinikahkan
oleh tokoh agama

13 Apakah kedua pihak keluarga Keluarga Kedua
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mempelai datang mengadiri proses
akad nikah

√ belah pihak
menghadiri akad

nikah
14 Apakah pengantin pelaku pofeleigho

menggunakan pakaian adat pada saat
proses pernikahan

√
Selalu menggunakan

pakaian adat

15 Apakah terjadi penolakan oleh keluarga
perempuan pada saat proses
pemberitahuan masalah pofeleigho

√
Tidak ada penolakan

16 Apakah para tokoh adat, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat berpartisipasi
dalam proses penyelesaian pofeleigho

√ Selalu berpartisipasi

17 Apakah dalam proses penyelesaian
pofeleigho berjalan dengan baik √ Berjalan dengan baik

18 Apakah para masyarakat ikut hadir
dalam proses ijab kabul √

Selalu hadir pada
proses akad nikah

19 Apakah dalam menyelesaikan
pofeleigho terdapat beberapa tahapan
yang harus dilakukan

√
Penyelesaian
pofeleigho

dilaksanakan dengan
beberapa tahap

20 Apakah setelah selesai ijab Kabul
mempelai laki-laki dan perempuan
kembali ke rumah perempuan

√
Selalu dilaksanakan
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Lampiran 1.7. Transkrip Wawancara Untuk Tokoh Adat

Hari/ Tanggal : Minggu/ 10 Februari 2019

Informan : La Ode Hasanudin

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah sebelum mereka

melakukan pofeleigho
mereka memberi tanda
terlebih dahulu?

Awal melakukan ketika mau melakukan
pofeleigho itu begini, setelah laki-laki dan
perempuan sepakat melakukan pofeleigho,
maka terlebih dahulu pihak laki-laki
menyerahkan uang kepada pihak perempuan.
Kemudian uang tersebut disimpan di bawah
bantal atau kasur. istilanya orang tua dulu
sebagai tanda kepada orang tua perempuan
karena anaknya melakukan pofeleigho. Hal ini
dilakukan sebagai penahan langkah orang tua
dan keluarga perempuan agar tidak khawatir
tentang keberadaan anaknya dan juga agar
tidak melakukan tindakan membahayakan
keselamatan laki-laki yang membawa lari
perempuan tersebut, karena jika tidak
menyimpan tanda maka orang tua perempuan
akan mengira anaknya telah diculik

2. Apa yang menyebabkan
terjadinya pofeleigho?

Pasangan yang melakukan pofeleigho karena
tidak dapat memenuhi pembiayaan yang cukup
tinggi. Pelaku beorientasi kedepan, apabila
biaya yang dikeluarkan di pernikahan banyak
maka akan berdampak pada kondisi ekonomi
rumah tangga yang melemah dimana keuangan
telah banyak digunakan. Pelaku memikirkan
kondisi ekonomi setelah pernikahan karena
tidak lagi ingin tinggal bersama orang tua,
yang dianggapnya jika telah menikah, mereka
harus memiliki tempat tinggal sendiri.
Sehingga untuk dapat melakukan pernikahan
dengan tetap dapat menghemat biaya, maka
mereka memilih untuk melakukan pofeleigho

3. Apakah keluarga laki-laki
mengutus sesorang untuk
menyampaikan berita
kepada keluarga
perempuan dalam hal
pofeleigho ?

