
���

�

BAB III 

 

3.1 Gambaran Umum  

A. Keadaan Geografis dan Demografis Negeri Nalahia 

Secara administratif negeri Nalahia berada pada wilayah Kecamatan Nusalaut Kabupaten 

Maluku Tengah. Luas daerah ± 600 hektar diantarnya diperkirakan ±100 hektar berbatu dan 

sisanya untuk pemukiman dan pertanian. Nalahia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Ameth, 

• Sebelah Barat berbatasan dengan  Negeri Sila, 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, dan  

• Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Titawaai 

 

Tabel 1. Keadaan Penduduk Negeri Nalahia berdasarkan Jenis Kelamin2 

No Jenis Kelamin Jumlah Keseluruhan 

1. Laki-laki 252 jiwa 

2. Perempuan 235 jiwa 

 Jumlah 487 jiwa 

Tabel diatas menunjukan bahwa jemaat Nalahia memiliki jumlah penduduk yang cukup 

memadai dengan jumlah laki-laki 252 jiwa, sedangkan perempuan 249 jiwa maka jumlah KK 

159.  
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Tabel 2 Sarana dan prasarana Pendidikan di Negeri Nalahia3 

No Jenis Sekolah Jumlah Keseluruhan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tingkat TK 

Tingkat SD 

Tingkat SMP 

Tingkat SMA 

Perguruan Tinggi 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

¯  

¯  

 Jumlah 3 buah 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa sarana dan prasaran pendidikan sangat 

minim. Negeri Nalahia hanya memiliki Sekolah untuk tingkat TK, untuk SD sedang direnovasi 

dan SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA, mereka harus bersekolah ke negeri Saparua atau 

Ameth.  

Tabel 4 Tamatan/ Ijazah Terakhir 

No Jenis Pendidikan Jumlah keseluruhan 

1. SD 155 

2. SMP 60 

3. SMA 95 

4. D1 13 

5. D2 3 

6. S1 4 

 Jumlah 330 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tamatan terbanyak di negeri Nalahia 

adalah tamatan SD. Hal ini juga secara langsung mempengaruhi mata pencaharian dari 

masyarakat Nalahia.  

 

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Negeri Nalahia4 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah keseluruhan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Petani 

Nelayan 

Wiraswasta 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Pedagang 

Dan lain-lain 

99 

20 

8 

20 

2 

15 

323 

 Jumlah 487 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa mata pencaharian yang paling banyak di masyarakat Nalahia 

adalah petani, nelayan, dan PNS. Hal ini berkaitan dengan kondisi alam dan potensi negeri 

Nalahia yang dikelola sebagai sumber penghidupan sehari-hari.  
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B. Sistem Kemasyarakatan dan Kepercayaan  

 Nalahia yang adalah merupakan negeri adat memiliki sistem kemasyarakatan yaitu 

masyarakat adat. Sebagai bagian dari masyarakat adat, maka masyarakat Nalahia sangat 

menghormati dan menghargai Raja. Selain itu juga didalam masyarakat tidak ada klasifikasi 

antara pendududuk asli dengan orang luar (orang dagang). Semuanya hidup berdampingan dan 

saling gotong royong (masohi). Nalahia memiliki tiga perkumpulan gotong royong yang 

nantinya membantu pemerintah negeri disaat ada masyarakat yang meninggal atau yang disebut 

dengan Muhabet BDM (Bersatu dalam Masohi). Ada beberapa acara adat yang sampai sekarang 

masih tetap dilestarikan oleh masyarakat yaitu Adat Bayar Harta (Adat Kain Ganti), Souru, dan 

Adat Kain Berkat. Semua acara adat itu dilakukan di Balai Adat (baileu) yang bernama Ina Lesi 

Rima Sima Lua Sopamena (orang yang duduk di depan). 5 

 Walaupun masyarakat Nalahia masih tetap mempertahankan adat istiadat, bukan berarti 

mereka tidak percaya kepada Tuhan. Masyarakat Nalahia adalah mayoritas Kristen Protestan dan 

juga termasuk dalam anggota Gereja Protestan Maluku (GPM).6 Nalahia memiliki satu buah 

