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Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Kristen 

(Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Respons Gereja di Jemaat GPM Rumahkay) 

Oleh: Ilona Kakerissa 

Abstract : 

Childrean Violence have been an usual phenomenon, especially verbal violence. This 

writing describe about the types of violence in Christian Family and how is the reaction of the 

church to this problem on GPM Rumahkay. The types are physical and verbal violence. It is 

happen by three factor. First about education factor, the parents didn’t have a good education 

about how to teach children without violence. The second is stress social and the third is because 

intergenerational transmission of violence. This sequence never broken off because it happens in 

generation by generation. The Church is a moral community not maximize good efforts to cope 

this problem. The problem have been an ideology that seems like true in a reality (cultural 

violence). It’s important to make parenting education with new type of teaching the children that 

can replace the violence type before. Writer emphasize about family building. Our moral and 

social attitude structured in a family because family are first and prime socialiszation. Although 

in Indonesia, we have had child protection law (number 23, 2002) but it can’t stab domestic 

sector in society. The church, society, even the parents not give serious attention and don’t 

realize what is violence because they don’t know. 

Key words: Children Violence, Christian Family, The duty of the church, Child Protection Law. 

Pendahuluan 

Hanya sedikit orang yang tertarik berbicara secara serius tentang keberadaan anak-anak 

di Indonesia. Kesadaran tentang perlindungan, peran dan fungsi anak di negara ini memerlukan 

perhatian yang serius dari semua pihak. Setiap negara membutuhkan generasi penerus untuk 

menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun masih ada banyak anggapan 

bahwa anak sebagai pribadi kecil dan lemah yang semestinya berada di dalam kendali orang 

dewasa, sehingga berakibat orangtua pun berhak melakukan apa saja terhadap anak. Pengertian 

keliru demikian terus berkembang sehingga banyak diajarkan baik di rumah atau di sekolah, 

bahwa anak harus menurut sepenuhnya kepada orangtua, guru ataupun orang dewasa lainnya. 

Anak-anak kadang-kadang diperlakukan semena-mena, mereka tidak boleh membantah, 

mengkritik, apalagi melawan tanpa adanya penjelasan yang logis dan rinci. Pandangan demikian 
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akhirnya terus berkembang dan sering membuka peluang terjadinya berbagai kekerasan, 

penindasan, dan perlakuan salah terhadap anak karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 

Seolah-olah mendidik anak memang harus dengan kekerasan.
1
 

Pada Kongres Anak Indonesia
2
 ke-VIII dan ke-IX yang dihadiri oleh penulis, banyak 

cerita tentang pengalaman anak korban kekerasan yang ternyata tidak tertangani dengan baik. 

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dilumrahkan terjadi begitu saja. Ada orangtua yang 

sibuk bekerja dan menelantarkan anaknya, ada anak yang menjadi korban pemerkosaan ayahnya 

sendiri, di daerah-daerah perbatasan banyak anak yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja 

seks komersial maupun untuk menjadi pembantu Rumah Tangga. Ada juga anak yang 

dieksploitasi oleh orangtuanya sendiri untuk mencari nafkah bagi keluarga. Masih banyak contoh 

tentang kekerasan terhadap anak. Masyarakat pada umumnya, bahkan pemerintah mengabaikan 

hal ini. Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut belum secara maksimal 

dilakukan hingga saat ini.  

Dalam pengamatan penulis, di bagian timur Indonesia, budaya mendidik anak dengan 

kekerasan masih berlaku. Bentuk kekerasan seperti apa? Tentu akan lebih dijelaskan pada 

bagian-bagian selanjutnya. Sangat merisaukan ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa 

dalam lingkungan keluarga sendiri, terkadang orangtua tidak sadar atau tidak tahu bahwa pola 

yang mereka lakukan dalam mendidik anak-anak mereka ada yang sudah menjurus kepada 

                                                             
1 Seto Mulyadi., Paradigma Baru Pola Pengasuhan Anak, MLC, 2005 hal xi 
2 Kongres anak Indonesia merupakan acara tahunan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Kegiatan 

ini dilaksanakan setiap menjelang hari Anak Nasional, 23 July dengan  melibatkan delegasi-delegasi anak dari 

seluruh provinsi di Indonesia. Data ini terambil saat Kongres Anak ke VIII dan IX dengan Tema:Selamatkan Anak 

Indonesia dari Ketidak Adilan dan Keluarga Bertanggung Jawab, Anak Terlindungi  (Bogor dan Depok, July 2008 

dan July 2009) 
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perilaku kekerasan. Terlebih dalam keluarga Kristen yang seharusnya menjadi teladan, pusat 

penanaman moral, ajaran Kristiani malah melakukan tindakan-tindakan kekerasan anak yang 

sangat parah. Akibat dari tindakan kekerasan ini jelas memerosotkan derajat kemanusiaan anak-

anak karena anak-anak tidak mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan, merealisasikan serta 

mengembangkan diri lebih leluasa. Inilah realita yang terjadi di Provinsi Maluku. Perilaku 

kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai hal yang wajar saja. Masalah 

moral generasi masa kini menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan pola asuh orangtua terhadap 

anak di Maluku?. Pergaulan bebas terjadi dimana-mana, pernikahan dini, hamil di luar nikah 

menjadi masalah-masalah sosial yang marak terjadi di Maluku saat ini. 

Penulis secara khusus tertarik untuk menyelidiki masalah kekerasan terhadap anak dalam 

keluarga dan bagaimana gereja menanggapinya? Bagaimana gereja berteologi sosial dengan 

berperan pada masalah sosial yang konkrit dalam kehidupan jemaat? Dalam Pasal 20 ayat 1 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Negara, 

pemerintah, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak.”
3
 Hal ini berarti bahwa bukan saja orangtua dan guru di 

sekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarkan perlindungan anak, tetapi 

semua komponen orang dewasa dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah gereja. Gereja 

mempertahankan eksistensinya dengan melindungi generasi penerusnya, dengan memainkan 

secara baik sebagai pusat pendidikan kristiani, pusat penanaman nilai-nilai kristiani bagi anak-

anak dan juga kepada orangtua yang adalah jemaatnya. 

                                                             
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia,2002), 20 
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Jadi topik dalam tulisan ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana kita dapat memutuskan 

mata rantai kekerasan terhadap anak dengan melihat kembali tanggung jawab gereja dalam 

pembinaan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menuntun adalah apa saja bentuk 

kekerasan anak yang terjadi di lingkungan jemaat GPM Rumahkay, apa yang sudah gereja 

lakukan untuk mengatasi masalah kekerasan anak serta kendala-kendala yang dihadapi dan pada 

akhirnya penulis akan mencoba memberikan beberapa pemikiran tentang apa yang sebaiknya 

dilakukan oleh gereja yang didasarkan pada perspektif Pendidikan Agama Kristen. Penulis 

memulai dengan melihat definisi kekerasan menurut Galtung yang dibagi dua bagian besar yaitu 

kekerasan langsung dan tidak langsung. Kekerasan langsung mencakup kekerasan fisik dan 

verbal. Kekerasan tidak langsung mencakup kekerasan budaya dan kekerasan struktur. Teori dari 

Lawson dan perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga 

mempertajam penjelasan tentang apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. 

Pada akhirnya akan dilihat bagaimana gereja berteologi sosial untuk  mengatasi masalah ini. 