Pofeleigho itu pergi menginap di rumah imam,
setelah itu pihak laki-laki melakukan proses
pemberitahuan kepada keluarga perempuan.
Orang yang diutus untuk pemberitahuan itu
terdiri dari dua orang tokoh adat atau tokoh
masyarakat. Setelah tiba dirumahnya keluarga
perempuan pihak laki-laki meminta maaf
terlebih dahulu kepada keluarga perempuan
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atas perlakuan laki-laki yang membawa
perempuan dengan tidak memberitahu
keluarga perempuan. Dalam proses fosowo
wamba terkadang pihak perempuan tidak
menerima kenyataan kalau anaknya telah
melakukan pofeleigho dan hal ini karena tidak
ada tanda kalau anaknya pofeleigho, dan jika
terjadi hal seperti itu maka delegasi pihak laki-
laki segera menyerahkan tanda yang berupa
uang agar masalah pofeleigho ini dapat
diselesaikan dengan damai antara kedua belah
pihak, karena dengan menyerahkan tanda
tersebut orang tua perempuan akan percaya
kalau anaknya benar-benar telah pofeleigho.
Setelah itu keluarga kedua belah pihak
bermusyawarah mengenai katandugho adhati
bahalano kapan akan dilaksanakan. maka
setelah memperoleh kesepakatan, kemudian
tahap selanjutnya yaitu pihak laki-laki
menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti
gula, kopi, air, pisang, dan lain-lain dengan
tujuan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan
katandugho.

4. Bagaiamana proses
perundingan yang
dilakukan oleh keluarga
laki-laki dan perempuan
dalam hal menetapkan
mahar

Pembayaran mahar adat pernikahan yang
disebabkan pofeleigho yang dimana adatnya
dihitung berdsarkan golongan masing-masing
pada masyarakat Muna yang dimana
ketentuannya itu dikenakan denda dengan
membayar satu kali yang menyangkut adat
pernikahan angka mata yaitu kafeena,
kantaburi, paniwi, lolino ghawi dan lain-lain.
Jadi misalnya kalau dia golongan kaomu maka
adatnya sebesar 20 bhoka, dengan perhitungan
1 bhoka senilai 24.000 tetapi karena
melakukan pernikahan pofeleigho maka
dikenakan denda adat, jadi 1 bhoka senilai
48.000

5. Dalam adat Muna dalam
hal pernikahan  dikenal
istilah matano kenta,
bagaiamana proses
pelaksanaannya?

Matano kenta ini diserahkan setelah
berakhirnya penyerahan mahar adat, maka
pihak delegasi perempuan menyerahkan
sejumlah uang kepada delegasi pihak laki-laki
sebanyak 10 % yakni dari adhati bhalano.
Matano kenta ini sebagai pertanda bahwa
kesaksiannya dalam hal penyelesaian adat
perkawinan itu baik didunia maupun di akhirat

6. Bagaiamana proses Begini, akad nikah itu dalam pernikahan
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pelaksanaan ijab kabul
dalam pernikahan
pofeleigho pada
masyarakat Muna?

masayarakat Muna disebut katangkano agama
dan Pelaksanaannya itu begini, setelah
penyelesaian adatnya, maka proses jalannya
pernikahan atau ijab kabul  kemudian diambil
alih oleh tokoh agama atau petugas KUA yang
akan menikahkan calon mempelai menurut tata
cara Islam.  Jadi ijab kabul atau akad nikah ini
dilaksanakan setelah penyelesaian adat, maka
delegasi pihak laki-laki menyampaikan kepada
delegasi pihak perempuan bahwa adatnya
sudah selesai, dan perlu kita lanjutkan lagi
adalah pernikahannya secara agama untuk
syarat sahnya pernikahan.

7. Setelah ijab kabul
berlangsung apakah
masih ada proses lainnya
dalam penyelesaian
pofeleigho?

Pelaksanaan kafosulino katulu pada saat selesai
ijab Kabul, dan karena proses ijab kabulnya
dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki
maka proses kafosulino katulu dikembalikan
ke rumah orang tua perempuan. dan perlu juga
kita ketahui bahwa berakhirnya acara ini, maka
upacara tradisi pernikahan dipastikan betrakhir
pula. Dengan demikian acara ini merupakan
acara penutup dari semua adat perkawinan
pada masyarakat Muna.
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Lampiran 1.8. Transkrip Wawancara Untuk Tokoh adat

Hari/ Tanggal : Jumat/15 Februari 2019

Informan : La Ode Suano
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah pasangan yang

melakukan pofeleigho
menginap di rumah tokoh
agama?