Gereja yaitu Gereja Sion. Setiap kali ada acara adat yang dilakukan didalam negeri, Gereja juga 

itu terlibat didalamnya. Hal ini menunjukan bahwa jemaat Nalahia menjadikan Tuhan sebagai 

dasar dari kehidupan mereka dan adat istiadat adalah warisan dari para leluhur yang harus 

dilestarikan.7   

C. Sistem Pemerintahan  

1. Struktur Pemerintahan (Eksekutif) 

1) Kepala pemerintah Negeri Nalahia (raja) berasal dari Mata Rumah Leiwakabessy yang telah 

ditetapkan dengan peraturan Negeri Nalahia.  
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2) Kepala urusan ada 3 yaitu kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, dan 

pemerintahan. Kepala urusan dipilih melalui staf pemerintah negeri kemudian disampaikan 

kepada masyarakat melalui rapat negeri dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala 

pemerintah negeri Nalahia. Kepala urusan umum yaitu Ch.Rikumahu, kepala urusan 

pembangunan yaitu D.Lewerissa dan kepala urusan Pemerintahan yaitu J.Leiwakabessy.  

3) Bendahara yang dipilih dengan teliti dengan persetujuan staf pemerintah negeri yang 

kemudian ditetapkan dengan surat keputusan kepala pemerintah negeri Nalahia. Bendahara 

yaitu Ny.Wehelmina Simaela. 

4) Sekretaris diusulkan dan dipilih kepada bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan 

bupati Maluku Tengah. Seketaris yaitu Bpk.Doan Lewerissa.8 

2. Lembaga legislatif (Saniri Negeri) 

Saniri negeri adalah yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintah 

negeri dan sebagai penyelenggara pemerintah negeri yang bersama-sama kepala negeri 

menjalankan pemerintahan.9 Badan dipilih oleh masing-masing Soa yaitu Soa Leiwakabessy, 

Soa Lewerissa dan Soa Rikumahu. Untuk penetapannya ditetapkan dengan surat keputusan 

Bupati Maluku Tengah.10 

3. Staf Adat 

Yang menjadi staf adat di Negeri Nalahia yaitu raja sebagai kepala adat kemudian tuan Negeri 

Nalahia yaitu keluarga berhitu dan kepala-kepala Soa.  

4. Kewang. Kewang dipilih dari Mata Rumah Kewang. 

5. Marinyo. Marinyo dipilih juga berdasarkan Mata Rumah Marinyo.  
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D. Sejarah Singkat Terbentuknya Negeri Nalahia 

 Sebagai sebuah kesatuan wilayah territorial pada aras pedesaan yang dinamakan “negeri” 

Nalahia memiliki nama gelar adat negeri yaitu Risapori Henalatu. Risapori berarti  perasaan 

yang terselebung dan tidak dapat dilampiaskan sedangkan Henalatu artinya gelar untuk kepala 

desa atau raja. Dengan demikian, Risapori Henalatu artinya “negeri menuntut raja”. Sebelum 

ada negeri Nalahia yang sekarang didiami oleh masyarakat terdapat Negeri Lama yang terdiri 

dari tiga negeri yaitu: 11 

• Ama holo artinya Alifuru Luas 

• Ama Rotokea Amano yang artinya Tempat Pengintai Musuh 

• Ama Hau yang artinya Negeri Dalam Batu 

Ketika mendiami ketiga negeri ini mereka tidak merasa aman dikarenakan terganggu dengan 

daerahnya yang terdapat dihutan dan berbatu, maka mereka sepakat mencari negeri baru dengan 

jalan Mawe (jalan baru). Mawe pertama tombaknya jatuh di Lanal atau tempat yang berlumpur, 

