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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur, penulis naikkan kepada Allah Bapa didalam Putra Tunggalnya 

Yesus Kristus dan dengan perantaraan Roh Kudus telah memampukan dan memberikan 

kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa untuk 

menyelesaikan skripsi ini bukanlah merupakan hal yang mudah. Kadangkala penulis putus asa, 

patah semangat bahkan sering menangis jikalau mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Tetapi ada hikmah yang penulis dapat dari semua proses tersebut yaitu bahwa ketika 

ingin meraih kesuksesan ada harga mahal yang harus penulis bayar dan semua itu akan indah 

pada waktunya. 

Untuk menuju keberhasilan tersebut yang dimulai dengan penulisan sebuah skripsi, 

penulis tidaklah sendiri. Ada pihak-pihak yang membantu penulis baik secara moril maupun 

secara material. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. John. A.Titaley selaku pembimbing pertama yang senantiasa membimbing 

penulis dari awal perkuliahan sampai pada akhir pembuatan skripsi ini. Terima kasih 

bapak buat waktu, nasehat, masukan, dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis. 

Terima kasih untuk contoh kesederhanaan dan kerendahan hati yang bapa miliki yang 

menjadikan teladan bagi semua mahasiswa. Tidak ada professor yang baik hati seperti 

bapak didunia ini. Sekali lagi terima kasih bapak dan Tuhan selalu memberkati bapak 

sekeluarga.  

2. Dr. Flip Litaay selaku pembimbing kedua. Terima kasih bapak atas semua waktu, 

arahan dan masukan yang bapa berikan selama penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus 

berkati bapak sekeluarga. 
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3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Teologi Satya Wacana. Terima kasih untuk semua 

ilmu dan bantuan yang diberikan bagi penulis selama 5 tahun ini. Sampai kapanpun 

penulis tidak akan melupakannya dan Tuhan akan memakai Fakultas Teologi Satya 

Wacana untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Amiin…. 

4. My beloved family. Ada papa bob, mama ece, kakak hans dan kembar yang Tuhan 

kirimkan dalam hidup ini. Beta cuma bisa bilang danke byk ly papa, mama, kakak 

hans dan kembar yang selama 5 tahun ini selalu menjadikan beta kuat. Walapun beta 

tapisah dari papa, mama, hans dan kembar tapi dong doa yang selalu biking beta rasa 

dekat deng dong. Busu-busu di rumah zha, beta rasa nyaman. Skali ly danke byk zuw 

ada dalam beta punk hidup. Papa, mama, hans dan kembar adalah anugerah Tuhan 

dan harta yang paling berharga dalam beta hidup. Thanks Jesus, coz give me the best 

parents and brother. God always bless my family… 

5. Sista-sistaku (Vita, Agnes, Ela, Anon, Inri, Adeces). Makasih untuk persahabatan dan 

persaudaran yang terjalin selama ini. Walaupun nanti suatu saat kita terpisah, ingatlah 

bahwa di salatiga kita pernah bersama-sama, curhat dan berjuang untuk meraih masa 

depan. Special for ela dan inri, makasih sista beberapa minggu ini sangat merepotkan 

kalian berdua dan untuk ela akhirnya bisa wisuda bersama. Tuhan selalu memberkati 

perjuangan vita, inri dan anon yang masih dalam proses penulisan skripsi. Untuk 

adeces, makasih ade untuk traktiran dan jemputanya slama niy. Sampai kapanpun 

kalian adalah sista-sistaku.. God Bless.. 

6. For Someone Special (Berry Kastanya). Terima kasih bu untuk cinta kasih yang tulus 

dan doa yang bu berikan selama 2 tahun lebih buat na. Na minta maaf kalau selama 
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penulisan skripsi, selalu marah bu bahkan lebih parah dari itu. Tetapi bu selalu sabar 

buat hadapi na. Walapun jarak memisahkan katong, tetapi Tuhan akan selalu 

menyatukan katong dua didalam doa yang selalu katong dua angkat tiap hari. I will 

always luph u, bu.. God bless our relationship.. � 

7. Kelurga besar Thenu/Leiwakabessy. Danke banyak untuk nasehat bahkan arahan 

yang diberikan selama ini buat beta. Danke untuk doa yang dipanjatkan for beta 

sehingga beta akhirnya bisa selesaikan penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati 

katong samua.  