Pofeleigho adalah hal yang dipilih oleh
pasangan muda-mudi atau kesepakatan laki-
laki dan perempuan tanpa diketahui oleh
keluarganya. Dan kemudian mereka
menginap di rumah tokoh agama atau kalau
dalam bahasa Muna itu disebut kabutuha.
Dengan maksud agar mereka mendapat
perlindungan dari hal-hal yang tidak
diinginkan

2. Apa yang menyebabkan
terjadinya pofeleigho?

Penyebab pasangan melakukan pofeleigho
biasanya karena laki-laki atau perempuan
telah dijodohkan, dalam hal ini pasangan
tersebut sudah bertunangan, tetapi beberapa
waktu kemudian mereka merasa tidak cocok
dengan tunangannya. Mereka merasa kalau
tuangannya itu bukan laki-laki idamannya
atau perempuan idamannya. Jadi untuk
menghindari pernikahan pasangan mencari
orang lain untuk dinikahi. Tetapi biasanya
pernikahannya dengan cara pofeleigho. Dan
ada juga orang  menjodohkan anaknya tapi
anaknya telah memliki kekasih, maka untuk
terhindar dari perjodohan itu dia mengajak
kekasihnya menikah saja dengan cara
pofeleigho

3. Mengapa dalam
pernikahan pada
masyarakat Muna
memakai Istilah matano
kenta?

Bahwa diambil contoh ikan karena sifat ikan
apabila dia mati matanya tetap terbuka,
dagingnya tidak pernah asin walaupun lahir
dab besar di air garam, terkecuali di garami
baru asin, makanya dalam pernikahan untuk
membentuk rumah tangga baru dan
seterusnya harus senantiasa mengingat sifat-
sifat ikan, dan orang tua dan tokoh adat
kedua belah pihak disaat pernikahan tidak
boleh menutup mata apa bila terjadi
kekeruhan atau permasalahan dalam rumah
tangga harus segera diatasi oleh orang tua
dan para tokoh adat tersebut

4. Bagaiamana proses
pelaksanaan ijab kabul

Akad nikah atau ijab Kabul itu sebagai salah
satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam,
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dalam pernikahan
pofeleigho pada
masyarakat Muna?

karna kalau sebelum diadakannya proses
ijab Kabul maka pernikahan itu tidak sah,
baik itu dimata hukum maupun agama,
maka harus dilaksanakan dan proses
pelaksanaannya dilaksankan setelah
penyelesaian adat. Dan sebelum dilakukan
ijab kabul calon mempelai laki-laki
membacakan ayat-ayat suci al-qur’an agar
pernikahannya itu bernilai agama.
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Lampiran 1.9. Transkrip Wawancara Untuk Tokoh adat

Hari/ Tanggal : Minggu/17 Februari 2019

Respondent : La Ode Ndipolo
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah sebelum mereka

melakukan pofeleigho
mereka memberi tanda
terlebih dahulu?

Begini, Pasangan yang sudah sepakat diam-diam
keluar dari rumah masing-masing dengan
maksud melakukan pernikahan, tetapi
pernikahan dengan jalan pofeleigho, maka
langkah awal yang dilakukan yaitu menyimpan
tanda dirumah orang tua perempuan. Tanda ini
berupa  sejumlah uang yang diberikan laki-laki
kepada perempuan untuk disimpan, dan
biasanya tanda ini disimpan dibawa bantal atau
kasur sebagai tanda kepada orang tua
perempuan. Karena dengan tanda ini orang tua
akan mengetahui anaknya melakukan
pofeleigho. Menyimpan tanda ini juga sudah
menajdi tradisi turun temurun pada masyarakat
Muna ketika melakukan pernikahan dengan
jalan pofeleigho khususnya pada masyarakat
Muna.