Mawe yang kedua jatuh di Selaka Cuci atau tempat yang dekat dengan permukaan laut. Mawe 

yang ketiga tombak jatuh disamping Gereja yang sekarang dengan nama Ama Totu yang artinya 

sampai disitu negeri sekarang. Alasan para moyang memilih negeri yang sekarang (Ama Totu) 

adalah supaya masyarakat aman dari bahaya ombak besar sewaktu air naik ke daratan 

dikarenakan posisi negeri yang tinggi. 12 

 Nalahia waktu itu dikuasai oleh Pati atau orang kaya yang namanya Patinda karena Nusalaut 

hanya ada dua raja dan lima Pati. Dengan perubahan zaman, maka juga mempengaruhi struktur 

pemerintahan di negeri Nalahia. Berdasarkan Peraturan Daerah No 32 tahun 2006 tentang Sistem 

Pemerintahan Desa dan Perda No 1 tahun 2006 tentang Negeri  maka Sistem Pemerintahan Adat 
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dikembalikan kepada Mata Rumah Parentah.13 Sedangkan untuk pengatur adat di negeri Nalahia 

yaitu Mata Rumah Berhitu dan dua Kapitan Besar yang akan mendampingi raja yaitu Kapitan 

Manuaka atau batas gunung dan Kapitan Lernaya atau batas lautan.  

 

3.2 Kain Berkat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Negeri Nalahia 

  Perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci dan sakral karena didalam perkawinan tersebut 

terjadi ikatan antara seorang pria dan wanita yang telah diberkati Tuhan. Oleh karena itu, 

perkawinan tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Hal ini juga yang dimaknai 

oleh masyarakat Nalahia. Bagi masyarakat Nalahia, perkawinan ialah suatu ikatan yang sakral 

karena telah disatukan oleh Tuhan sehingga hubungan itu tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga, 

hubungan yang terjalin didalam perkawinan bukan saja antara seorang pria dan wanita, tetapi 

juga antara kedua keluarga bahkan negeri adat kedua belah pihak. 14 

 Nalahia sebagai bagian dari negeri adat masih tetap mempertahankan warisan adat istiadat 

peninggalan para leluhur khususnya dalam perkawinan adat. Sebelum perkawinan dilaksanakan, 

pihak laki-laki wajib memberikan mas kawin yang disebut kain ganti (kain tampa). Setelah mas 

kawin dan perkawinan telah dilaksanakan, maka seharusnya laki-laki harus melaksanakan adat 

kain berkat. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa perkawinan bukan saja antar 

kedua belah pihak tetapi juga kedua negeri adat. Untuk menjalin hubungan tersebut dan 

menghargai hak perempuan sebagai anak negeri Nalahia, maka adat kain berkat ini harus 

dilaksanakan. 15 
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A.  Pengertian Adat Kain Berkat 

Adat kain berkat adalah suatu ketentuan atau aturan adat yang merupakan perwujudan tanda 

kasih kepada negeri. Adat ini berlaku ketika perempuan negeri Nalahia menikah dengan laki-laki 

dari negeri adat lain. Selain laki-laki harus membayar mas kawin yang dalam adat Nalahia 

disebut adat kain ganti, laki-laki juga harus melakukan adat ini sebagai wujud ucapan terima 

kasih terhadap negeri adat perempuan.16 Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa seluruh prosesi 

adat kain berkat dan persyaratan yang harus dipenuhi semuanya lebih mengarah kepada negeri 

adat perempuan. Mengapa? Karena menurut para tua adat negeri Nalahia, perempuan yang 

adalah asli masyarakat Nalahia ketika diambil keluar oleh laki-laki dari negeri adat lain 

semestinya harus memberikan hadiah atau ucapan terima kasih kepada negeri Nalahia. 

Persyaratan yang akan diberikan oleh laki-laki nantinya akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan negeri.  

