
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip wawancara 

Jabatan/status : ketua adat 

1. Bagaimana proses rangkaian acara perkawinan suku tolaki ? 
2. Apa saja hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan suku tolaki ? 
3. Bagaimana proses pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 
4. Apakah dalam penetapan biaya walimahnya ada standar penetapannya ? 
5. Apa saja masalah yang dihadapi dalam pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 
6. Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 

 

Jabatan/status : kepala desa 

1. Apa saja hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan suku tolaki ? 
2. Apakah dalam penetapan biaya walimahnya ada standar penetapannya ? 
3. Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
4. Bagaimana pemahaman anda tentang utang dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 

islam ? 
 

Jabatan/status : tokoh pemerintah 

1. Bagaimana proses rangkaian acara perkawinan suku tolaki ? 
2. Apa saja hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan suku tolaki ? 
3. Bagaimana proses pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 
4. Apakah dalam penetapan biaya walimahnya ada standar penetapannya ? 
5. Apakah ada indikasi utang dalam proses pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 
6. Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
7. Bagaimana pemahaman anda tentang utang dalam memenuhi biaya perkawinan 

dalam islam ? 
 

Jabatan/status : mapelaku utang (pihak orangtua) 

1. Tolong ceritakan tentang pembiayaan pelaksanaan perkawinan anak anda ? 
2. Apa saja masalah yang dihadapi dalam pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 
3. Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
4. Apakah ada indikasi utang dalam proses pembiayaan perkawinan anak anda, 

mengapa? 
5. Siapa yang membayar utang tersebut, dan Apa manfaat dan kerugian dari berutang 

itu ? 
6. Bagaimana pemahaman anda tentang utang dalam memenuhi biaya perkawinan 

dalam islam ? 

 



Jabatan/status : anak dari pelaku utang 

1. Tolong ceritakan tentang pembiayaan pelaksanaan perkawinan anda ? 
2. Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
3. Apakah ada indikasi utang dalam proses pembiayaan perkawinan anda mengapa? 
4. Siapa yang membayar utang tersebut, dan Apa manfaat dan kerugian dari berutang 

itu ? 
5. Bagaimana dampak berutang tersebut dalam kehidupan rumah tangga anda ? 



Pedoman wawancara 

Nama   : Djamil 
Jabatan/status  : tokoh masyarakat 
Pertanyaan Jawaban 
Bagaimana proses rangkaian acara 
perkawinan suku tolaki ? 

dimulai dengan proses pelamaran, lalu 
tunangan, pada saat tunangan itu 
dibicarakanlah tentang biaya 
perkawinannya serta persyaratan yang 
harus dibawa dan tanggal perkawinan. 
 

Apa saja hal-hal yang wajib dipenuhi dalam 
pelaksanaan perkawinan suku tolaki ? 

Persyaratan adatnya yang wajib, seperti 
sarung, kain kaci, dan lain sebagainya 

Apakah dalam penetapan biaya walimahnya 
ada standar penetapannya ? 

Tidak ada, namun hal tersebut mengikuti 
kebiasaan masyarakat setempat 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Adakan pertemuan keluarga 
 
 
Nama   : Sartina. A 
Jabatan/status  : kepala desa 
Pertanyaan Jawaban 
Apa saja hal-hal yang wajib dipenuhi dalam 
pelaksanaan perkawinan suku tolaki ? 

Seperangkat adatnya 

Apakah dalam penetapan biaya walimahnya 
ada standar penetapannya ? 

Tidak ada standar 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Pertemuan keluarga, kalau masih nda 
cukup juga adakan penawaran kepada 
keluarga perempuan. 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Berutang dalam hal ini kan untuk 
mempertahankan harga diri daripada malu 
jadi tidak apa-apa 

 

Nama   : Djamil 
Jabatan/status  : tokoh pemerintah 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan suku tolaki ? 

Kalau uang tidak cukup memang biasanya 
yah berutang 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Tidak apa-apa berutang selama kita bisa 
bertanggung jawab karena menikahkan 
anak adalah kewajiban orang tua 

 

Nama   : Has 
Jabatan/status  : pelaku utang (pihak orangtua) 

Pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anak anda ! 