8. Teologi 2007, angkatan terberkati, angkatan paling gokil dan paling kompak. � Maaf 

tidak bisa disebutkan satu persatu, karena terlalu banyak, dimanapun kalian berada 

teman-teman kebersamaan yang pernah kita jalani bersama-sama akan tetap aku ingat 

sampai tua. Aku bangga pernah seangkatan dan kuliah bareng bersama dan kalianlah 

teman-teman terbaik yang pernah kumiliki. Special for mace, epi, vita, agnes, anon 

dan teman-teman praktek GPIB ATK. Angkatan 2007 selalu dihati!!!! 

9. GPIB ATK (tempat PPL I, II, III, dan IV), Panti Jompo Salib Putih (PPL V) dan 

GPIB Sawangan (PPL VI). Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan banyak pengalaman tentang pelayanan dan menjadikan penulis sebagai 

orang yang lebih sabar dan mau bersyukur dalam segala hal.  

10. Masyarakat Nalahia yang merupakan tempat penelitian penulis. Terimakasih bapak 

raja beserta istri, para saniri negeri, para tua adat dan juga masyarakat Nalahia yang 
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telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian. Penulis sangat berharap 

skripsi ini nantinya dapat berguna bagi basudara samua di negeri Nalahia.  

11. Buat anak-anak kontrakan purisatya blok 6 no 5. Bu Vally skeluarga (danke bu, mirna 

dan vidi syg untuk persaudaran slama ini), k’oshin dan k’pit (yang selalu jadi tempat 

curhat skaligus kakak for b dan selalu sama-sama phi bimbingan.. smangad kak for 

PPL 6 dan untuk k’pit, danke ly kak zuw jadi kakak laki-laki for b selama di 

kontarkan), sista vita (cepat lah slesai udh sista..:D!!! Dan danke slama niy zuw mw 

jadi penata rambut for b.. heheheheheh �), sista inri alias ratu lola dan melven 

(smangadh sista lah mw nyusul b ujian..,, hehehhehehe.. untuk mel, kalau b pulang 

jaga lia inri eee… �), leo alis Mr Rapper (jgn tlu galau ly, bro…,, what’s bro… �) 

dan k’des (danke kak untuk persaudaran slama niy dan danke zuw mau bantu ktg 

masak dan bqn kue… heheheeh). Biar nanti katong tapisah, dong akan slu jadi 

saudara for beta..  

12. Semua orang yang mengasihi dan membantu yang lupa disebutkan, penulis memohon 

maaf. Tanpa kalian penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan perkuliahan dan 

skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.  

Salatiga,  

Golda Irenne Thenu 
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SARIPATI 

Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dilepaspisahkan. Hal ini 
dikarenakan manusia adalah pencipta kebudayaan dan juga merupakan pelaku dari kebudayaan 
tersebut. Bangsa Indonesia yang adalah contoh dari suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman 
budaya. Hal ini didukung oleh banyaknya suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai 
Merauke. Keanekaragaman budaya ini antara lain meliputi peralatan dan perlengkapan hidup, 
mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, adat istiadat, kesenian, serta sistem kesenian 
yang berbeda-beda dari tiap suku. Kebudayaan yang saat ini berkembang ditengah masyarakat 
Indonesia adalah merupakan hasil dari proses pewarisan. Hasil pewarisan kebudayaan yang 
terjadi dalam masyarakat bersifat turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Salah 
satu aspek kebudayaan yang sampai sekarang ini masih dilestarikan dan ditaati adalah adat. Adat 
yang masih berlaku dalam masyarakat memiliki kekuatan hukum. Mengapa? Karena ketika adat 
itu tidak dihargai dan dilakukan oleh komunitas setempat, maka ada sanksi yang harus diterima.  

Maluku sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat 
istiadat juga sangat menghargai, menghormati bahkan masih melakukan adat istiadat. Salah 
satunya adalah orang Nalahia yang berada di kabupaten Maluku Tengah. Didalam masyarakat 
Nalahia ada salah satu adat yang namanya adat kain berkat. Adat kain berkat ini adalah  suatu 
ketentuan atau aturan adat sebagai wujud ucapan terima kasih dari seorang laki-laki ketika 
menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari negeri Nalahia. Setelah laki-laki 
memberikan mas kawin yang disebut dengan kain ganti kepada pihak perempuan, maka setelah 
itu laki-laki harus membayar lagi ke negeri adat perempuan yang disebut dengan adat kain 
berkat.  

