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BAB IV 

ANALISA DAN REFLEKSI TEOLOGI 

 

Dalam bab ini berisi tentang analisa penulis terhadap hasil penelitian pada bab III dengan 

dibantu oleh teori-teori yang ada pada bab II. Analisa yang dilakukan akan berdasarkan pada 

tujuan penelitian yang ada pada bab I, yaitu : 

          Apa makna kain berkat bagi jemaat di desa Nalahia? 

 

4.1 Makna kain berkat bagi jemaat di desa Nalahia 

Adat adalah aturan, kebiasaan dan hukum yang menuntun dan menguasai kelakuan serta 

hubungan dalam masyarakat. Adat merupakan salah satu aspek kebudayaan Indonesia yang 

dihormati dan dinilai paling tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu adat harus dijaga dan 

dilestarikan oleh generasi penerusnya. Setiap daerah adat di Indonesia memiliki adat yang 

berbeda-beda dan hal inilah yang menjadikan adat sebagai suatu jati diri dari suatu kelompok 

masyarakat adat tertentu. Bagi masyarakat Nalahia, adat adalah adalah suatu aturan yang telah 

dirumuska oleh para leluhur pada zaman dahulu dan generasi penerus haruslah melestarikan 

aturan adat tersebut. Hal in menunjukan bahwa hukum adat itu bersifat tradisional yang artinya 

hukum adat itu turun temurun dari zaman leluhur hingga sekarang ini. Salah satu aturan adat 

yang masih dilestarikan oleh masyarakat yaitu adat kain berkat. Adat ini dilakukan sehubungan 

dengan perkawinan adat yang terjadi antara perempuan negeri Nalahia dengan laki-laki dari 

negeri adat lain.  

Seperti yang sudah disampaikan di bab II bahwa Cooley berpendapat adat kain berkat 

merupakan pembayaran-pembayaran lain yang tidak termasuk didalam mas kawin tetapi 
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tergolong ke dalam jenis umum kewajiban-kewajiban adat yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkawinan. Pembayaran didalam kain berkat yang diberikan kepada persekutuan desa ini 

seimbang dengan mas kawin yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan.1 

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Cooley diatas bahwa adat kain berkat ini 

bukanlah mas kawin. Mengapa? Karena ketika berbicara mengenai mas kawin berarti mas kawin 

itu haruslah diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebelum 

perkawinan itu berlangsung. Di Nalahia pemberian mas kawin dilaksanakan dalam adat kain 

tampa. Sedangkan adat kain berkat ini dilaksanakan setelah perkawinan selesai dilakukan dan 

pihak laki-laki telah melaksanakan adat kain tampa tersebut. Selain itu juga makna kain berkat 

ini lebih kepada penghargaan kepada negeri adat perempuan bukan kepada perempuan dan 

keluarganya. Sedangkan yang sudah dijabarkan di bab II bahwa mas kawin itu merupakan 

simbol penghormataan kepada keluarga perempuan. Dan juga simbol tebusan pengganti 

perempuan yang sudah diambil dari keluarganya. Dengan demikian penulis setuju dengan apa 

yang disampaikan oleh Cooley bahwa kain berkat bukanlah mas kawin di Nalahia tetapi 

termasuk dalam salah satu syarat dalam perkawinan adat.   

Semua adat yang dilakukan pastilah memiliki kekuatan hukum, dikarenakan semua 

aturan-aturan adat yang terkandung didalam hukum adat haruslah dihormati dan ditaati oleh 

masyarakat adat. Hal ini juga yang berlaku bagi masyarakat Nalahia yang sangat menghormati 

dan menaati adat kain berkat tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat maka ada 

sangsi adat yang harus diberikan bagi mereka. Sanksi adat yang diberikan bukanlah sesuatu yang 

berupa sanksi fisik dan diberikan oleh para tua adat tetapi sanksi adat ini lebih kepada keluarga 

akan mendapat kutukan berupa penyakit atau tidak mendapat keturunan. Selain itu juga, wujud 
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hukum adat yang ada di Nalahia adalah hukum adat yang tidak tertulis. Oleh karena hukum adat 

mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.  

Hukum adat yang tidak tertulis dan mudah berubah ini juga dijumpai dalam adat kain 

berkat di masyarakat Nalahia. Perubahan yang terjadi didalam adat kain berkat ini yaitu pada 

kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Zaman dulu adat ini memakai dua blok kain 

putih tetapi sekarang ini diganti dengan uang 750.000. Alasan pergantian kain putih dengan uang 

750.000 dikarenakan harga kain putih yang sangat mahal dan semakin majunya zaman. Selain itu 

juga alasan pergantian ini menurut penulis mengingat bahwa kebanyakan mata pencaharian 

masyarakat Nalahia adalah petani. Hal ini menunjukan bahwa adat itu terbuka yang artinya dapat 

menerima unsur-unsur yang datang dari luar dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup 

masyarakat dan yang terpenting masyarakat menerima hal tersebut. Perubahan yang terjadi 

didalam adat kain berkat itu telah dimusyawarahkan oleh para saniri negeri, para tua adat dan 

kemudian disampaikan dalam rapat negeri kepada seluruh masyarakat adat. Hukum adat di 

Nalahia selain terbuka juga sederhana, tidak rumit dan tidak banyak administrasinya. Erat 

kaitannya dengan hukum adat yang tidak dikodifikasi atau tidak tertulis. Selain itu juga dalam 

adat kain berkat di Nalahai bersifat keagamaan. Hal ini dapat dilihat saat pelaksanaan adat kain 

berkat yang ditutup dengan doa oleh pendeta atau majelis jemaat. Hal ini menunjukan bahwa 

ketika masyarakat Nalahia melakukan adat yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib 

maka semua itu didasari pada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak selamanya adat itu 

berhubungan dengan sesuatu yang gaib atau magic tetapi lebih kepada penghargaan terhadap 

warisan para leluhur yang masih tetap didasari terhadap kepercayaan terhadap Tuhan.  

Ketika berbicara mengenai perkawinan, maka berbicara mengenai terjadinya ikatan 

antara antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan juga terjadi ikatan antara kedua 
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kerabat dari pihak suami isteri. Jika dikaitkan dengan adat kain berkat, selain maknanya sebagai 

wujud ucapan terima kasih kepada negeri asal perempuan maka makna yang lain yaitu sebagai 

persekutuan. Persekutuan yang terjalin disini bukan saja antara kedua keluarga pihak suami isteri 

juga terjalin dengan negeri adat asal perempuan. Hal ini jelas menunjukan bahwa semua hukum 

adat bersifat sebagai kebersamaan dan persekutuan. Satu untuk semua, hubungan antara anggota 

masyarakat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong 

royong.  

Seperti yang sudah penulis jelaskan di paragrap sebelumnya bahwa tidak selamnya adat itu 

berhubungan dengan sesuatu yang magis atau gaib. Tetapi masalah yang dijumpai didalam 

masyarakat Nalahia yaitu sebagian besar masyarakat Nalahia berpendapat bahwa sumber dalam 

kebahagian perkawinan mereka yaitu adat kain berkat ini. Ketika penulis meminta keterangan 

dari pendeta dan majelis jemaat, mereka membetulkan hal tersebut. Pemahaman masyarakat 

yang salah ternyata sudah ada sejak dulu dan mereka masih saja mempertahankan pemahaman 

tersebut. Asumsi penulis, pemahaman yang sempit tentang adat kain berkat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Nalahia dalam hal ini yang berdomisili di Negeri 

Nalahia. Dengan mengingat tingkat tamatan yang tertinggi didalam masyarakat yaitu tingkat SD 

yang berjumlah 155 tamatan. Walaupun masyarakat menyekolahkan anak mereka tetapi 

disayangkan ketika sudah selesai anak-anak tidak pulang. Padahal sangat penting untuk sebuah 

pemikiran yang lebih tinggi dari seorang generasi muda untuk mengubah gaya pemikiran orang 

tua mereka. Sehingga yang dijumpai saat penelitian, bahwa hanya para orag tua saja yang tinggal 

didalam negeri. Dengan demikian, menurut penulis pendidikan merupakan elemen yang penting 

didalam suatu masyarakat adat untuk nantinya mengubah pemahaman masyarakat yang sempit 

tentang adat-adat yang masih berlaku didalam masyarakat.  
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Penggunaan kain putih 2 gulungan didalam adat kain berkat yang sekarang ini diganti 

dengan uang sebesar 750.000 menunjukan bahwa adanya pergeseran yang terjadi. Pergeseran 

yang dimaksudkan oleh penulis yaitu makna dari adat kain berkat tersebut. Ketika kain putih 

yang melambangkan simbol kesucian dari perempuan dan juga persekutuan harus diganti dengan 

uang. Pergeseran yang terjadi didalam adat ini disebabkan oleh proses modernisasi. Proses 

modernisasi ini adalah suatu proses desintegrasi yang terjadi didalam masyarakat itu, dimana 

sebagian dari adat kebiasaan dan ikatan-ikatan yang lama sudah mulai runtuh (antropologi).2 

Selain itu juga, proses pergeseran yang terjadi didalam adat kain berkat ini menunjukan corak 

dari hukum adat yaitu bahwa “hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri”. Akibat dari 

perkembangan zaman dan semakin tingginya tuntutan ekonomi masyarakat yang menyebabkan 

sehingga kain putih 2 gulungan diganti dengan uang tanpa menghilangkan makna dan sakralnya 

adat kain berkat tersebut. Proses pergeseran yang terjadi juga tentu membuat perubahan dalam 

masyarkat terutama dalam cara pandang masyarakat yang zaman dulu sangat mengsakralkan 

kain putih. Masyarakat sekarang yang termasuk dalam masyarakat modern pastilah memiliki 

cara pandang yang berbeda dengan masyarakat zaman dulu, sehingga mereka berani untuk 

melakukan sedikit perubahan tanpa menghilangkan adat kain berkat tersebut. Sehingga denngan 

demikian menurut penulis dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi akibat pergeseran yang 

terjadi dalam kewajiban adat kain berkat merupakan perubahan dalam masyarakat yang 

membawa kemajuan masyarakat (sosiologi) walaupun masyarakat Nalahia masih memiliki 

pemahaman yang sempit tentang adat kain berkat.  

Apa yang harus dilakukan oleh Gereja yang berada ditengah-tengah masyarakat adat? 

Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang mendapat panggilan dari Allah bukan saja untuk 

dirinya sendiri atau dengan kata lain Gereja tidak boleh eklusif tetapi seharusnya Gereja harus 
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keluar untuk bisa berpartisipasi dengan lembaga-lembaga diluar Gereja khususnya lembaga-

lembaga adat. Richard Niebuhr mencoba memaparkan 5 tipe dasar hubungan antara Kristus dan 

kebudayaan, dan penulis memilih tipe yang ketiga yaitu Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. 

Pada tipe ketiga yaitu Kristus dan kebudayaan mencoba memaparkan dualisme Luther yaitu 

dualisme perilaku “bagaimana” dan “apa”. Menurut Luther, dari Kristus masyarakat menerima 

pengetahuan dan kebebasan untuk melakukan dengan setia dan kasih apa yang diajarkan atau 

dituntut oleh kebudayaan untuk kita lakukan.3 Dengan demikian menurut penulis, Kristus dalam 

hal ini iman Kristen dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. 

Tindakan yang dilakukan oleh Gereja di Nalahia yang tidak menghapuskan adat kain berkat 

adalah suatu tindakan yang menghargai adat istiadat sebagai warisan dari para leluhur tanpa 

menghapuskan adat tersebut. Selain itu juga harus diingat bahwa manusia adalah masyarakat 

budaya. Seperti yang sudah disampaikan Luther diatas bahwa dari Kristus masyarakat menerima 

pengetahuan akan mana yang benar dan salah yang nantinya sangat berguna ketika kita berada 

ditengah masyarakat adat dan ketika ternyata terdapat adat istiadat yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai Kristiani maka Gereja sudah mengetahui tindakan apa yang harus diambil.  

Wujud keterlibatan Gereja dalam adat kain berkat terlihat jelas ketika sebelum prosesi adat 

kain berkat berlangsung dan setelah selesai prosesi adat. Ini menunjukan bahwa Gereja tidak 

hanya peduli terhadap dirinya sendiri tetapi Gereja juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. 

Selain itu Gereja tidak ingin lepas tangan dari umatNya yang juga merupakan masyarakat adat. 

Gereja ingin terus mengarahkan umat kepada Yesus Kristus sebagai sosok yang sepenuhnya 

berkuasa atas hidup manusia bukan adat istiadat atau arwah leluhur. Disinilah Gereja yang 

berada ditengah-tengah masyarakat dituntut untuk bersikap tegas dengan jemaatnya yang 
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memiliki pandangan yang keliru. Melalui media khotbah dalam ibadah-ibadah di jemaat dan juga 

ketika proses adat kain berkat, Gereja mencoba untuk meluruskan pandangan jemaat yang keliru. 

Gereja bukan hadir untuk mengubah adat istiadat dari suatu masyarakat adat, tetapi kehadirannya 

untuk menjadi garam dan terang dunia.  

 

Refleksi Teologis 

 Ketika dipandang dari sudut iman Kristen, maka tentunya adat istiadat yang diciptakan oleh 

manusia itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang baik dan benar. 

Apakah sebabnya? Karena adat istiadat itu penuh dengan takhyul dan guna-guna. Hal ini juga 

telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam I Timotius 4:7 “Tetapi jauhilah 

takhayul dan dongeng nenenk-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah”. Oleh sebab itu adat 

istiadat adalah sumber yang keruh dan dari sumber ini kita tidak mengetahui apa yang baik dan 

apa yang jahat.4 Ketika manusia ingin mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat seharusnya 

manusia mencari Tuhan sebagai sumber pengetahuan tentang baik dan benar bukan adat istiadat.  

Pada hakikatnya semua manusia ingin mendapatkan kebahagian. Oleh karena itu, manusia 

rela melakukan apa saja untuk mencapai kebahagian tersebut. Hal ini juga yang dilakukan oleh 

masyarakat Nalahia untuk mencapai kebahagian didalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi 

masyarakat Nalahia, kebahagian akan didapatkan ketika melaksanakan adat kain berkat. 

Pemahaman sebagian masyarakat Nalahia tentang adat kain berkat sebagai sumber berkat 

didalam kehidupan rumah tangga mereka adalah sesuatu yang tidak benar jika dipandang dari 

segi iman Kristen. Dalam pemahaman Iman Kristen yang menjadi sumber berkat dan kebahagian 

adalah Yesus Kristus. Dalam Mazmur 115:12-13 dikatakan bahwa “ ¹²Tuhan telah mengingat 
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kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, ¹³memberkati 

orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar”. Dalam kedua ayat ini 

jelas terlihat bahwa Allah akan mengingat janjiNya untuk selalu memberkati umatNya. Berkat 

disini berarti penambahan hidup atau diberi umur yang panjang dan berkembangnya keturunan. 

Israel yang dulu sering digambarkan sebagai umat pilihan Allah yang sering memberontak tetapi 

Allah selalu memberkati mereka. Hal ini juga yang akan terjadi kepada kita ketika kita hidup 

takut akan Tuhan maka Ia akan memberikan berkat-berkatNya bagi kita. 

Selain itu kebahagian bisa diperoleh ketika manusia mau bekerja keras. Perintah supaya 

manusia harus bekerja keras telah difirmankan Allah kepada adam bahwa dengan bersusah payah 

baru akan mendapatkan makanan. Dan ketika manusia telah bekerja keras maka kepuasaan dan 

kebahagian akan dirasakannya. Seperti yang disampaikan didalam Pengkhotbah 5:11a yaitu” 

Enaknya tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak”. Kebahagian 

diperoleh bukan saja ketika manusia mau bekerja keras, tetapi juga ketika manusia mau saling 

mengasihi satu sama lain. Karena kenyataan yang terjadi manusia hanya mau mengasihi Tuhan 

atau bahkan mengasihi diri sendiri. Perintah untuk saling mengasihi merupakan perintah baru 

yang disampaikan Yesus sebelum Ia meninggalkan murid-murid (Yohanes 13:31-35). Saling 

mengasihi merupakan ciri utama dari pelayanan yag dilakukan Yesus dan murid-murid harus 

mencontohi hal tersebut. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13:34-35 

“Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama 

seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan 

demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridKu, yaitu jikalau kamu 

saling mangasihi” 

 