Adat kain berkat ini juga merupakan suatu aturan adat yang secara langsung mengingatkan 

semua masyarakat Nalahia akan kampung halamannya.17 Kain berkat ini bukan saja berlaku 

untuk masyarakat yang berdomisili di Nalahia tetapi juga diberlakukan bagi semua anak Negeri 

Nalahia dimanapun berada. Ketika melaksanakan adat kain berkat, laki-laki yang harus 

menanggung semua persyaratan dalam adat ini dan tidak boleh dibantu oleh perempuan. Hal ini 

untuk menunjukan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan dan kepada negeri adat 

perempuan. Dengan demikian maka akan terjalin suatu hubungan persaudaran anatara keluarga 

laki-laki dan perempuan, keluarga laki-laki dan negeri adat perempuan dan juga kedua negeri 

adat pasangan.  
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Kain berkat sudah mulai diberlakukan sejak mulai dibentuknya negeri Nalahia dan sampai 

sekarang adat ini masih tetap dilakukan. Aturan adat kain berkat ini adalah merupakan suatu 

ketentuan adat yang telah disepakati, disetujui dan ditetapkan oleh para leluhur untuk nantinya 

ditaati dan dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat negeri Nalahia. Ketika nantinya 

masyarakat Nalahia tidak melaksanakan adat tersebut, maka akan ada bencana yang menimpa 

kehidupan rumah tangga mereka.18 Contohnya didalam keluarga Ibu Elsie Leiwakabessy, ketika 

tidak melakukan adat kain berkat maka ibu tersebut susah untuk melahirkan. Dan ada banyak 

contoh keluarga-keluarga yang mendapat bencana ketika tidak melakukan adat ini. Karena setiap 

aturan adat yang dibuat bertujuan untuk membuat para anak negeri untuk selalu ingat pada negeri 

kelahirannya. Para tua-tua adat negeri Nalahia selalu berkata bahwa “kalau ingat kampong deng 

biking batul adat maka tete nene moyang zeng akang phi caka”. Itu sebabnya adat kain berkat 

ini harus dilakukan.19 

 

B. Makna Kain Berkat  

Semua adat yang dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap negeri adat pasti memiliki makna, 

begitu juga dengan adat kain berkat yang ada di negeri Nalahia. Ketika perempuan diambil dari 

persekutuan negeri maka pihak yang mengambilnya dalam hal ini pihak laki-laki harus 

memberikan suatu ucapan terima kasih atau hadiah bagi negeri asal perempuan. Oleh karena itu 

masyarakat Nalahia memaknai adat kain berkat sebagai wujud ucapan terima kasih atau tanda 

jasa dari laki-laki terhadap negeri adat perempuan. Selain itu juga, adat kain berkat ini 

merupakan pemberian hormat dan kedudukan dan pengakuan akan hak perempuan sebagai anak 
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negeri Nalahia.20 Hal ini bisa dilihat dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-

laki tanpa adanya bantuan dari keluarga. Persyaratan atau ucapan terima kasih yang diberikan 

oleh laki-laki secara langsung memberikan suatu pengakuan adanya hubungan antara perempuan 

dengan persekutuan adatnya. Ketika adat kain berkat ini selesai dilakukan maka perempuan 

secara bebas terlepas dari ikatan dengan negeri Nalahia dan ia juga tidak memiliki hak-hak 

istimewa dan kewajiaban didalam persekutuan negeri. Selain itu juga kain berkat memiliki 

makna sebagai persekutuan bukan saja antara kedua kerabat pasangan suami isteri, tetapi juga 

dengan kedua negeri adat. 

Zaman dulu pelaksanaan kain berkat memakai kain putih  sebagai simbol dari adat tersebut. 

Kain putih yang dipakai dalam adat kain berkat menurut kepercayaan para leluhur negeri Nalahia 

merupakan lambang dari perempuan itu sendiri. Perempuan diibaratkan sebagai kain putih yang 

masih suci, polos dan belum ternodai. Oleh karena itu untuk menebus dan menghargai 

perempuan maka laki-laki harus menebusnya dengan kain putih yang dilakukan dalam adat kain 

berkat. Selain dipahami sebagai kesucian dari perempuan, kain putih juga melambangkan 

persekutuan bersama baik dari pihak laki-laki dan perempuan maupun kedua negeri adat. Hal ini 

jelas terlihat ketika di Maluku dilaksanakan acara adat seperti adat pela maupun gandong, 

biasanya selalu menggunakan kain putih sebagai pengikat persekutuan.21 Tetapi karena semakin 

tinggi tuntutan ekonomi masyarakat dan tidak ingin memberatkan masyarakat Nalahia maka para 

saniri negeri dengan tokoh adat memutuskan untuk mengganti kain putih 2 gulungan dengan 

uang sebesar 750.000. 22 

Penentuan persyaratan adat kain berkat tiap negeri adat berbeda dan secara khusus Nalahia 

yang termasuk teon negeri Patalima maka semua persyaratannya berjumlah lima. Persyaratan 
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yang harus dipenuhi oleh laki-laki yaitu material sebagai jamuan adat bersama dibalai adat dan 

finansial yaitu dalam bentuk uang.23 Yang termasuk material sebagai jamuan adat yaitu tempat 

sirih buah lengkap dengan isinya yang khusus untuk staf adat negeri dan tempat sirih biasa untuk 

jamuan adat masyarakat dan undangan. Selain itu juga ada minuman sopi 5 botol, anggur 5 botol, 

rokok 5 bungkus, permen 5 bungkus, gelas minum dari bambu 5 buah dan kain patola yang oleh 

masyarakat Nalahia disebut sebagai kain pas jalan. Sedangkan untuk finansial yaitu berupa uang 

kain berkat 750.000 yang akan diberikan kepada negeri 500.000 dan 250.000 untuk pemuda 

pemudi (jujaro dan mongare) yang belum nikah, uang tebusan patola yang tergantung pada pihak 

laki-laki dan nazar kain berkat. Material yang menjadi syarat dalam adat kain berkat ini pasti 

memiliki maknanya sehingga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. 

Untuk tempat sirih atau tampah sirih, pada zaman dulu para orang tua sering memakai tempat 

sirih sebagai sajian untuk menjamu tamu yang datang di rumah. Oleh karena itu, mereka juga 

memakainya sebagai jamuan adat untuk acara-acara adat dan salah satunya adat kain berkat ini. 

Untuk sopi pada zaman dulu para leluhur biasanya menyajikan sopi sebagai minuman bagi para 

tamu dikarenakan zaman dulu belum ada teh seperti sekarang ini. Selain itu juga sopi dimaknai 

masyarakat Nalahia sebagai lambing dari persekutuan. Sedangkan minuman anggur dipakai 

dalam adat kain berkat ini sebagai pelengkap saja ketika nantinya ada masyarakat atau undangan 

yang tidak minum sopi. Kalau permen 5 bungkus hanya sebagai pelengkap saja, sedangkan 

untuk kain patola24 untuk sebagai tanda atau sebagai penunjuk untuk bisa masuk dalam balai 
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kain patola sebagai cawat atau bahasa ambon cidaku. Di Nalahia menggunakan kain tenun berwarna merah supaya 
mudah dikenali. 
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adat untuk melaksanakan adat kain berkat ini. Jika kain ini tidak ada maka pihak laki-laki tidak 

bisa masuk ke balai adat untuk melaksanakan adat kain berkat.25 

 

C. Pelaksanaan Adat Kain Berkat 

Sebelum melaksanakan kain berkat terlebih dahulu pihak laki-laki harus mempersiapkan juru 

bicara yang nantinya akan memfasilitasi keluarga laki-laki untuk berdialog dengan juru bicara 

badan adat dengan mempergunakan bahasa daerah Nalahia. Selain mempersiapkan juru bicara, 

pihak laki-laki juga harus mempersiapkan persyaratannya yaitu material dan finansial dan juga 

melakukan doa persiapaan pelaksanaan kain berkat. Di Nalahia, adat kain berkat harus 

dilakukan pada hari Selasa dan Jumat dan tidak boleh dilakukan di hari lain.  Tidak diketahui 

alasan para leluhur menetapkan kedua hari itu untuk melaksanakan adat kain berkat. Di pihak 

badan adat, mereka mempersiapkan sebotol air yang akan diberikan kepada kepada pihak 

perempuan dan laki-laki sebagai tanda balas jasa atas adat kain berkat. Air akan diambil dari 

