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Transkip Wawancara 

Jabatan/ Status: Tokoh masyarakat (Kepala Desa)  

1. Bagaimana pandangan anda mengenai proses perceraian adat suku Tolaki? 

2. Sebab apa yang mengharuskan seseorang melakukan perceraian secara 

adat? 

3. Sejak kapan perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi dilakukan? 

4. Apakah perceraian adat ini akan tetap dilakukan? 

5. Bagaimana dampak dari perceraian adat suku Tolaki terhadap masyarakat 

di desa Parasi? 

Jabatan/ Status: Tokoh Adat (Pemangku adat Tolaki Desa Parasi) 

1. Sejak kapan proses perceraian adat dalam suku Tolaki dilakukan? 

2. Apa nama dari proses perceraian adat dalam suku Tolaki? 

3. Apakah harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diproses 

perceraian secara adat dalam suku Tolaki? 

4. Bagaimana proses perceraian adat suku Tolaki? 

a. Dimana tempat jika ingin melakukan perceraian secara adat? 

b. Apakah memang ada tempat khusus jika ingin melakukan perceraian 

secara adat? 

c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelesaian perceraian adat suku 

Tolaki? 

d. Apakah pihak yang terlibat dalam penyelesaian perceraian adat 

mendapat insentif? 

e. Apakah pelaku perceraian secara adat suku Tolaki juga mengeluarkan 

biaya perkara? 

f. Apakah ada perbedaan proses antara laki-laki atau perempuan jika 

ingin mengajukan peceraian? 

g. Denda apa saja yang harus dikeluarkan? 

h. Apakah denda yang dikeluarkan memang ada dasar hukumnya? 



i. Untuk apa denda yang sudah dipenuhi oleh pihak yang akan bercerai? 

j. Kenapa harus ada denda dalam proses perceraian adat suku Tolaki? 

k. Apa tujuan dari denda tersebut? 

l. Bagaimana jika salah satu pihak yang dibebankan tidak mampu 

memenuhi denda tersebut? 

m. Apakah perceraian secara adat ini wajib dilakukan atau hanya sebagai 

pilihan? 

5. Jika terjadi keadaan yang mendesak dan tidak memungkinkan untuk 

menyelesaikan adat terlebih dahulu misalnya ada kasus KDRT yang 

mengharuskan segera di fisum sebelum lukanya hilang atau kasus lainnya, 

apakah diperbolehkan meyelesaikan adat ditahap akhir atau tidak? 

6. Bagaimana dampak dari perceraian adat suku Tolaki? 

7. Apakah perceraian adat ini akan tetap dilakukan? 

Jabatan/ Status: Tokoh Ahli (Sekretaris Umum DPD Lembaga Adat Kota 

Kendari) 

1. Sejak kapan mulai dilakukan proses perceraian secara adat dalam suku 

Tolaki? 

2. Bagaimana proses perceraian adat suku Tolaki? 

a. Bagaimana proses pelaporan untuk pelaku perceraian? 

b. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut? 

c. Berapa denda yang harus dikeluarkan? 

d. Untuk apa denda yang sudah dipenuhi? 

e. Apa tujuan dari denda tersbut? 

f. Mengapa harus ada denda dalam proses perceraian adat suku Tolaki? 

g. Bagaimana jika pihak yang dibebankan tidak mampu membayar denda 

tersebut? 

Jabatan/ Status: Tokoh Agama (Imam Desa Parasi) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian yang dilakukan secara 

adat? 



2. Apakah proses pereraian adat suku Tolaki sejalan dengan Hukum Islam 

atau tidak? 

Jabatan / Status: Pelaku Perceraian (5 sampel) 

1. Apa alasan anda mengajukan perceraian? 

2. Bagamana proses perceraian adat suku Tolaki yang telah anda lakukan? 

a. Kepada siapa jika ingin mengajukan perceraian? 

b. Dimana dilaksanakan proses penyelesaian perceraian? 

c. Bagaimana tahapan proses perceraian sampai selesai? 

d. Membutuhkan waktu berapa lama? 

e. Denda apa saja yang harus dipenuhi? 

f. Adakah biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perkara selain 

denda sebagai syarat dalam adat? 

g. Apakah anda tau tujuan dari syarat denda tersebut? 

h. Apakah anda merasa berat dengan denda yang menjadi syarat dalam 

perceraian secara adat? 

3. Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah bercerai? 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 



DOKUMENTASI 

 

Gambar 1 

Wawancara bersama Kepala Desa Parasi & mengantar surat penelitian 

 

Gambar 2 

wawancara bersama Ketua Adat Desa Parasi

 



Gambar 3 

Wawancara bersama Imam Desa Parasi 

   

Gambar 4 

Wawancara bersama sekretaris umum DPD Lembaga Adat Kota Kendari 

 

 



Gambar 5 

Wawancara bersama pelaku perceraian (sampel 1) 

 

 

Gambar 6 

Wawancara bersama pelaku perceraian (sampel 2) 



Gambar 7 

Wawancara bersama pelaku perceraian (sampel 3) 
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