Gereja yang adalah bagian dari masyarakat bertanggung jawab berperan serta dalam 

mengimplementasi Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

2. Definisi Kekerasan. 

Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani 

dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.
4
 Kekerasan didefinisikan sebagai 

sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan dirinya. Artinya segala 

sesuatu yang menghalangi proses aktualisasi diri dan pertumbuhan pribadi bisa disebut sebagai 

kekerasan. Aktualisasi potensi menuntut terpenuhinya prasyarat pertumbuhan pribadi berupa 

                                                             
4 Johan Galtung., Violence, War, and Their Impact On Visible and Invisible Effect of Violence, dalam 

http://them.polylog.org  pada tanggal 20 Maret pukul 21.00 WIB 

http://them.polylog.org/
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kebebasan, keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Karena hanya dengan itulah potensi-potensi 

manusia dapat teraktualisasi dan pribadi akan tumbuh secara wajar.
5
 Jika keadaan membuat 

tingkat aktualisasi masyarakat berada di bawah tingkat potensialnya karena kasus-kasus tertentu 

maka kekerasan tersebut dikelompokkan dalam kekerasan tidak langsung atau kekerasan 

struktural. Salah satu pusat pemikiran Galtung adalah individu manusia dalam lingkup sosialnya. 

Setiap individu atau pribadi mempunyai hak untuk merealisasikan diri dan hak untuk 

mengembangkan diri. Inilah hak yang tak dapat dicabut dan nilai yang dituju dari setiap gerak 

langkah hidup manusia.
6
 Galtung membagi kekerasan menjadi dua jenis.

7
 Pertama kekerasan 

langsung (direct violence-visible), yaitu kekerasan yang terjadi secara verbal dan fisik, yang 

terlihat sebagai perilaku misalnya melukai, membunuh atau perang. Tampaklah bahwa dengan 

melukai atau membunuh berarti menempatkan realisasi jasmani aktualnya dibawah realisasi 

potensialnya. Jenis kekerasan yang kedua yaitu kekerasan tidak langsung (indirect violence-

invisible) yaitu kekerasan struktural. Kedua jenis kekerasan tersebut dapat dilihat dalam segitiga 

kekerasan berikut.  

Visible          Kekerasan Langsung 

Invisible   Kekerasan Budaya    Kekerasan Struktur 

Kekerasan langsung dibagi atas kekerasan verbal dan fisik, yang terlihat sebagai perilaku. 

Kekerasan ini merugikan tubuh, pikiran dan jiwa. Sifat kekerasan langsung adalah dinamis, 

                                                             
5 Johan Galtung., Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, (Surabaya: Pustaka 

Eureka, 2003),5 
6
Johan Galtung, The True Worlds (1980) dalam Windhu.,Marsana, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan 

Galtung (Yogyakarta: Kanisius, 1992),66 
7
Johan Galtung., Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, (Surabaya: Pustaka 

Eureka, 2003), 69 
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mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat, yang dapat menimbulkan perubahan.
8
 

Kekerasan langsung terindikasi berakar dari kekerasan struktural dan kekerasan kultural. 

Kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural yaitu yang telah terbentuk dalam suatu 

sistem sosial tertentu. Kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitis tertentu dan 

tidak nampak. Penekanannya lebih condong kepada sistem yang berjalan dalam suatu situasi 

sosial, atau dengan kata lain berasal dari struktur sosial itu sendiri, antara orang, antara kumpulan 

orang (masyarakat), antara kumpulan masyarakat di dunia. Di dalam suatu masyarakat, 

kekerasan langsung akan diperhatikan sedangkan kekerasan struktural dianggap wajar saja bak 

udara di sekitar kehidupan.
9
 Kekerasan budaya berarti aspek-aspek budaya, yaitu ruang simbolik 

keberadaan manusia yang dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empirik 

dan ilmu formal (logika-matematis), yang dapat dipakai untuk melegitimasi kekerasan langsung 

atau kekerasan struktural.
10

 Kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan kekerasan 

struktural menjadi terlihat atau dirasakan benar atau setidaknya tidak salah. Kekerasan budaya 

menyoroti cara bagaimana satu perbuatan kekerasan langsung dan fakta kekerasan struktural 

dilegitimasi dan menjadi bisa diterima di masyarakat.
11

  

Definisi Kekerasan Terhadap Anak 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
12

 Kekerasan pada anak merupakan tindakan melukai berulang-ulang 

secara fisik, emosional, verbal terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, 

                                                             
8 Johan Galtung.,Studi Perdamaian : Perdamaian dan…., dalam Windhu Marsana., Kekerasan dan Kekuasaan 

Menurut Johan Galtung (Yogyakarta:Kanisius,1992), 64 
9
 Ibid 

10
 Thomas Santoso., Teori-Teori Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 18 

11 Johan Galtung., Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, (Surabaya: Pustaka 

Eureka, 2003), 184 
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 (Jakarta: 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia,2002), 13 
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hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan 

seksual.
13

 Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child 

violence, menyebut ada empat macam violence, yaitu emotional violence, verbal violence, 

physical violence, dan sexual violence. Kekerasan secara Fisik (physical violence), kekerasan 

yang melukai bagian tubuh anak. Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu 

berlangsung dalam periode tertentu. Berikutnya adalah kekerasan emosional (emotional 

violence). Terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya 

meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Misalnya anak dibiarkan lapar karena ibu terlalu 

sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak  

untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan 

emosional itu berlangsung konsisten. Orangtua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya 

akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. Kekerasan secara Verbal 

(verbal violence) biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi 

yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan 

tindakan kekerasan secara mental, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. 

Kekerasan Seksual (sexual violence) meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan 

pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual violence adalah setiap perbuatan 

yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak 

wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersil dan atau tujuan tertentu.
14

 Kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari 

                                                             
13 Ahmad Syukri., Peran Komisi Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam Memerangi Kekerasan Anak dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf diunduh pada tanggal 25 Februari 2013 

pada pukul 20.20 WIB 
14 Ibid., 2-3 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf
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berbagai faktor.
15

 Pertama karena pewarisan kekerasan antar generasi (intergenerational 

transmission of violance). Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika 

tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan 

demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke  generasi. Faktor kedua yaitu adanya stres 

sosial (social stress). Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko 

kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, 

penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, 

orang cacat di rumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Faktor ketiga yaitu isolasi sosial 

dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan 

kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang 

bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan  kebanyakan mempunyai 

hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Faktor yang terakhir adalah faktor struktur 

keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan 

kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan 

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh.  

Undang-Undang Perlindungan Anak 

Sejarah hak anak sebagai reaksi atas penderitaan yang muncul akibat bencana perang, 

para aktivis perempuan melakukan protes dengan membawa poster-poster yang meminta 

perhatian dunia atas nasib anak yang menjadi korban perang. Para aktivis perempuan ini 

melakukan kegiatan menangani anak-anak korban perang. Salah satu di antara aktivis perempuan 

yang menangani masalah pengungsi anak setelah perang dunia I yaitu Eglantyne Jebb, pendiri 

                                                             
15 Gelles Richard J (1982) dalam  Ahmad Syukri., Peran Komisi Perlindungan Anak Sumatera Utara dalam 

Memerangi Kekerasan Anak di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf diunduh 

pada tanggal 25 Februari 2013 pada pukul 20.30 WIB 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf


13 
 

organisasi perlindungan anak (Save the Children Fun).
16

 Pada tahun 1924 Liga Bangsa-Bangsa 

menyetujui deklarasi hak anak yang diusulkan oleh perhimpunan Save The Children Fun tersebut 

di atas, deklarasi ini dikenal dengan sebutan deklarasi Jenewa. Pada tahun 1979, akhirnya 

ditetapkan sebagai tahun anak internasional, dan pada saat yang bersamaan suatu kelompok kerja 

dibentuk untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak (KHA) yang bertujuan untuk 

merumuskan suatu dokumen standar internasional bagi pengakuan terhadap anank-anak dan 

mengikat secara yuridis. Pada tanggal 20 November 1989 rancangan Konvensi Hak Anak 

disahkan dengan suara bulat oleh majelis umum PBB. Pada tanggal 2 September 1990, Konvensi 

Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Pada tanggal 25 Agustus 1990, 

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan mulai berlaku 

pada tanggal 5 Oktober 1990. Pada tanngal 22 Oktober 2002, presiden Indonesia saat itu 

mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang isinya mengadopsi hak-hak anak yang 

ada dalam Konvensi Hak Anak.
17

 

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan peralatan yang kuat untuk 

mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Konvensi Hak Anak (KHA) 

adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melindungi hak-hak anak. Undang-

Undang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak 

Anak (KHA). Undang-Undang ini didasari oleh empat prinsip utama KHA: non-diskriminasi, 

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta partisipasi. Undang-Undang 

Perlindungan Anak adalah satu-satunya undang-undang mengenai hak-hak anak yang 

menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. Perlindungan adalah salah satu dari hak-hak 

                                                             
16

 Apong Herlina., Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, (LPA, 2004),1 
17 Joni Muhamad, Mengenal Lebih Dekat UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Indonesia Legal 

Centre Publishing, 2004), 68 
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anak yang esensial. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, 

diskriminasi, dan penelantaran.
18

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak
19

 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 16 ayat 1 menegaskan lagi 

bahwa “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Pasal 3 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 

menyebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Dalam Pasal 20 

ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 25 ayat 1 lebih ditekankan lagi tentang 

kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Disebutkan “Kewajiban dan tanggung jawab 

masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak.”
20

 

 

                                                             
18 Apong Herlina, dkk, Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, (Jakarta : Harapan Prima, 2003), 3 
19

Undang-Undang ini merupakan upaya menoperasionalkan Keppres No.36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi 

terhadap Konvensi Hak Anak PBB (CRC. 1984) 
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 25 ayat 1 (Jakarta: 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia,2002), 21 
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Tanggung Jawab Gereja Menyelenggarakan Perlindungan Anak  

 Gereja atau jemaat lokal adalah komunitas orang percaya atau biasa disebut komunitas 

iman. Apa yang mempersatukan orang-orang ini adalah iman mereka dan karena itu urusan 

utamanya adalah bagaimana iman itu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tingkat-tingkat 

perkembangan jemaat termasuk di dalamnya anak dan remaja.
21

 Komunitas iman yang dipahami 

bukan hanya menyangkut dimensi afeksi tetapi juga perilaku moral. Oleh karena itu perilaku 

moral dari setiap jemaat juga termasuk di dalam tanggung jawab gereja sebagai sebuah 

komunitas moral. Perbuatan-perbuatan moral serta karakter orang percaya adalah buah yang 

menunjukkan pohonnya. Kalau anak dan remaja mengklaim diri Kristiani, maka sudah pasti 

tidak hanya pengakuan secara verbal, melainkan penunjukkan suatu sikap moral Kristiani 

sehingga dari buah kita mengenal pohon.
22

 

Strategi yang paling tepat untuk gereja merealisasikan perhatian kepada anak adalah 

lewat pelayanan keluarga. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam 

lingkungan sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan terutama. Di 

sinilah karakter seorang anak dibentuk. Khususnya bagi keluarga Kristen adalah tempat 

pembentukan karakter Kristiani seorang anak. Keluarga Kristen memegang peranan terpenting 

dalam pendidikan agama Kristen.
23

 Keluarga dibentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan itu 

bertanggung jawab atas pembentukan dan besarnya keluarga. Baik dalam Perjanjian Lama 

maupun dalam Perjanjian Baru, anak yang diterima dalam persekutuan pernikahan itu dipandang 

sebagai berkat Tuhan. Orangtua yang hidup berdasarkan iman bolehlah memandang anaknya 

sebagai anak perjanjian Tuhan. Betapa pentingnya anak itu dalam sebuah persekutuan keluarga. 

                                                             
21 Nuhamara Daniel., Strategi Pelayanan Anak dan remaja dalam Gereja, dalam International Seminar On 

Curriculum and Training of Trainer, (Salatiga: 2013), 5 
22 Ibid 
23 Homrighausen.E.G dan Enklaar.I.H., Pendidikan Agama Kristen, (Jakarta : Bpk Gunung Mulia, 1991),  145 
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Anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Bahkan bagi sebagian orang, suatu pernikahan jika 

tidak dikaruniakan seorang anak, maka pernikahan itu dianggap tidak diberkati oleh Tuhan, 

walaupun sebenarnya pandangan ini memang keliru. Dalam panggilan dan tugas sebagai 

orangtua terhadap anaknya, orangtua mempunyai tugas untuk mengurus kebutuhan materiil 

anak-anak, menciptakan suatu suasana yang nyaman bagi anak-anak, mendidik anak-anak 

mereka baik dalam hal pengenalan nilai dan perilaku Kristiani. Sungguh sangat menyedihkan 

jika Alkitab itu menjadi kitab yang tertutup di dalam keluarga. Hendaklah keluarga itu melatih 

diri hidup dengan dan dari firman Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga misalnya.
24

 

Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga juga merupakan hal paling strategis karena 

sosialisasi primer terjadi pada masa kanak-kanak (di keluarga) jauh lebih kuat dan permanen.
25

 

Idealnya keluarga harus menjadi tempat bagi setiap individu untuk bebas menjadi dirinya sendiri, 

tempat untuk menerima kasih sayang dan diakui eksistensinya, mengalami kehangatan dan 

keakraban, kebahagiaan, dukungan, diterima dan dihargai.
26

  

Kenakalan remaja merupakan ujian mutu dari pola pendidikan yang diterapkan orangtua 

selama anak itu masih di bawah usia remaja. Kalau hubungan timbal balik anak dengan orangtua 

sudah rusak sewaktu kecil, anak tidak mau lagi mengikuti petunjuk orangtua. Menegur dan 

memberi nasihat kepada anak remaja yang belum memiliki iman dan kepribadian yang sehat 

justru akan semakin menjauhkan anak tersebut.
27

 Orangtua sebagai salah satu kategorial 

pelayanan gereja membutuhkan bimbingan untuk menjadi orangtua yang baik. Di sinilah gereja 

berperan dengan tugas pembinaan warga jemaat khususnya menyelenggarakan pendidikan 

                                                             
24 J, Verkuyl., Etika Seksuil, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1957), 13 
25

 Nuhamara Daniel., Pembimbing Pendidikan Agama Kristen, (Salatiga: Jurnal Info Media), 2007 
26

 Sugiyo Teha., Keluarga sebagai Sekolah Cinta, (Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 1996), 20 
27

 Stanley Heath.,Teologi Pendidikan Anak (Dasar Pelayanan Kepada Anak), (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 

2011), 41 



17 
 

agama Kristen dalam settingan keluarga secara baik. Gereja perlu mengembangkan apa yang 

disebut parenting education
28

, artinya pelayanan pendidikan kepada orangtua yang mempunyai 

anak dan remaja agar mereka dapat berfungsi sebagai pendidik utama dan pertama, serta efektif, 

bagi anak-anak mereka. Hal ini penting karena banyak orangtua yang belum siap menjadi 

pendidik bagi anak-anak mereka terutama dalam segi iman, moral dan karakter. Tugas ini lebih 

sering diserahkan kepada gereja melalui komisi anak dan remaja. Parenting Education 

membahas seputar effective parenting
29

 yang meliputi refleksi pengalaman pola asuh yang 

pernah dialami oleh sang orangtua, refleksikan nilai dan kepercayaan yang ingin ditanamkan 

kepada anak-anak, mempunyai pengetahuan untuk memastikan anak-anak dalam keadaan sehat 

secara jasmani, pemahaman terhadap tahap perkembangan anak-anak dalam berbagai 

dimensinya (apa yang diharapkan, apa yang mendorong perilaku anak pada usia tertentu) 

sehingga bisa secara tepat mengenal kebutuhan anak-anak, keterampilan komunikasi untuk 

mendengarkan dan memecahkan masalah anak bersama, pengembangan strategi mendisiplinkan 

anak yang baik dan konsisten untuk nilai dan norma yang pantas (bisa dibahas bersama) dan 

tentunya tanpa melalui kekerasan. 

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak dalam Keluarga Kristen di Jemaat GPM Rumahkay 

 Penulis mengambil Gereja Protestan Maluku (GPM) jemaat Rumahkay sebagai lokasi 

penelitian. Jemaat GPM Rumahkay terletak di Provinsi Maluku, kabupaten Seram Bagian Barat 

dan termasuk dalam Klasis Kairatu. Jumlah kepala keluarga di jemaat GPM Rumahkay 

berjumlah 429 kepala keluarga.
30

 Pada umumnya jika dilihat dari data kekerasan Kepolisian 

Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di 

                                                             
28 Nuhamara Daniel., Strategi Pelayanan Anak dan remaja dalam Gereja, dalam International Seminar On 

Curriculum and Training of Trainer, (Salatiga: 2013) 
29

 Nuhamara Daniel., Bahan Ajar Mata Kuliah PAK Kategorial, (Salatiga: 2009) 
30 Data Statistik Jemaat GPM Rumahkay tahun 2011 
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Provinsi Maluku adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dalam tahun 2012, tercatat ada 

90 kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang terjadi, sedangkan memasuki tahun 2013 

sampai Maret 2013 tercatat ada 19 kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak yang 

dilaporkan pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau 

Lease.
31

 Itu semua terjadi dalam lingkungan keluarga. Sangat merisaukan mengetahui bahwa 

para pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua sendiri yang ternyata beragama Kristen. 

Sayangnya orangtua Kristen sekarang sudah jauh dari contoh perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai Kristiani.
32

 Ada sebuah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak 

kandungnya sendiri.
33

 Perkara ini terjadi di Desa Hatu, Maluku Tengah. Ayah kandung yang 

seharusnya menjadi teladan, pelindung bagi anak-anak justru membuat masa depan anaknya 

menjadi kabur akibat perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh sang ayah. Ayah mempunyai 

kebiasaan mabuk-mabukan dan suka menonton film porno, dan ternyata juga memiliki istri yang 

lain. Jika anak tidak mau memenuhi permintaan ayah, anak tersebut dipukuli atau diancam. 

Kejadian ini terjadi berulang sejak anak berusia 13 tahun dan baru terungkap pada saat ia sudah 

berusia 18 tahun. Menurut cerita, kejadian ini sudah pernah diketahui oleh sang ibu, tetapi hanya 

didiamkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya kejadiannya terus berulang. Perkara 

di atas hanyalah contoh kecil dari banyak kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah 

Maluku.  

Berdasarkan data yang diambil dari wawancara terhadap 60 responden jemaat GPM 

Rumahkay, ada juga bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik yang paling sering terjadi tetapi 

tidak pernah diberi perhatian serius yaitu kekerasan verbal. Kita mulai melihat yang pertama 

                                                             
31 Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease 
32

 Wawancara dengan Bpk Izak Kaitjily (staff unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pulau Ambon 

dan Pulau-Pulau Lease) pada tanggal 11 April 2013 pukul 14.00 WIT 
33

 Wawancara dengan Bpk I Dewa Gede Purnama (staff unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor 

Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) pada tanggal 11 April 2013 pukul 15.30 WIT 
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tentang kekerasan fisik. Memukul dengan kayu, rotan, menggunakan tangan dianggap adalah hal 

yang wajar dalam mendidik anak-anak. Memang benar, jika pukulan itu hanya sekedar pukulan 

yang tidak mengakibatkan luka, memar, trauma pada anak, tidak menjadi masalah. Tetapi jika 

pukulan itu sampai mengakibatkan luka, memar, trauma yang berkepanjangan itulah yang 

disebut sebagai kekerasan langsung oleh Galtung karena dengan melukai berarti menempatkan 

realisasi jasmani aktual anak tersebut dibawah realisasi potensialnya. Pukulan fisik yang 

mengakibatkan anak tersebut tidak dapat mengaktualisasikan diri dengan baik tetap disebut 

kekerasan. Contoh kasus yang terjadi pada salah satu jemaat di GPM Rumahkay yang dipukuli 

orangtua sehingga mengganggu pendengaran. Gangguan pendengaran yang dia derita bukan saja 

mengakibatkan kesehatan jasmani terganggu, namun mempengaruhi lingkungan sosial bahkan 

dirinya sendiri tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia sering diejek oleh lingkungan sosialnya 

akibat perbuatan dari sang ibu. Sampai sekarang keluhan itu masih menjadi satu masalah yang 

tidak terselesaikan dalam hidupnya. Hal ini tidak pernah mendapat perhatian dari pihak gereja 

maupun pihak kepolisian atau pemerintah setempat.  

 Berikutnya adalah kekerasan verbal. Orangtua dalam emosi yang lepas kendali sering 

mengeluarkan kata-kata kasar seperti makian, nama-nama hewan, dan sumpahan. Nene moyang 

(semacam sumpahan dengan menyebut leluhur-leluhur yang sudah meninggal), kerko (sama arti dengan 

kuburan, semacam kata sumpahan untuk cepat meninggal) anjing, babi, karbou (kerbau), binatang, 

buta huruf, nau-nau (sama arti dengan bodoh atau tidak tahu sama sekali), ana seng berguna 

(sama arti dengan anak yang tidak berguna), ana lahir salawar (sama arti dengan anak yang 

sudah dikutuki sejak lahir), ana tar tau manir (sama arti dengan anak yang tidak tahu aturan), 

ana tar tau diri (sama arti dengan anak yang tidak tahu balas budi), ana lepra (sama arti dengan 

anak yang kena kutukan penyakit berbahaya), palias ose (semacam sebuah sumpahan untuk 
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mendapat sesuatu hal yang tidak baik), dan semua jenis makian orang Maluku adalah contoh 

kata-kata kasar yang sering diucapkan orangtua kepada anak saat sedang marah. Hal ini terjadi 

hampir di semua rumah dalam waktu yang panjang, dan diakui sudah menjadi sangat wajar 

terjadi di Maluku serta diwarisi dari generasi ke generasi. Jelaslah oleh Lawson ini dikategorikan 

ke dalam kekerasan verbal, yang oleh Galtung didefinisikan dalam golongan kekerasan 

langsung. Kata-kata yang diberikan secara tidak langsung membentuk mental atau kepribadian 

dari sang anak. Sumpahan-sumpahan yang diberikan oleh orangtua dapat menyebabkan stress 

yang berkepanjangan bahkan bisa merusak moral anak tersebut. Faktor yang mempengaruhi 

adalah pertama tentang edukasi orangtua yang masih sangat minim. Orangtua tidak diajarkan 

bagaimana cara mengelola emosi ketika berhadapan dengan anak-anak. Ketika lelah bekerja, 

emosi orangtua menjadi tidak stabil dan bisa berujung pada kekerasan. Kondisi sosial dari jemaat 

juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan, jumlah anggota keluarga yang tidak seimbang 

dengan hasil pendapatan akan mengakibatkan stress sosial yang bisa berujung pada kekerasan. 

Faktor penyebab yang lebih dominan adalah adalah karena kata-kata ini sudah membudaya dan 

diwarisi dari generasi ke generasi. Generasi berikut belajar dan bertumbuh dalam budaya 

kekerasan dari generasi sebelumnya sehingga bagaikan mata rantai yang tidak pernah terputus, 

karena terus dihidupi dan diwariskan.  

Menariknya di antara responden yang penulis wawancarai, ada responden yang ternyata 

tidak menerapkan pola asuh seperti masyarakat pada umumnya. Bagi sebagian responden, 

setelah dikenai tindakan keras (seperti pukul dengan keras atau mengeluarkan kata kasar) anak 

tersebut tidak menjadi lebih baik, bahkan kesalahan tersebut akan diulang lagi. Ada responden 

yang mengatakan bahwa dengan berkata kasar atau pukul dengan keras tidak membuat anak-

anak semakin lebih baik. Menguatkan pernyataan mereka, seorang anak kecil yang penulis 
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wawancarai bernama Vilton Tuamely berusia 6 tahun menjawab dengan lantang “dapa pukul, be 

bikin tamba lai.” (dalam bahasa Indonesia, berarti setelah dipukul, dia akan semakin membuat 

kesalahan itu lebih lagi dari kesalahan sebelumnya). Jadi, kepatuhan anak-anak terhadap perintah 

orangtua hanya bersifat sementara, bukan karena disiplin tetapi karena ketakutan. “Waktu 

mengikuti perkembangan anak, ternyata dengan kata kasar membuat anak-anak semakin nakal. 

Berbeda ketika mereka ditegur secara halus, karena dibiasakan sejak kecil untuk bertindak 

disiplin, dengan sendirinya anak tahu mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.”
34

 

“Dengan melihat perkembangan anak-anak sekarang, sebenarnya pola asuh dari kecil itulah yang 

harus diperhatikan. Anak-anak dididik dengan membiasakan hidup disiplin, setiap malam 

sebelum tidur ada saat untuk saling diskusi dan saling mendoakan. Hal ini kemudian jadi terbiasa 

dan menjadikan anak-anak itu patuh karena mereka sudah dibiasakan dengan apa yang harus 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.”
35

 Perbedaan ini tidak direkayasa. Beberapa 

masyarakat sudah membuktikan bahwa pola asuh dari kecil jika diberikan dengan baik, anak-

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Menjadi terlambat ketika dewasa baru mulai 

membiasakan untuk mendisiplinkan anak. Anak-anak akan semakin kebal dengan tindakan keras 

dan membuat mereka semakin tidak mematuhi orangtua sebagaimana mestinya. Anak yang 

tinggal dengan orangtua yang melakukan tindak kekerasan akan belajar bagaimana cara 

berinteraksi dan bersosialisasi dari orangtuanya. Orangtua yang terbiasa berteriak, mengancam, 

atau melakukan tindakan yang menyimpang lainnya akan diamati oleh anak untuk kemudian 

dicontohi oleh anak saat ia harus bersosialisasi atau melakukan interaksi dengan lingkungannya. 

Tindakan ini akan membawa anak pada sebuah perilaku menyimpang yang apabila dilakukan 

                                                             
34 Wawancara dengan Ibu Martha Tatipikalawan, berprofesi sebagai guru SMA, usia 45 tahun dan memiliki 3 orang 

anak, yang paling bungsu berusia 16 tahun. 
35 Wawancara dengan Bpk Wempi Wairatta, berprofesi sebagai petani, usia 51 tahun dan memiliki 7 orang anak, 

yang paling bungsu berusia 17 tahun dan yang paling sulung berusia 27 tahun. 
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hingga usia remaja akan mengakibatkan kenakalan remaja. Sebenarnya orangtua sudah tahu 

bahwa hal itu salah, tetapi selalu mencari cara untuk membenarkan hal yang sudah jelas salah 

ini. Struktur kekuasaan orangtua terhadap anak membuat hal-hal ini menjadi sangat wajar, 

orangtua merasa orangtua berhak melakukan apa saja terhadap sang anak. Apalagi ketika ini 

sudah menjadi kekerasan budaya. Kekerasan budaya membuat kekerasan fisik dan verbal ini 

menjadi terlihat atau dirasakan benar. Kekerasan yang sudah menjadi ideologi membuat suatu 

kebiasaan yang sudah dilegitimasi oleh masyarakat seakan-akan menjadi sesuatu hal yang benar 

untuk dilakukan.  

4. Apa yang Sudah Dilakukan oleh Jemaat GPM Rumahkay ? 

Gereja melakukan pembinaan dalam keluarga sebagian besar lewat ibadah BINAKEL 

(bina keluarga).
36

 Selain BINAKEL, gereja melakukan pembinaan melalui khotbah-khotbah, 

diskusi, sharing, penelaah alkitab di ibadah pelayanan kategorial dan ibadah Minggu. Ada juga 

pembinaan yang gereja lakukan kepada orangtua saat pengembalaan anak yang mau dibaptis dan 

biasanya menjelang pelaksanaan perjamuan kudus, gereja melakukan kunjungan pastoral (tiga 

bulan satu kali) untuk mempersiapkan keluarga melaksanakan perjamuan kudus. Selain itu dalam 

komisi Sekolah Minggu ada program yang dilaksanakan setiap akhir tahun yaitu pertemuan 

antara pihak gereja, orangtua, dan para pengasuh guna membicarakan berbagai kepentingan anak 

selama tahun ajaran dalam sekolah Minggu tersebut.  

Untuk pembinaan anak-anak, program sepenuhnya diatur oleh komisi Sekolah Minggu. 

Seperti temu anak dan remaja, kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, 

permainan-permainan kreatif, dan juga pendampingan bagi anak-anak yang dikenai kekerasan 

                                                             
36 Binakel (Bina Keluarga) merupakan ibadah keluarga yng dilakukan oleh masing-masing Rumah Tangga setiap 

hari Sabtu atau yang disebut kunci usbu. 
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oleh orangtua. “Pengasuh-pengasuh di lingkungan sekolah Minggu jemaat GPM Rumahkay 

disiapkan dengan pembekalan dan pelatihan oleh tim pembimbing yang terdiri dari para pendeta 

dan guru-guru Pendidikan Agama Kristen.”
37

 Dilihat dari data yang ada, gereja belum secara 

khusus melakukan pembinaan terhadap orangtua khususnya orangtua-orangtua yang berpotensi 

melakukan kekerasan. Diskusi, khotbah, sharing, penelaah alkitab yang dilakukan dalam ibadah-

ibadah ternyata tidak ampuh menembus kebiasaan masyarakat yang sudah terlanjur menjadi 

ideologi ini. Kegiatan atau tema-tema dalam ibadah yang mengangkat masalah pembinaan 

keluarga secara khusus kurang dirutinkan. Bahkan khusus untuk kekerasan verbal, dianggap 

sebagai sebuah hal yang wajar. “Kata-kata kasar tersebut dalam budaya orang Maluku dianggap 

sebagai perekat keakraban atau hubungan persaudaraan yang sangat dekat bahkan kalau anak 

kecil sudah bisa mengucapkan kata-kata kasar tersebut, maka anak tersebut dianggap pandai.”
38

 

“Kekerasan verbal yang banyak ditemui di jemaat GPM Rumahkay memang sudah menjadi 

masalah yang sangat serius. Seperti sudah menjadi sebuah ideologi baru yang melekat dalam 

kehidupan jemaat. Orangtua tidak menyadari bahwa kata-kata inilah yang membentuk 

kepribadian anak-anak. Anak-anak akan tumbuh dalam penanaman nilai, moral yang tidak baik. 

Ketika anak disanjung, dia akan belajar untuk menjadi percaya diri, dan sebaliknya jika dia 

dipojokkan dia akan belajar untuk menjadi anak yang pemalu atau minder.”
39

 Gereja menyadari 

bahwa hal ini adalah hal yang keliru, sayangnya belum banyak yang gereja lakukan untuk 

mengatasi dan menangani masalah-masalah ini. 

                                                             
37 Wawancara dengan Ibu Carolina Sahetapy,S.Pd (Ketua Komisi Anak dan Remaja jemaat GPM Rumahkay sejak 

tahun 1990-sekarang) pada tanggal 19 April 2013 pukul 13.00 WIT 
38 Wawancara dengan Bpk Wellem Salawane (Penatua Sektor Elim jemaat GPM Rumahkay) pada tanggal 19 April 

2013 pukul 11.00 WIT 
39 Wawancara dengan Pdt J.A.Resley, S.Si.Teol (Ketua Majelis Jemaat GPM Rumahkay sejak tahun 2011, sudah 

melayani 4 jemaat sejak tahun 1987-sekarang) pada tanggal 19 April 2013 pukul 19.00 WIT 
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Dalam upaya untuk melakukan pembinaan warga jemaat, ada juga kendala-kendala yang 

gereja hadapi. Pertama, latar belakang masyarakat yang ada di jemaat GPM Rumahkay yang 

terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, membuat jemaat kadang-kadang tidak patuh dengan apa 

yang gereja upayakan. Tingkat pendidikan jemaat GPM Rumahkay dapat dilihat dalam tabel 1.1 

di bawah ini: 

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Jemaat GPM Rumahkay 

Jenjang Pendidikan 

Pendidikan 

Sementara 

Ijazah 

Terakhir 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Taman Kanak-kanak (TK) 

Sekolah Dasar (SD) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Diploma 1&2 (D1,D2) 

Diploma 3 (D3) 

Sarjana (S1) 

Magister (S2) 

Doctor (S3) 

34 

68 

294 

142 

117 

- 

14 

20 

- 

- 

- 

- 

353 

291 

519 

17 

45 

55 

2 

- 

Total 607 1282 

Sumber: Data Statistik Jemaat GPM Rumahkay Tahun 2011. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

jumlahnya lebih besar dari lulusan sekolah menengah atas. Begitu pula dengan lulusan sekolah 
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dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas jauh lebih banyak dari pendidikan diploma 

dan strata satu maupun strata dua. Kendala yang berikutnya adalah jemaat kurang diperbiasakan 

dengan diskusi-diskusi atau pembicaraan tentang masalah-masalah sosial di dalam ibadah, 

akibatnya partisipasi jemaat juga kurang dalam mengambil bagian dalam peribadatan-

peribadatan dimaksud.
40

 Jemaat GPM Rumahkay berkembang sesuai dengan apa yang dianggap 

benar, sesuai dengan apa yang sudah dibiasakan sejak lama, akhirnya memang benar jika hanya 

dengan khotbah-khotbah saja tidak cukup untuk menegur karakter yang sudah terbiasa itu. 

”Kendala yang lain berasal dari dalam tubuh gereja sendiri, kadang-kadang gereja (dalam hal ini 

pengurus harian majelis jemaat) menganggap bahwa kekerasan yang orangtua lakukan terhadap 

anak adalah bagian dari urusan keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh gereja.”
41

 Kadang-

kadang pekerja gereja sendiri tidak menyadari secara utuh untuk memberi perhatian yang baik 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Gereja masih menganggap bahwa anak-anak 

sepenuhnya adalah tanggung jawab keluarga, dan lupa bahwa orangtua yang membimbing anak-

anak bahkan anak-anak itu sendiri termasuk dalam tanggung jawab pembinaan warga jemaat 

oleh gereja. Minimnya tanggung jawab bersama antara gereja dan jemaat di jemaat GPM 

Rumahkay memberi alasan yang cukup kuat kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan 

verbal dianggap biasa dan dilumrahkan terjadi di jemaat GPM Rumahkay. Bahkan tidak ada 

penanganan yang terlalu serius untuk masalah ini. 

 

5. Apa yang Sebaiknya Dilakukan oleh Jemaat GPM Rumahkay ? 

                                                             
40 Wawancara dengan Pdt J.A.Resley, S.Si.Teol (Ketua Majelis Jemaat GPM Rumahkay sejak tahun 2011, sudah 

melayani 4 jemaat sejak tahun 1987-sekarang) pada tanggal 19 April 2013 pukul 19.00 WIT 
41 Wawancara dengan Bpk Angky Akyuwen (Penatua sektor Beth-Eden jemaat GPM Rumahkay) pada tanggal 19 

April 2013 pukul 17.00 WIT 
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Berdasarkan data sebelumya, dapat dilihat bahwa gereja belum melakukan banyak hal 

untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Gereja sudah sampai pada tahap berpikir bahwa ini 

adalah masalah sosial yang serius, tetapi gereja belum sampai pada tahap melakukan aksi. Para 

pekerja gereja, orangtua yang penulis wawancarai sebenarnya tahu kelirunya didikan dalam 

budaya kekerasan, namun ketika karakter ini sudah terbiasa, maka selalu ada pandangan atau 

pendapat baru yang dibuat untuk membenarkannya.  

Markus 10: 13-16 menunjukkan secara lugas betapa Yesus sangat mencintai anak-anak. 

Pada masa Romawi, kedudukan anak dan perempuan sangat didiskriminasi, dieksploitasi di 

bawah pemerintahan Romawi saat itu. Anak-anak dan perempuan menjadi korban dari 

kekuasaan yang otoriter dari pemerintahan Romawi yang melakukan penindasan ekonomi dan 

sosial. Perempuan dan anak-anak dijual, dijadikan budak ketika tidak bisa membayar hutang. 

Naskah dalam injil Markus kemudian dipakai untuk menandingkan kenyataan yang merisaukan 

saat itu dengan memproklamirkan kedaulatan Yesus yang mengutamakan anak-anak dan 

perempuan.
42

 Anak-anak dipakai sebagai ukuran bagi mereka yang ingin masuk ke dalam 

kerajaan Sorga. Artinya anak-anak mendapat tempat yang sangat spesial di mata Yesus. Mereka 

yang dianggap lemah, tidak berdaya pada masa itu dihargai dan diberkati oleh Yesus. Ajaran 

dalam alkitab mengingatkan betapa pentingnya anak-anak di hadapan Yesus. Kehidupan orang 

Kristen seharusnya meneladankan Yesus dalam pertanggung jawaban Kristianinya. Gereja dalam 

hal ini jelas mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam merealisasikan injil di tengah 

kehidupan jemaat.  

                                                             
42 Joice Ann Mercer, Welcoming Children: A Practical Theology of Childhood dalam Daniel Nuhamara., Bahan 

Ajar Mata Kuliah PAK Kategorial, (Salatiga: Fakultas Teologi, 2009) 
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Strategi yang paling tepat untuk gereja merealisasikan perhatiannya untuk anak-anak 

adalah lewat parenting education.
43

 Orangtua perlu menyadari peran sebagai pendidik utama dan 

pertama bagi perkembangan iman, moral serta karakter anak-anak. Hal ini penting karena banyak 

orangtua yang belum siap menjadi pendidik utama bagi anak-anak mereka. Gereja harus 

melakukan parenting education yang bersifat continuitas. Suatu budaya yang baru harus 

dibangun untuk melawan budaya kekerasan yang sudah lama dihidupi ini. Puisi Children Learn 

What They Live yang ditulis oleh Dorothy Law Notel memberi refleksi betapa pentingnya peran 

orangtua dan lingkungan sosial yang membesarkan sang anak. Orangtua yang mengharapkan 

perubahan sikap dari sang anak, harus terlebih dahulu merubah sikap orangtua dan hidup sesuai 

dengan firman Tuhan. Orangtua juga perlu diingatkan untuk mengubah pola keteladanan dan 

pendidikan di dalam rumah, karena anak-anak tidak terlalu menghiraukan nasihat tetapi yang 

diikuti anak adalah teladan. Bertindak disiplin sebenarnya adalah cara mengajar perilaku moral 

kepada anak. Kedisiplinan memberikan rasa aman kepada anak karena anak tahu mana yang 

boleh dan yang tidak boleh. Dengan disiplin, anak-anak belajar melakukan sesuatu yang 

mendatangkan pujian, yang ditafsirkan oleh anak sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan 

oleh keluarga. Dengan disiplin yang sesuai dengan perkembangan, anak terbantu 

mengembangkan suara hati yang berperan sebagai pembimbing dalam pengambilan keputusan.
44

 

Penulis mempunyai beberapa hal praktis yang bisa dilakukan oleh gereja. Yang pertama 

Gereja harus menyadari terlebih dahulu bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah yang 

serius yang bukan saja menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab 

gereja mengingat anak-anak itulah generasi penerus gereja. Pertama, gereja bisa membentuk 

suatu tim khusus untuk menangani masalah-masalah ini, mengingat gereja juga tidak hanya 

                                                             
43

 Ibid 
44 Suharyanto Carolus,dkk., Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga (Yogyakarta: Kanisius, 2007) 
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mengurusi masalah perlindungan anak. Namun gereja bisa secara kreatif membagi peran, tugas 

yang terkontrol dengan baik untuk mengurusi atau menangani masalah sosial ini. Berikutnya 

gereja perlu merutinkan kunjungan pastoral kepada keluarga. Kunjungan pastoral yang berisi 

tentang percakapan-percakapan pastoral seputar kehidupan keluarga, pelayanan dalam keluarga 

terlebih dalam hubungan pembinaan kepada orangtua. Boleh diadakan satu bulan satu kali 

(1bulan 1x) agar pelayanan keluarga dapat terkontrol dengan baik. Kunjungan pastoral kepada 

keluarga yang sudah dilaksanakan setiap menjelang pelaksanaan perjamuan kudus dilihat tidak 

cukup efektif untuk mengontrol perkembangan kehidupan beriman keluarga Kristen apalagi 

dalam hubungan pembinaan anak dan orangtua. Keluarga adalah tempat sosialisasi dan edukasi. 

Dimana orangtua mensosialisasikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak melalui teladan 

hidup, perilaku dari orangtua sendiri. Agar terjadi proses sosialisasi yang efektif, orangtua harus 

menjadi model yang baik dari iman Kristiani agar menjadi panutan yang baik dalam internalisasi 

sistem kepercayaan, nilai dan pola tingkah manusia. Sebagai tempat edukasi, orangtua secara 

sengaja memberi nilai, hal-hal yang dianggap luhur, ajaran moral kepada anak-anak secara terus 

menerus tanpa mengenal batasan waktu ataupun usia. Jelaslah bahwa kehidupan beriman 

keluarga harus mendapat perhatian yang serius dari gereja. 

Ketiga, jemaat di GPM Rumahkay hampir semuanya tidak mengetahui apa itu Undang-

Undang Perlindungan Anak secara tepat, maka Gereja perlu mensosialisasikan Undang-Undang 

Perlindungan Anak bagi orangtua, agar orangtua maupun semua komponen orang dewasa 

mengetahui secara tepat dan bagaimana cara mengimplementasikan Undang-Undang No 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seluruh komponen orang dewasa perlu memahami apa 

saja yang merupakan hak-hak anak yang sudah diperjuangkan di seluruh dunia yang harus 

dipenuhi oleh semua orang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak. Anak-anak 
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punya landasan hukum untuk dapat bergerak, berkembang mengaktualisasikan diri mereka tanpa 

kekerasan, eskploitasi, diskriminasi dan perlakuan tidak baik lainnya. Gereja bisa membangun 

kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang anak untuk 

mendiskusikan hal ini bersama warga jemaat. Keempat mengenai khotbah-khotbah, sharing, 

diskusi yang sudah dilakukan. Khotbah-khotbah, materi-materi bina keluarga memang sudah 

menjurus kepada suatu pembinaan orangtua yang gereja lakukan secara verbal, namun jika 

dilihat dari kenyataan hidup masyarakat yang kurang partisipatif, dan cenderung agak susah 

didekati dengan pendekatan secara verbal, maka gereja perlu memikirkan untuk memberikan 

suatu efek jera kepada orangtua yang melakukan kekerasan kepada anak. Gereja harus 

membangun kerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk menangani secara hukum kasus-

kasus kekerasan anak yang dapat dideteksi oleh gereja. Dengan upaya memberikan efek jera 

kepada orangtua diharapkan orangtua tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kelima, 

Gereja perlu melakukan kegiatan pembinaan khusus orangtua (parenting education) yang 

dirutinkan. Dalam pembinaan ini dibahas tentang bagaimana menjadi orangtua yang baik (pakai 

fasilitator ahli yang sudah berkompeten dalam bidang pendidikan anak). Diharapkan pembinaan 

ini tidak seperti pendidikan formal di sekolah pada umumnya, mengingat jenjang pendidikan 

jemaat yang berbeda-beda. Pembinaan kepada orangtua lebih didahulukan, karena anak yang 

baru lahir (belum mengetahui apa-apa) akan dibesarkan oleh orangtua. Bagaimanapun 

karakternya, sikapnya, cara ia bersosialisasi, semuanya tergantung dari siapa yang mengasuhnya 

dan bagaimana lingkungan sosial yang membesarkannya. Akan sangat sulit untuk mendidik 

orang supaya hidup beriman kalau mereka sudah bertahun-tahun belajar untuk mengatur diri, 

apalagi kalau sudah mengikuti kemauannya sendiri. Kebiasaan hidup mereka itu sudah seperti 

adukan beton yang sudah mengeras. Tetapi terhadap kenyataan itu gereja tidak boleh menyerah, 
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jenuh apalagi lelah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diembankan kepada 

gereja.  

Terhadap anak-anak korban kekerasan, gereja bisa membangun kerjasama dengan rumah 

aman yang dibangun untuk para korban kekerasan. Misalnya untuk jemaat GPM Rumahkay, di 

tingkat klasis sudah dibangun rumah aman “BAZIRA”
45

 bagi anak dan perempuan yang menjadi 

korban kekerasan. Gereja bisa membangun kerjasama dengan meraka untuk lebih serius 

menangani korban-korban kekerasan. Dalam gereja sendiri, harus ada layanan konseling yang 

disiapkan untuk jemaat yang mengalami masalah. Jika ada anak korban yang sudah sampai 

traumatis, gereja perlu melakukan pendampingan selama yang anak tersebut butuhkan dan bukan 

dilimpahi kepada komisi sekolah minggu. Gereja juga harus lebih meningkatkan perhatian 

kepada komisi sekolah minggu agar dapat meningkatkan perannya dalam membina kehidupan 

anak-anak maupun kepada mereka yang dikenai kekerasan. Kepada mereka yang korban secara 

fisik  perlu ada penanganan secara serius untuk mengobati mereka, misalnya salah satu jemaat 

yang tuli
46

 karena dipukuli ibunya. Anak tersebut membutuhkan pengobatan medis yang dapat 

difasilitasi oleh gereja. Pada akhirnya gereja bisa memikirkan tentang adanya pendeta anak. 

Pendeta anak ini memiliki tugas tambahan khusus untuk membina atau menyelenggarakan 

pendidikan agama Kristen khusus bagi anak-anak, melaksanakan atau mengkoordinasikan hal-

hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Mereka adalah pendeta yang menjalankan fungsi 

kependetaan sebagaimana mestinya, hanya menambahkan konsentrasi lebih kepada bidang 

pelayanan anak. Komisi pelayanan anak saja tidak cukup, kegiatan-kegiatan anak mungkin 

sangat bisa ditangani oleh komisi pelayanan anak dan remaja, namun hal-hal lain seperti 

                                                             
45 Wawancara dengan Pdt Ny C.Maunary-Sinay,S.Si.Teol (Pendeta penghantar jemaat di jemaat GPM Rumahkay 

sejak tahun 2010, sudah melayani di tiga jemaat sejak tahun 2001-sekarang) pada tanggal 19 April 2013 pukul 08.00 

WIT 
46 Wawancara langsung dengan korban (jemaat GPM Rumahkay berusia 18 tahun, tidak memiliki pekerjaan) 
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pendampingan, konselin khusus untuk perlu pendeta khusus yang bertugas menjalankan fungsi 

itu. Pendeta anak seperti seorang pengasuh sekolah minggu namun tugasnya tidak hanya sekedar 

mengasuh tetapi misalnya ada kasus kekerasan, mereka yang akan memberi bimbingan konseling 

secara khusus bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Semuanya kembali kepada tekad dan 

komitmen orang-orang yang sadar dan memberi perhatian yang serius bagi kehidupan anak-anak. 

6. Penutup 

Banyak orang belum memahami dengan tepat bahkan memberi perhatian serius terhadap 

masalah kekerasan anak. Disebut tindakan kekerasan apabila tindakan-tindakan itu membuat 

anak tidak dapat merealisasikan diri dengan baik dengan kata lain penempatan realisasi jasmani 

berada di bawah realisasi potensial anak. Memukul yang tidak menyebabkan luka, kata-kata 

yang tidak memojokkan, perlakuan yang tidak menimbulkan eksploitasi, diskriminasi anak, 

tekanan mental bagi anak jelas bukan disebut sebagai kekerasan. Empat prinsip utama Konvensi 

Hak Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus mampu menembus 

sendi-sendi kehidupan sektor domestik masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bentuk perlakuan 

keras yang melanggar kaidah-kaidah hak anak sudah terlanjur menjadi ideologi yang mendapat 

tempat sebagai sebuah kebenaran untuk dilakukan (oleh Galtung disebut kekerasan budaya). 

Menjadi sangat sulit untuk mengubah karakter orang-orang yang telah terbiasa sejak lama dan 

sudah mengeras seperti beton. Tetapi bukan berarti, gereja harus menyerah dan tidak melakukan 

apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab gereja sebagai representatif Allah di 

dunia.  

Kesadaran dan perhatian jemaat GPM Rumahkay masih sangat kurang dalam peran 

menyelenggarakan perlindungan anak. Gereja harus memahami bahwa kekerasan terhadap anak 
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merupakan sektor domestik adalah urusan gereja. Pembinaan terhadap keluarga merupakan hal 

yang paling strategis bagi gereja melakukan pembinaan terhadap warga jemaat. Keluarga 

mempunyai arti yang essensial bagi kekuatan dan daya tahan gereja maupun bangsa. Perilaku 

moral dan sosial diletakkan dasar-dasarnya dalam keluarga. Banyak penyakit sosial jika dilacak 

dengan baik sumber-sumbernya pasti akan sampai pada keluarga yang tidak memenuhi 

fungsinya dengan baik. Kekerasan orangtua terhadap anak tidak akan menghasilkan suatu 

generasi yang bermutu bagi kelangsungan atau kebertahanan gereja. Anak-anak hanya akan 

semakin kebal dengan perilaku keras yang tidak mendidik mereka. Menerapkan hidup secara 

disiplin sejak kecil adalah kuncinya. Kedisiplinan bukan berarti kekerasan. Sekarang saatnya 

gereja harus mulai menunjukkan perannya secara optimal dengan melakukan pembinaan secara 

khusus dan rutin kepada para orangtua untuk dapat mendidik anak-anak tanpa kekerasan. 

Kekerasan hanya akan melahirkan bentuk kekerasan yang baru yang merusak berdampak pada 

gangguan moral dan psikis sang anak karena bersifat intergenerational transmission.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi gereja dan masyarakat. 

Bagaimana anak di kehidupan saat dia dewasa itu tergantung dari pola asuh dan didikan yang 

diberikan sejak kecil. Kekerasan terhadap anak jelas bukan perilaku yang mencerminkan nilai-

nilai Kristiani dan keteladan Yesus Kristus yang disaksikan oleh injil. Anak-anak adalah 

anugerah yang maha kuasa, aset di masa depan, ciptakanlah dunia yang layak bagi mereka. 

“Anakmu bukan anakmu, dia adalah titipan Yang Maha Kuasa. Ciptakanlah dunia yang layak 

baginya, sebagaimana kamu dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga dan 

mengurusinya di bumi ini. Agar ketika telah habis waktu penitipan itu, kamu tidak akan pernah 

menyesal karena kamu sudah melaksnakan tugasmu menjaga titipan Yang Maha Kuasa itu 

dengan baik.” 
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