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Larosa, Tri Wirdayanti, 2016. Tinjauan Alkitabiah Terhadap Jujuran Pernikahan Dan 
Signifikansinya Bagi Masyarakat Nias Dalam Pelestarian Budaya.  
Pernikahan merupakan suatu lembaga yang dirancang oleh Tuhan jauh sebelum 
manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan merencanakan pernikahan demi kebaikan 
manusia. Tuhan merancang dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi. 
Pernikahan bukan inisiatif manusia, bukan atas dasar kemauan manusia, melainkan 
inisiatif dan kemauan dari Allah sendiri, karena Allah memiliki tujuan yang pasti bagi 
manusia dan dunia, yaitu memerintah dan memenuhi bumi.  

Akan tetapi, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu pernikahan harus 
memenuhi syarat. Setiap daerah memiliki syarat-syarat tertentu untuk keberlangsungan 
dan sahnya suatu pernikahan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan. Masyarakat 
Nias adalah masyarakat yang hidup didalam adat dan kebudayaan yang tinggi. 
Masyarakat Nias memiliki banyak kebudayaan salah satunya adalah tatacara 
pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Nias merupakan hal yang sakral. Salah satu 
syarat penting dalam pernikahan adalah dengan membayar jujuran (bowo) pernikahan. 
Jujuran adalah salah satu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang 
dapat menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Jujuran (bowo) apabila dilihat 
dari makna sebenarnya mengandung nilai-nilai yang patut dilestarikan. Jujuran adalah 
ungkapan kasih, penghormatan, tanpa paksaan, dll.  

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah besarnya 
jumlah jujuran (bowo) pernikahan yang berlaku dalam adat pernikahan masyarakat Nias 
menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat Nias untuk keberlangsungan sebuah 
pernikahan, karena terjadi penyimpangan dari makna jujuran yang sebenarnya 
sehingga jujuran pernikahan memberi kesan membebankan masyarakat. Berangkat 
dari latar belakang ini, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini 
adalah bagaimana tinjauan Alkitabiah terhadap jujuran masyarakat Nias, serta 
signifikansi dari tinjauan Alkitabiah terhadap pelestarian budaya.  

Penulis berasumsi bahwa dengan mengetahui tinjauan Alkitabiah terhadap 
jujuran pernikahan, maka dapat menjadi dasar di dalam melestarikan budaya jujuran 
pernikahan bagi masyarakat Nias maupun di dalam penerapannya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tradisi jujuran dalam masyarakat Nias merupakan salah satu 
kekayaan budaya yang menjadi nilai jual yang patut dilestarikan dan dijunjung tinggi. 
Dari sudut pandang Alkitab, jujuran pernikahan dalam masyarakat Nias tidak 
bertentangan apabila kembali pada makna yang sebenarnya. 