Waktu pertama mesokei saya pinjam empat 
juta rupiah dengan tiga karung beras 
dengan sarung-sarung, amplop, trus dikasih 



naik dua puluh lima juta, trus biaya makan 
orang acara dirumah juga, pokoknya bersih 
hampir empat puluh juta rupiah 

Apa saja masalah yang dihadapi dalam 
pembiayaan perkawinan anak anda ? 

Waktu mau mesokei tidak ada biaya 
olehnya itu disitu pinjam dulu, selanjutnya 
setelah mesokei uang yang terkumpul 
belum cukup maka kami pinjam lagi untuk 
mencukupinya 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Pertemuan keluarga dan kalau nda ada 
jalan lain, maka pinjam sama orang dulu 

Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anak anda, 
mengapa ? 

Iya ada. Karena uangnya belum cukup 
sementara janji kasih naik uang sudah tiba 
waktunya, dari pada malu sama orang 
mending cepat diselesaikan daripada jadi 
bahan cerita orang 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 
? 

Saya. Manfaatnya kita dapat cepat 
menyelesaikan rangkaian perkawinan. 
Kerugiannya karena harus membayar utang 
bunga yang waktunya sangat ketat dengan 
peraturan 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Meski kita tidak ingin berutang, jika 
posisinya sudah begitu yah tidak masalah 

 

Nama   : Lina 
Jabatan/status  : pelaku utang (pihak orangtua) 
Pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anak anda ! 

Uang yang dikasih naik waktu anak saya 
menikah sebanyak delapan juta rupiah dan 
dua karung beras 

Apa saja masalah yang dihadapi dalam 
pembiayaan perkawinan anak anda ? 

Masalah saat itu waktu mau kumpul 
keluarga tidak ada biaya olehnya itu kami 
pinjam uang dulu sama orang untuk 
biayanya, sebanyak kurang lebih tiga juta 
rupiah. 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Adakan pertemuan keluarga 
Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anak anda, 
mengapa ? 

Iyah ada. Karena belum cukup uang dari 
hasil pertemuan keluarga. 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 
? 

Saya yang bayar. Manfaatnya kita dapat 
cepat menyelesaikan rangkaian 
perkawinan. Kerugiannya karena harus ada 
tanggungan cicilan tiap minggunya lagi 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Sekali-kali berutang untung menikah tidak 
apa-apa, karena menikah adalah hal sakral 

 

 



Nama   : Anhar 
Jabatan/status  : pelaku utang (orangtua) 
Pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anak anda ! 

Waktu mesokei empat juta lima ratus ribu 
rupiah, trus waktu kasih selesai adat saya 
pinjam uang tiga juta rupiah dan beras dua 
karung. Itupun tidak mencukupi karena 
yang diminta sebenarnya adalah lima juta 
rupiah 

Apa saja masalah yang dihadapi dalam 
pembiayaan perkawinan anak anda ? 

Kurang uang dan harus meminjam 
semuanya 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Adakan pertemuan keluarga 
Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anak anda, 
mengapa ? 

Iyah ada. Karena apabila uang yang dikasih 
naik tidak cukup, nanti menjadi bahan 
cerita sama keluarga perempuan dan 
tetangga-tetangga 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 
? 

Yang bayar saya dibantu anak saya. 
Manfaatnya kita dapat cepat menyelesaikan 
rangkaian perkawinannya. Kerugiannya 
karena harus ada tanggungan utang dan ada 
sedikit diskomukasi dengan pihak 
perempuan 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Utang bukan hal yang dilarang jadi tidak 
apa-apa 

 

Nama   : Nur 
Jabatan/status  : pelaku utang (orang tua) 
Pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anak anda ! 

Waktu mesokei uang satu juta setengah 
dengan satu karung beras, pada saat 
penyelesaian adat dan pestanya jumlah 
yang dikasih naik delapan juta rupiah, lima 
juta dari anak saya dan tiga jutanya dari 
saya. Hasil dari pinjam sama orang 
(pinjaman berbunga). 

Apa saja masalah yang dihadapi dalam 
pembiayaan perkawinan anak anda ? 

Kurang uang dan harus meminjam 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? Adakan pertemuan keluarga dan pinjam 
untuk kasih cukup kalau masih kurang 

Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anak anda, 
mengapa ? 