2. Apakah pasangan yang
melakukan pofeleigho
menginap di rumah
tokoh agama?

Laki-laki dan perempuan atau pasangan yang
melakukan pernikahan dengan cara pofeleigho
setelah keluar dari rumah masing-masing, maka
mereka pergi ,menginap dirumah tokoh agama
dengan maksud agar rencana pernikahannya
dapat diselesaikan dengan baik, karena dengan
menginap di rumah tokoh agama maka pasangan
yang pofeleigho tersebut keberadaanya dapat
terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan
laki-laki yang telah membawa perempuan.
Dalam hal ini  yang bertanggung jawab adalah
tokoh agama. Kemudian laki-laki segera
memberitahu keluarganya bahwa dia telah
membawa calon istrinya di rumah Pak imam ini,
agar agar segera diuruskan pernikahannya

3. Apa yang menyebabkan
terjadinya pofeleigho?

penyebab pofeleigho yang pertama itu karena
ada orang tua melarang anaknya bersuami
karena didasarkan atas perbedaan golongan
strata. Orang tua menginginkan anaknya untuk
menikah dengan golongan yang sama. Hal ini
karena orang tua masih memegang erat budaya
Muna. Misalnya perempuan dari golongan Wa
Ode maka orang tua juga menginginkan calon
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suami anaknya dari golongan La Ode juga. Tapi
di balik semua itu anak yang akan dinikahkan
belum tentu mau menikah dengan laki-laki dari
golongan yang sama. Jadi itulah anak
melakukan pofeleigho karena orang tua tidak
mengizinkan anaknya untuk menikah dengan
laki-laki yang berbeda dengan golongannya.
Anak menganggap tidak masalah jika menikah
dengan laki-laki yang dari golongan masyarakat
biasa atau bukan keturunan La Ode.
Yang kedua Penyebab melakukan pofeleigho
karena telah hamil duluan selum menikah, yang
mana disebabkan karena pergaulan bebas yang
mana remaja suka pacar-pacaran dan hal ini
dapat menimbulkan penyimpangan sosial. dan
Seseorang akan malu jika kehamilannya
diketahui oleh masyarakat sekitar dimana dia
belum memiliki suami. Untuk mencegah hal itu,
pasangan akan memilih melakukan pofeleigho,
karena selain perempuan telah hamil, laki-laki
juga terkendala dengan masalah biaya jika
mereka melakukan pernikahan seperti pada
umumnya. Kehamilan di luar nikah ini memaksa
remaja melakukan pernikahan diusianya yang
masih bisa dikatakan dini

5. Apakah keluarga laki-
laki mengutus seseorang
untuk menyampaikan
berita kepada keluarga
perempuan dalam hal
pofeleigho

Proses fosowo wamba dilaksanakan ketika
pasangan yang melakukan pofeleigho telah
berada di rumah tokoh agama. maka sehari
setelah kejadian itu pihak keluarag laki-laki
segera mengutus dua orang tua tokoh adat untuk
melaporkan kepada keluarga pihak perempuan
kalau anak gadisnya telah pofeleigho. Tujuannya
agar penyelesaian pofeleigho ini dapat
diselesaikan dengan baik antara kedua belah
pihak keluarga dan agar yang pasangan
pofeleigho ini segera di uruskan adatnya dan
dinikahkan sebagaimana pernikahan resmi atau
sesuai ajaran agama. Kemudian mereka
menyepakati kapan akan diadakan pembayaran
mahar atau katandugho, setelah itu yang harus
dilakukan lagi pihak laki-laki memberikan
sejumlah uang kepada pihak perempuan yang
dalam bahasa Muna disebut fumaano ifi

6. Bagaiamana proses
perundingan yang
dilakukan oleh keluarga

Begini, pembayaran mahar pernikahan dengan
jalan pofeleigho itu diselesaikan sebelum ijab
Kabul atau akad nikah, yang dilakukan oleh
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laki-laki dan perempuan
dalam hal menetapkan
mahar?

tokoh adat, baik itu dari pihak laki-laki maupun
dari pihak perempuan yang dipertemukan dalam
forum adat untuk menunaikan kewajiban
seorang laki-laki yang membayar mahar kepada
calon istri, dengan adat yang telah ditentukan
berdasarkan tingkat golongannya dimana
adatnya dihitung dalam satuan bhoka pada
masyarakat muna. sebagaimana yang menjadi
kebiasaan masyarakat Muna, Bahwa
pembayaran mahar itu sudah menjadi kebiasaan
adat turun temurun sampai saat ini pun tidak
pernah ditemukan perubahan status bahwa adat
tetap adat, yang tidak pernah terpengaruh oleh
kondisi zaman

7. Dalam adat Muna dalam
hal pernikahan  dikenal
istilah matano kenta,
bagaiamana proses
pelaksanaannya?

Matano kenta (mata ikan) dalam bahasa adat
Muna yang maksudnya adalah
pemberian/pemgambilan dari sejumlah uang
yang diserahkan oleh delegasi dari pihak laki-
laki kepada tokoh adat delegasi dari pihak
perempuan. sebagai alat, bukti, dan saksi bahwa
proses penyerahan mahar telah selesai. Adapun
yang bertugas untuk menyerahkan matano kenta
adalah sepasang pelaku adat yang dari pihak
perempuan dengan tuturan sebagai berikut: aini
padamo oadhati kasami imu, aitu tamadahti
kaetamu dua (sekarang tuan-tuan sudah
menghormati kami, kami akan memberikan
penghormatan adat kepada adat tuan), kemudian
pihak laki-laki menerima tanpa menanyakan lagi
jumlahnya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat
muna, matano kenta dibungkus dalam amplop,
dan diletakkan di atas wadah tertentu kemudian
diserahkan kepada pelaku adat pihak laki-laki,
dengan mengucapkan: umbe tatarimaemo (ya,
kami terima)

8. Setelah ijab kabul
berlangsung apakah
masih ada proses
lainnya dalam
penyelesaian
pofeleigho?

Begini, kafosulino katulu ini dilaksanakan
setelah proses akad nikah selesai, kembali
melewati jejak yang sudah dilewati agar
diketahui oleh seluruh keluarga pihak
perempuan karena kalau tidak akan
menimbulkan fitnah karena belum diketahui
sebahagian dari keluarga perempuan
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Lampiran 1.10. Transkrip Wawancara Untuk Pelaku Pofeleigho

Hari/ Tanggal : Selasa/12 Februari 2019

Informan : Martani

1. Apakah ketika melakukan
pofeleigho menginap di rumah
tokoh agama?

Dulu saya menikah dengan cara
pofeleigho dengan suami saya, kita
pergi diam-diam tanpa diketahui orang
tua dan kita pergi menginap di
rumahnya pak imam

2. Apakah yang menyebabkan
terjadinya pofeleigho?

Sebenarnya kita mau menikah dengan
baik-baik juga tapi kalau kalau
menikah dengan cara angka mata yang
banyak sekali proses adatnya, maka
waktu calon suami saya tidak mampu
untuk memabyar biaya pernikahan
seperti itu, jadi kita juga sudah saling
suka sama suka, maka agar kita tetap
menikah maka kita memilih
mmenikah dengan cara pofeleigho.
karena kalau pofeleigho lebih cepat
pengurusannya

1. Apakah ketika melakukan
pofeleigho menginap di rumah
tokoh agama?

Dulu saya menikah dengan cara
pofeleigho dengan suami saya, kita
pergi diam-diam tanpa diketahui orang
tua dan kita pergi menginap di
rumahnya pak imam
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Lampiran 1.11. Transkrip Wawancara Untuk Pelaku Pofeleigho

Hari/ Tanggal : Rabu/13 Februari 2019

Informan : Wa Ode Umbu

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah sebelum melakukan

pofeleigho memberi tanda terlebih
dahulu?

Waktu saya melakukan
pofeleigho pertama dulu saya
simpan uang di bawah bantal,
uang itu diberikan sama suami
saya sebagai tanda kalau saya
melakukan pofeleigho. Dan
karena orang bilang kalau
melakukan pofeleigho itu harus
menyimpan tanda, makanya
suami saya kasi saya uang baru
saya simpan di bawah bantal,
sesudah itu kita pergi mi diam-
diam tanpa ditau sama orang tua

2. Apakah yang dilakukan pihak
keluarga laki-laki setelah berada di
rumah tokoh agama ?

Waktu saya menikah, kita pergi
menginap di rumah tokoh
agama. Setelah tiba di rumah
tokoh agama orang tua ,laki-laki
mencucikan kakiku di atas piring
putih

3. Apakah yang menyebabkan anda
melakukan pofeleigho?

Saya melakukan pofeleigho
karena orang tua saya
menginginkan saya harus
menikah dengan golongan yang
sama, saya kan orang tuaku
golongan La Ode, jadi orang tua
juga maunya saya menikah
dengan golongan La Ode juga,
tapi karena sudah menyukai
kekasih saya diapun juga suka
saya, maka kami sepakat
melakukan pofeleigho, kan kalau
sudah pofeleigho orang tua pasti
merestui pernikahan kami.
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Lampiran 1.12. Transkrip Wawancara Untuk Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : Senin/ 25 Februari 2019

Informan : La Maani

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah yang dilakukan

pihak keluarga laki-laki
setelah pasangan
pofeleigho berada di
rumah tokoh agama?

Setelah pasangan yang melakukan pofeleigho
berada di rumah tokoh agama, maka pihak
keluarga laki-laki melakukan adat yaitu yang
pertama kafewanui atau pencucian dengan cara
mencuci kedua kaki mempelai perempuan
diatas piring putih, hal ini dilakukan sebagai
simbol penghormatan keluarga laki-laki
kepada mempelai perempuan bahwa mereka
menerima mempelai perempuan dengan hati
yang bersih dan tulus. dan yang kedua adalah
Selesai cuci kaki, kemudian perempuan diantar
ke kamar khusus dan kemudian orang tua laki-
laki memberikan pakaian adat yang biasanya
sarung muna dan langsung dikenakan kepada
perempuan, hal ini juga dimaksudkan bahwa
orang tua laki-laki telah menerima secara resmi
atas hak dan tanggung jawab sang gadis dari
keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki

2. Apakah tujuan
dilaksanakan adat
kafosulino katulu dalam
pernikahan pada
masyarakat Muna?

Tahap terakhir itu dalam pernikahan
masyarakat Muna yaitu  mempelai laki-laki
dan mempelai perempuan kembali kerumah
perempuan karena kan awalnya mereka
menikah itu dirumah pihak laki-laki,
maksudnnya ini supaya keluarga perempuan
saling kenal mengenal karakter pribadi dari
sang laki-laki sebagai menantu dikeluarganya,
dan agar kedua mempelai ini diketahui oleh
masyarakat sekitar supaya tidak timbul fitnah,
karena mereka ini sebelumnya pofeleigho yaitu
tidak diketahui oleh orang tua  kedua mempelai
maupun masyarakat sekitar

3. Mengapa dalam
penyelesian pofeleigho
dilaksanakan adat
pemberitahuan atau
fosowo wamba?

Ketika laki-laki melakukan pofeleigho, agar
tidak terjadi pertikaian antara pihak keluarga
laki-laki dan pihak keluarga perempuan, maka
pihak laki-laki mengutus dua orang laki-laki
tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk
menyampaikan berita kepada keluarga pihak
perempuan bahwa anaknya telah melakukan
pofeleigho.
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4. Apakah dalam proses ijab
kabul pada pernikahan
masyarakat Muna
dilaksanakan sesuai
ketentuan agama atau
syariat Islam?