sumber air minum yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat. Kemudian mereka melakukan 

doa persiapaan untuk pelaksanaan kain berkat dan juga mendoakan agar air yang telah 

dipersiapkan akan mendatangkan berkat bagi rumah tangga pasangan yang akan melaksanakan 

adat kain berkat.26 Setengah jam sebelum pelaksanaan adat kain berkat, tifa pertama dibunyikan 

di balai adat sebagai tanda untuk keluarga agar melakukan doa persiapaan di rumah. Lima belas 

menit kemudian tifa kedua dibunyikan sebagai tanda untuk keluarga bersiap-siap untuk 

perjalanan ke balai adat. Kemudian lima belas kemudian tifa ketiga dibunyikan dan badan adat 

serta pemuda pemudi telah menuju balai adat untuk menerima kain berkat. Ketika keluarga 
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sampai di balai adat, tidak diperbolehkan untuk masuk dan ditahan sebentar. Juru bicara dari 

pihak laki-laki bersiap untuk melakukan dialog dengan penjaga balai adat. 27 

 

Juru bicara pihak laki-laki berkata: 28 

Siang bai Bapak Wal Mara Pika Upu Parentah, bapak-bapak staf saniri, orang negeri. Jujaro 

mongare. Katorang dari kelurga….. Teon negeri…. Katorang datang mau menggenapi maksud 

adat di rumah adat. (diucapkan 3×) 

 (Selamat siang Bapak Raja, bapak-bapak staf saniri, penduduk desa, pemuda pemudi. Kami dari 

keluarga…. teon negeri.. Kami datang untuk menggenapi maksud adat di rumah adat) 

Jawaban dari penjaga balai adat : Upu Seino. Ale Sei 

 (Kamu siapa? Darimana asalnya?) 

Jawaban dari juru bicara pihak laki-laki: Katorang dari … 

(Kami dari..) 

Jawaban dari penjaga balai adat : Ada pas 

(Ada izin untuk masuk?) 

Jawaban dari pihak laki-laki : Ada 

Jawaban dari penjaga balai adat: Mae Nusu 

(Silahkan masuk) 

Dialog atau tanya jawab diatas tentang dai negeri mana laki-laki berasal, apa teon negeri laki-

laki, apa teon keluargannya, apa maksud kedatangannya dan apakah ada punya pas jalan. 29 
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Setelah juru bicara pihak laki-laki telah menunjukan pas jalannya berupa kain patola, maka 

mereka dipersilahkan untuk masuk kedalam balai adat. Sebelum pihak laki-laki menyerahkan 

kain berkat terlebih dahulu juru bicara dipersilahkan untuk menjelaskan kembali maksud dan 

tujuan kedatangannya, masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dan kemudian menyerahkan 

didepan masyarakat adat bahan-bahan adat yang telah dipersiapakan sesuai dengan persyaratan-

persyaratannya.30 Setelah diserahkan juru bicara secara langsung mengundang staf adat negeri 

untuk ikut dalam doa syukur di rumah. Sebagai wujud ucapan terima kasih negeri kepada 

keluarga maka negeri memberikan satu botol air kepada pihak keluarga. Dengan maksud untuk 

menjawab semua permasalahan dalam keluarga dan juga untuk menjalin ikatan persaudaran 

antara keluarga laki-laki dan perempuan serta kedua negeri adat pasangan ini.31 

Setelah pelaksanan kain berkat selesai dilanjutkan dengan doa oleh pendeta yang sekaligus 

penyerahan nazar kain berkat dan nazar keluarga yang akan didoakan. Doa yang dilakukan oleh 

pendeta sehubungan dengan maksud dan tujuan keluarga serta masalah-masalah yang dihadapi 

oleh keluarga sehubungan dengan maksud adat tersebut. Setelah itu dilakukan pasawari adat 

atau jamuan adat di balai adat. Dimulai dengan makan sirih pinang yang dibagi dua yaitu 

pertama pelayan balai adat mengantarkan tenpat sirih buah kepada staf adat dan pelayan yang 