Iyah ada. Karena apabila uang yang dikasih 
naik tidak cukup, nanti menjadi bahan 
cerita dan tidak apa-apa sesekali berutang, 
apalagi untuk menikah. Karena pernikahan 
adalah hal yang istimewa dan dilaksanakan 
sekali seumur hidup, jadi tidak ada 
salahnya kita pesta mewah 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 

Yang bayar saya. Manfaatnya kita dapat 
menyelesaikan kewajiban. Kerugiannya 



? karena harus membayar cicilan tiap 
bulannya 

Bagaimana pemahaman anda tentang utang 
dalam memenuhi biaya perkawinan dalam 
islam ? 

Demi kesenangan anak saya rasa tidak apa-
apa 

 

Nama   : enda 
Jabatan/status  : anak dari pelaku utang 
Pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anda ? 
 

Dalam pembiayaan perkawinan saya saat 
itu sama seperti biasanya, hanya saja saya 
tidak tahu detailnya terkait uangnya 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
 

Diadakan pertemuan keluarga 

Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anda mengapa? 
 

Iyah ada. Karena uang yang dimiliki 
keluarga suami saya waktu itu masih 
kurang meski sudah mengadakan 
pertemuan keluarga, akhirnya dia 
mengutang. 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 
? 

yang bayar sebenarnya mertua saya, tapi 
karna tidak enak makanya saya dan suami 
saya ikut membantu membayar walaupun 
tidak semuanya karena kebutuhan kita juga 
banyak jadi uang dibagi-bagi. Manfaatnya 
adalah kami dapat menyelesaikan prosesi 
perkawinan kami. Kerugiannya yaitu kita 
masih harus susah memikirkan 
pembayarannya pasca menikah padahal 
kebutuhan kamipun banyak 

Bagaimana dampak berutang tersebut dalam 
kehidupan rumah tangga anda ? 

Karena utang terkadang uang belanja 
kurang, kebutuhan banyak yang tak 
terpenuhi dan akhirnya terkadang timbul 
konflik-konflik kecil masalah uang 

 

 
Nama   : afi 
Jabatan/status  : anak dari pelaku utang 
pertanyaan Jawaban 
Tolong ceritakan tentang pembiayaan 
pelaksanaan perkawinan anda ? 
 

Kalau pelaksanaan pembiayaannya sama 
seperti biasa 

Apabila biaya tdk cukup apa solusinya ? 
 

Diadakan pertemuan keluarga atau kumpul 
sumbangan 

Apakah ada indikasi utang dalam proses 
pembiayaan perkawinan anda mengapa? 
 

Iyah ada. Karena uang yang dimiliki 
keluarga suami saya waktu itu masih belum 
mencukupi target 

Siapa yang membayar utang tersebut, dan 
Apa manfaat dan kerugian dari berutang itu 

Sebenarnya yang membayar mertua saya 
tapi kami ikut bantu karena mertua saya 



? sudah sakit-sakitan jadi tidak kuat kerja 
berat, sementara mereka juga banyak 
tanggungan. Manfaatnya yaitu 
penyelesaian perkawinan kami dapat 
terselesaikan dengan cepat. Kerugiannya 
adalah sesekali terjadi konflik karena 
pembahasan utang tersebut 

Bagaimana dampak berutang tersebut dalam 
kehidupan rumah tangga anda ? 

Karena utang terkadang timbul konflik-
konflik kecil masalah uang dan utang itu 
sendiri 

 



                         Wawancara dengan ibu Afi (anak/menantu dari pelaku utang) , di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal 1 April 2019 Wawancara dengan ibu Enda (anak/menantu pelaku utang), di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal 2 April 2019 



                         Wawancara dengan ibu Nur (pelaku utang) diDesa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggan 19 April 2019 Wawancara dengan bapak Anhar (pelaku utang) di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal 19 Maret 2019 Wawancara dengan ibu Lina (pelaku utang), di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal 16 April 2019 



  Wawancara dengan kepala Desa Amosilu, Ibu Sartina. A, pada tanggal 4 April 2019 Wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal  27 Maret 2019 Wawancara dengan bapak Has (pelaku utang), di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, pada tanggal 11 April 2019 
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