Dalam hal pernikahan itu khususnya suku
Muna, mau bagaimana bentuknya yang penting
itu proses akad nikahnnya atau ijab kabul
sama. Dalam proses akad nikah dalam bahasa
Muna disebut dengan katangka, dimana proses
ini salah satu syarat sahnya pernikahan yang
merupakan rangkaian ijab dan kabul yang
dilakukan oleh mempelai laki-laki dan
perempuan untuk mengikat suatu hubungan
yang sah dan hal ini juga suatu  ibadah yang
diperintahkan oleh Allah Swt dan agar
terhindar dari perbuatan maksiat
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Lampiran 1.13. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : Senin/ 4 Maret 2019

Informan : La Ode Ndohari

No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah yang dilakukan

pihak keluarga laki-laki
setelah pasangan
pofeleigho berada di
rumah tokoh agama?

Orang yang melakukan pofeleigho itu menginap
di rumah tokoh agama, maka kalau sudah berada
di rumah tokoh agama hal yang kemudian
dilakukan yaitu pihak keluarga laki-laki
melakukan adat kafewanui dengan cara mencuci
kedua kaki perempuan di atas piring putih
dengan maksud sebagai penghargaan atau
pengormatan keluarga pihak laki-laki bahwa
mereka menerimanya dengan senang hati. Dan
Setelah dilaksanakannya adat pencucian kaki
pengantin perempuan, maka kemudian
dilaksanakn adat kasukogho dimana perempuan
menerima pemberian dari orang tua lai-laki yaitu
pakaian adat atau sarung muna dan orang tua
laki-laki langsung mengenakannya kepada
pengantin perempuan dengan tujuan orang tua
lai-laki menerima mempelai perempuan dengan
resmi dan baik

2. Mengapa dalam
penyelesaian pofeleigho
dilaksanakan adat
pemberitahuan atau
fosowo wamba?

Masalah pofeleigho ini terjadi saat laki-laki dan
perempuan sepakat untuk melakukannya,
mereka pergi diam-diam tanpa diketahui orang
tua kemudian mereka menginap di rumah imam
atau tokoh agama, kemudian sehari setelah
terjadinya pofeleigho ini maka pihak laki-laki
segera mengutus dua orang tokoh adat atau
tokoh masyarakat berkunjung ke rumah keluarga
pihak perempuan dengan maksud
menyampaikan berita bahwa anaknya telah
pofeleigho, agar tidak terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan, dan agar proses penyelesaian
pofeleigho ini dapat diselesaikan dengan jalan
damai antara kedua belah pihak

3. Apakah dalam
penetapan mahar
dilaksanakan antara
kedua belah pihak oleh
para tokoh adat?

Dalam penetapan mahar ditetapkan berdasarkan
golongan masyarakat Muna, dan sebelum
dilaksanakan pembayaran mahar atau
katandugho terlebih dahulu tokoh adat dari
pihak laki-laki dan tokoh adat pihak perempuan
memusyawarakan tentang penentuan jumlah
mahar guna memperoleh kesepakatan. Karena
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tanpa ada kesepakatan maka tidak terlaksana
pula pembayaran mahar jadi diperlukan kerja
sama yang baik antara kedua belah pihak

4. Apakah dalam proses
ijab kabul pada
pernikahan masyarakat
Muna dilaksanakan
sesuai ketentuan agama
atau syariat Islam?