Setiap adat yang dilakukan dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, memiliki makna 
begitu juga dengan adat kain berkat. Masyarakat Nalahia memaknai kain berkat sebagai wujud 
ucapan terima kasih atau tanda jasa dari laki-laki terhadap negeri asal perempuan. Selain 
merupakan wujud tanda jasa, kain berkat juga merupakan pemberian hormat dan pengakuan 
akan adanya hak perempuan sebagai anak negeri Nalahia. Ketika adat kain berkat ini dilakukan 
bukan saja akan terjalin dan terbina suatu hubungan bukan saja antara kedua pasangan suami 
isteri, tetapi juga kedua negeri asal. Semua kewajiban adat yang berkaitan dengan adat kain 
berkat yang telah diberikan oleh laki-laki akan berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
negeri. Dalam pelaksanaan adat kain berkat, Gereja juga ikut terlibat didalamnya. Hal ini antara 
lain terlihat ketika dalam proses pelaksanaan adat kain berkat ini selesai, maka akan ditutup 
dengan doa oleh pendeta jemaat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat kain berkat yang adalah warisan dari 
para leluhur kepada generasi selanjutnya semestinya harus dilesatarikan. Jika ditinjau dari segi 
sosiologi, maka adat kain berkat yang masih berlaku dalam komunitas setempat menciptakan 
terjadinya relasi dan ikatan persekutuan yang terjadi antara kedua pasangan suami isteri termasuk 
juga antara kedua negeri adat. Sedangkan dari segi antropologi, maka adat itu merupakan 
warisan turun temurun yang sudah mengalami sedikit pergeseran didalam adat kain berkat di 
Nalahia.   

 



����

�

DAFTAR ISI 

  

HALAMAN JUDUL  ......................................................................................                i 

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI  ..............................                ii 

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI  .......................................                iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ...................................                 iv 

MOTTO  ..........................................................................................................                 v 

PERSEMBAHAN  ...........................................................................................                 vi 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................                 vii 

SARIPATI .......................................................................................................                  xi 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................                 xii 

Bab I  PENDAHULUAN ………………………………………………………              1 

1.1 Latar Belakang Masalah ……………………………………………..              1 

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………….             3 

1.3.Tujuan Penelitian …………………………………………………….              3 

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………………             3 

1.5 Metodologi Penelitian …………………………………………………            4 

1.6 Sistematika Penulisan …………………………………………………..           6 

Bab II HUKUM ADAT DAN PERKAWINAN ADAT …………………………..        7 

2.1. Hukum adat  …………………………………………………………….         7 



�����

�

 2.1.1 Pengertian Hukum adat …………………………………...............          7 

2.1.2 Unsur Hukum adat ………………………………….......................         10 

2.1.3 Corak dan Sistem Hukum adat …………………………………….        10 

2.1.4 Masyarakat Hukum Adat …………………………………………..        14 

2.2  Hukum Perkawinan adat …………………………………………………        15 

2.2.1 Pertunangan dalam Perkawinan adat ………………………………        17 

2.2.2 Bentuk-bentuk perkawinan adat …………………………………..         17 

2.2.3 Syarat-syarat dalam perkawinan adat ……………………………...         20 

Bab III PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ADAT KAIN BERKAT ………  22 

3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ………………………………………………..      22 

3.1.1 Keadaan Geografis dan demografis Nalahia ………………….........       22 

3.1.2 Sistem Kemasyarakatan dan Kepercaaan …………………………..       24 

3.1.3 Sistem Pemerintahan Nalahia ………………………………………       24 

3.1.4 Sejarah singkat terbentuknya Nalahia ………………………………      26 

3.2.  Pandangan Masyarakat Nalahia tentang adat kain berkat ……………….       26 

3.2.1 Pengertian adat kain berkat ………………………………………..        28 

3.2.2. Makna kain berkat ………………………………………………..         29 

3.2.3 Pelaksanaan adat kain berkat ……………………………………..          31 

Bab IV ANALISA DAN REFLEKSI TEOLOGIS ………………………………….         37 

4.1 Analisa makna kain berkat bagi masyarakat Nalahia …………………..            37 

4.2 Refleksi Teologis ………………………………………………….........            43 

 

Bab V  PENUTUP ……………………………………………………………………           46 



����

�

5.1 Kesimpulan ……………………………………………………………...            46 

5.2 Saran …………………………………………………………………….            46 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

    

�

 

 

 

 

 

 

�

 

�


