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                ABSTRAK 
 

 Cita-cita perkawinan suku Tonsea di Minahasa adalah ikatan abadi atau ikatan 

sepanjang hayat. Hal ini dengan memelihara,  membina kerukunan, keutuhan dan 

kelangggengan dari perkawinan tersebut. Upacara perkawinan suku Tonsea mulai 

dicatatkan sejak masuknya belanda di daerah minahasa. Pencatatan ini dilakukan 

pada kantor pencatatan sipil (Burgerlijk Stand) dan pemberkatan pernikahan di 

gereja. Upacara ini sampai saat ini masih dipertahankan. Hal ini selaras dengan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun demikian bagi sebagian masyarakat  

yang masih mengakui dan terikat dengan kepercayaan adat suku Tonsea di 

minahasa hal ini tidak diutamakan.  Karena bagi mereka, hal yang terpenting dan 

terutama adalah jika terjadi perkawinan maka pengakuan dari masyarakat adalah 

bentuk pengesahan perkawinan tersebut. Untuk sahnya perkawinan menurut 

perkawinan adat  suku Tonsea di Minahasa harus melalui tiga tahapan yakni 

peminangan, perkawinan, dan pasca perkawinan. Pelaksanaan tahapan-tahapan ini 

harus dilakukan di depan Tua-tua adat, hukum tua, keluarga, kerabat, pendeta dan  

menurut agama Kristen protestan dengan pemberkatan di Gereja. Dengan demikian 

maka suatu perkawinan dianggap sah. 

Dengan adanya serangkaian kegiatan perkawinan yang terdiri dari peminangan, 

perkawinan, pasca perkawinan, maka didalamnya timbul hak dan kewajiban bagi 

suami isteri dan kedua belah pihak keluarga. Dengan timbulnya hak dan kewajiban 

dalam  perkawinan ini membuat sulitnya terjadi perceraian. Namun hal yang paling 

menonjol dalam peristiwa perkawinan adat suku Tonsea di minahasa adalah makna 

jumlah harta nikah (mas kawin) yang tinggi. Dalam hal ini, harta nikah yang tinggi 

dapat menandakan status sosial orang tua pemudi itu tinggi. Pandangan mengenai 

jumlah harta nikah yang tinggi telah bergeser maknanya, yaitu dari fungsi harta nikah 

yang sesungguhnya sebagai situasi gotong royong atau mapalus dalam keluarga 

pemuda yang menandakan keluarga itu terpandang dan sebagai modal awal bagi 

keluarga yang baru nanti, telah berubah menjadi biaya pengganti bagi anak mereka 

yang diambil. Pergesaran makna ini telah terjadi tanpa disadari. Masyarakat 

sekarang ini tidak lagi memahami makna harta nikah yang sebenarnya sehingga 
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harta nikah  yang tinggi menjadi biaya pengganti anak mereka atau suatu bentuk 

penolakan tidak langsung dari keluarga wanita (kakelong / make wewe’ne).  

                

 

Kata Kunci : Perkawinan Adat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKAWINAN ADAT SUKU  .... MANTIRI, RICHARD PETRUS