Dalam masyarakat Muna, bentuk pernikahannya
berbeda-beda yang dimana ada pernikahan yang
disebut angka mata dan juga pofeleigho dan
pelaksanaan tata cara adatnya berda-beda, tetapi
kalau dalam proses dilakukannya ijab Kabul itu
sama. Dan pelaksanaan ijab kabul ini setelah
berbagai proses penyelesaian adatnya, karena
ijab kabul sebagai salah satu syarat sahnya
pernikahan untuk menyatukan kedua mempelai
menjadi sebuah keluarga dalam ikatan yang
halal. Jadi , bagaimana pun bentuk
pernikahannya yang paling penting adalah ijab
Kabul, dan proses ijab Kabul harus sesuai
dengan ajaran Islam
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Lampiran 1.14. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : Kamis/7 Maret 2019

Informan : Zailudin, S.Ag
No Pertanyaan Jawabn
1. Apakah tujuan

dilaksanakan adat
kafosulino katulu dalam
pernikahan pada
masyarakat Muna?

Pada masyarakat Muna tahap terakhir dalam
pernikahan pofeleigho adalah kafosulino
katulu yaitu kembali ke tempat semula.
Dengan berakhirnya tahap ini maka berakhir
pula upacara pernikahan. Dengan harapan
laki-laki setelah berada di rumah orang tua
perempuan dapat berperilaku baik agar
hubungannya dengan keluarga perempuan
dapat terjalin dengan baik tanpa ada
permasalahan.

2. Apakah tujuan
dilaksanakan adat matano
kenta dalam pernikahan
pada masyarakat Muna?

Pernikahan adat suku Muna dalam hal
pembayaran mahar adat atau katandugho,
setelah selesai proses pembayaran mahar ada
proses penyerahan adat matano kenta (mata
ikan), yaitu pihak keluarga perempuan
menyerahkan sebagian mahar adat kepada
pihak delegasi keluarga laki-laki dengan
maksud sebagai penghargaan oleh keluarga
perempuan kepada keluarga laki-laki. Maka
dalam hal ini saling mengahargai antara
sesama dan tidak terjadi pertikaian

3. Apakah dalam penetapan
mahar dilaksanakan antara
kedua belah pihak oleh
para tokoh adat?

Penentuan mahar dalam adat Muna itu
maksudnya adalah sebuah ketetapan yang
telah ditentukan dimana sistem tentang
pembayaran mahar adat Muna dilakukan
terlebih dahulu sebelum proses pernikahan
dilangsungkan. Pada masyarakat Muna
mengenai katandugho atau pembayaran
mahar dimana penentuannya berdasarkan
kesepakatan antara kedua belah pihak tokoh
adat sebagaimana telah ditetapkan dalam
hukum adat pernikahan suku Muna dengan
didasarkan golongan masyarakat Muna

4. Apakah dalam proses ijab
kabul pada pernikahan
masyarakat Muna
dilaksanakan sesuai
ketentuan agama atau
syariat Islam?

Kita ketahui mengenai pernikahan pada
masyarakat Muna dikenal dua bentuk, dimana
yang pertama itu pernikahan yang mengikuti
aturan adat yang disebut dengan angka mata
dan yang kedua itu pernikahan yang tidak
melalui tahapan-tahapan pernikahan angka
mata yang disebut juga dengan pofeleigho.
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Dalam hal ini semua jenis pernikahan pada
proses adatnya itu berbeda-beda. Dan pada
dalam masyarakat Muna, walaupun proses
pernikahannya berbeda bentuk caranya, akan
tetapi dalam proses pernikahan atau ijab
Kabul tetap sama sebagaimana yang
dilaksanakan dalam angka mata maupun
pofeleigho, yang berbeda hanyalah prosesi
adatnya dari tiap-tiap jenis pernikahan itu.
Dan yang paling penting menurut masyarakat
Muna bahwa apapun kondisinya, ijab Kabul
lah yang diutamakan dan harus sesuai dengan
ketentuan Islam.



Wawancara Tokoh Agama



Wawancara Tokoh Adat



Wawancara Pelaku Pofeleigho
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