lain menggantarkan tempat sirih yang biasa kepada masyarakat adat dan undangan. Setelah 

selesai makan sirih pinang  dilanjutkan dengan minum sopi dan anggur dan ditutup dengan 

jamuan rokok dan permen. Ketika jamuan adat telah selesai, maka pihak keluarga mohon pamit 

melalui juru bicara untuk selanjutnya menuju rumah untuk doa syukur yang akan dipimpin oleh 

pendeta.32 Gereja memahami kain berkat sebagai suatu tanggung jawab pengucapan ucapan 

syukur dari laki-laki yang telah menikah dengan perempuan yang merupakan anak negeri 
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Nalahia. Ketika laki-laki telah mengambil perempuan sebagai isterinya maka sebagai wujud 

ucapan terima kasih dari laki-laki diwujudkan dalam adat kain berkat.33 Gereja melihat bahwa 

adat kain berkat ini tidak melanggar nilai-nilai Kristiani karena adat kain berkat ini lebih kepada 

ucapan terima kasih dari pihak laki-laki. Selain itu juga, bagi Gereja adat kain berkat atau acara-

acara adat lainnya di Nalahia merupakan warisan dari para leluhur yang harus dilestarikan karena 

mengandung nilai-nilai yang baik. Sebagai anak negeri Nalahia yang tahu adat maka oleh karena 

itu seharusnya dilestarikan dan melakukan adat yang ada. Dengan demikian, tidak ada alasan 

bagi Gereja untuk menghapuskan adat kain berkat selama masih terkandung nilai-nilai yang baik 

dan tidak menyimpang dengan ajaran Alkitab.Dalam proses pelaksaan adat kain berkat, Gereja 

juga ikut terlibat dalam proses tersebut. Keterlibatan Gereja dapat dilihat ketika sebelum adat 

kain berkat dilakukan, ada doa persiapaan yang dipimpin oleh pendeta dan ketika adat kain 

berkat itu telah selesai dilakukan maka ada ucapan syukur yang dilakukan dalam bentuk doa 

syukur baik dibalai adat maupun di rumah keluarga yang melaksanakan adat tersebut.34 

Ketika berbicara mengenai kain berkat pasti banyak orang yang memiliki persepsi bahwa 

ketika adat kain berkat merupakan alat untuk mendapatkan berkat bukan lagi Tuhan. Hal ini 

yang terjadi didalam kehidupan jemaat Nalahia yang hampir sebagaian jemaatnya percaya bahwa 

ketika adat kain berkat tidak dilakukan maka mereka akan mendapat kutukan. Bukan saja jemaat 

yang berpendapat seperti begitu juga tetapi ada beberapa majelis jemaat yang merupakan bagian 

dari badan saniri negeri yang mempercayai hal tersebut.35 Oleh karena itu merupakan tugas dan 

tanggung jawab Gereja untuk mengubah cara pandang jemaat yang seperti begini. Melalui media 

khotbah dalam ibadah-ibadah di jemaat, Gereja mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa 

adat kain berkat adalah warisan budaya dari para leluhur yang harus dilestarikan dan kesuksesan 
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serta berkat dalam kehidupan kelurga berasal dari Tuhan bukan dari adat kain berkat. Walapun 

ada beberapa jemaat yang masih kukuh dengan pandangannya, tetapi Gereja terus berusaha 

untuk tetap memberikan pandangan yang benar tentang adat kain berkat tersebut.Harapan Gereja 

kedepan dalam melihat adat kain berkat di Nalahia yaitu berharap agar adat kain berkat tetap 

dipertahankan dan dilestarikan karena tidak berlawanan dengan nilai-nilai Kristiani. Apapun 

pemaknaan seseorang tentang adat kain berkat ini yang baik maupun buruk yang akan 

mempengaruhi sikapnya terhadap kain berkat tersebut. Dengan demikian, bagi Gerja sebagai 

anak negeri yang tahu adat maka hendaknya melestarikan adat kain berkat yang mengandung 

nilai-nilai ucapan terima kasih.36
�
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