
BAB II 

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ADAT: 

SUATU KAJIAN TEORITIS 

 

 Manusia secara individu maupun kelompok tidak pernah terlepas dari aspek 

budaya dalam hal ini adat. Adat memberi makna hidup dan menjadi identitas suatu 

masyarakat. Dalam bab dua tulisan ini, penulis membahas kedudukan perempuan 

dalam adat, yang didahului oleh pembahasan tentang apa itu adat, bagaimana 

fungsinya dan dilanjutkan dengan bahan teoritis tentang kedudukan perempuan. 

 

2.1  Adat 

 Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat 

lain mengemukakan kata adat berasal dari bahasa Sansekerta yang terbagi dalam dua 

suku kata yaitu “a” (berarti bukan) dan “Dato” (berarti sifat kebendaan). Jika 

demikian maka adat berarti sifat imateril, artinya adat adalah sesuatu bentuk material 

menyangkut dengan sistim kepercayaan.
1
  

 Kamus besar Bahasa Indonesia
2
 memberikan batasan adat dalam berbagai 

ragam  pengertian adalah sebagai berikut: 

a. Adat sebagai aturan (perbuatan) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak 

dahulu kala. 

b. Adat sebagai kebiasaan; cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. 
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c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan). 

d. adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, 

norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi 

suatu sistim. 

Adat menurut Surojo Widnjodipuro adalah: 

“Pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu 

penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkuran dari abad ke abad. 

Oleh sebab itu maka setiap bangsa di dunia memiliki adat masing-masing 

yang berbeda satu dengan yang lain”.
3
  

 

Sejalan dengan itu Koentjaraningrat berpendapat: 

“Adat merupakan suatu sistim nilai dan kaidah-kaidah sosial yang tumbuh 

bersama dengan tumbuhnya pengalaman hidup suatu masyarakat, dan juga 

merupakan suatu unsur kebudayaan yang berakar kuat dalam tatanan 

kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya adat merupakan suatu yang 

menyangkut kebiasaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistim 

kepercayaan dan sistim hukum yang ada dalam masyarakat”.
4
  

 

 Berdasarkan pendapat di atas maka, dapat disimpulkan adat merupakan tata 

kelakuan yang dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah 

kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam hubungan bermasyarakat. Adat yang 

berlaku dalam masyarakat selalu berdasar pada cara berpikir, pandangan hidup dan 

kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Koentjaraningrat berpendapat adat 

merupakan wujud ideal dari kebudayaan, secara lengkap wujud itu disebut sebagai 

adat tata kelakuan, secara singkat disebut adat dan dalam bentuk jamaknya disebut 

adat-istiadat.
5
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 Realitas kehidupan adat istiadat di Indonesia, pada umumnya dibagi menjadi 

empat bagian
6
 yaitu:

 
 

1. Adat yang sebenarnya adat, ini merupakan undang-undang alam. Dimana 

dan kapanpun akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api 

membakar dan sebagainya. 

2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup seluruh daerah dan 

diwariskan oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya 

dapat kokoh berdirinya. 

3. Adat nan teradat, ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah dan 

dikurangi menurut tempat dan waktu. 

4. Adat yang diadatkan, ini adalah adat yang dipakai setempat. Seperti dalam 

suatu daerah adat menyambut mempelai dalam perkawinan harus 

menggunakan pakaian kebesaran, kalau tidak ada helat maka itu tidak akan 

terjadi; tetapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran 

maka, pakaian biasa saja dapat dipakai. 

Sejalan dengan ini maka Soepomo menekankan bahwa untuk memahami adat 

setiap masyarakat, maka kita harus menyelami dasar-dasar alam pemikiran yang 

hidup dalam masyarakat tersebut.
7
 Adat yang dimiliki setiap suku bangsa adalah 

warisan leluhur dari generasi ke generasi sehingga memiliki ikatan dan pengaruh 

yang kuat dalam integrasi pola perilaku masyarakat. Berdasarkan hal itu maka, untuk 
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memahami adat suatu tempat,  kita tidak dapat menggunakan ukuran adat tempat lain, 

hal ini disebabkan setiap suku bangsa memiliki adat yang berbeda-beda.  

  Adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, tidak semuanya merupakan 

hukum adat. Ada perbedaan antara adat-istiadat biasa dan hukum adat. Hanya adat 

yang bersanksi yang dapat disebut sebagai hukum adat. Sanksi adalah berupa reaksi 

dari masyarakat hukum yang bersangkutan.
8
 Untuk menjelaskan bagaimana sebuah 

peraturan adat-istiadat yang ada dalam suatu masyarakat dapat diakui sebagai hukum 

adat maka, kita dapat menyimak apa yang dikemukakan oleh Van Vallenhoven dan 

Ter Harr
9
 sebagai berikut: 

 Van Vallenhoven berpendapat bahwa,  

“Apabila ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang 

oleh masyarakat  dianggap patut dan mengikat para penduduk, serta ada 

perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus 

dipertahankan oleh para kepala adat, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat 

hukum”. 

 

Teer Harr berpendapat bahwa, 

“Adat dapat bersifat hukum apabila ada penetapan-penetapan dari kepala adat, 

rapat adat, perangkat desa sebagaimana yang dinyatakan di dalam atau di luar 

persengketaan. Penetapan- penetapan yang diambil berdasarkan nilai-nilai 

hidup masyarakat setempat”. 

 

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dikatakan hukum adat merupakan 

suatu yang kompleks dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan 

rakyat,  meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis tetapi senantiasa ditaati 

dan dihormati sebab memiliki akibat hukum atau sanksi. Hukum adat sama seperti 
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hukum  pada umumnya, dimana terkandung unsur-unsur peraturan dan larangan yang 

dilihat sebagai penata kehidupan sosial, ekonomi dan moral masyarakat. Hukum adat 

berfungsi sebagai kontrol sosial (social control) yang mempertegas masyarakat dalam 

keamanan tata hidup. 

 Hukum adat lahir dari keputusan-keputusan warga masyarakat, terutama 

keputusan berwibawa dari kepala-kepala adat yang bertugas mengadili sengketa. 

Keputusan yang diambil dalam menyelesaikan hukum adat adalah keputusan 

berdasarkan keyakinan pemimpin yang dipengaruhi tatanan kehidupan masyarakat 

setempat.
10

 Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam masyarakat yang memberlakukan 

hukum adat, ada orang-orang tertentu yang mempunyai tugas menentukan, 

melaksanakan, mempertahankan dan memberlakukan aturan-aturan dalam kehidupan 

bersama. Mereka yang memiliki tugas demikian lasim disebut sebagai “penguasa”.
11

 

Jadi dapat dikatakan bahwa keputusan yang berlaku dalam hukum adat adalah 

keputusan sepihak berdasarkan pertimbangan pribadi dari para pemimpin adat. 

Keputusan-keputusan yang dibuat kemudian menjadi kebenaran yang mendapat 

pengakuan umum masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat kebanyakan tidak 

secara tertulis, bersifat paksaan dan mempunyai akibat hukum.
12

 

 Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai, sebab 

masyarakat cenderung memakai istilah “adat”, penyebutan ini mengarah pada suatu 

kebiasaan yaitu rangkaian perbuatan yang umumnya berlaku dalam struktur 
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masyarakat. Adat yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan pencerminan dari 

kepribadian masyarakatnya yang berbeda dan unik satu sama lainnya.  

Secara sosio-antropologis hukum adat baik adanya karena mengandung makna 

sosial yang tinggi. Namun, penulis ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, 

dalam hal ini perspektif keadilan jender. Penggunaan sudut pandang ini bertujuan 

untuk mencari dan menemukan apakah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 

menyimpan ketidakadilan terhadap perempuan. 

 

2.2 Patriarkhi dan Kedudukan Perempuan 

2.2.1 Patriarkhi
13

 

 Secara umum manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam 

bangunan masyarakat patriarkhi. Pada masyarakat yang tatanannya demikian laki-laki 

diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik 

juga publik. Dominasi laki-laki ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, 

agama, hukum negara, hukum adat, dll.  

 Untuk menjelaskan apa itu patriarkhi maka kita melihat beberapa pandangan 

berikut ini: 

Karen D. Pyke berpendapat, 

“Patriarkhi merupakan salah satu variasi dari idiologi hegemoni, yaitu suatu 

idiologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok 
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lain. Dominasi kekuasaan ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi”.
14

 

 

Ensiklopedia Feminisme menyebutkan, 

“Patriarkhi adalah otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi 

sosial, politik, dan ekonomi. Patriarkhi mempunyai kekuatan dari akses laki-

laki yang lebih besar terhadap, menjadi mediasi dari, sumber daya yang ada, 

dan ganjaran struktur otoritas di dalam dan di luar rumah”.
15

  

 

 Berdasarkan apa yang dikemukakan dapat disimpulkan, patriarkhi adalah 

sebuah konsep dimana laki-laki memiliki peranan penting dan yang memegang 

kekuasaan. Hal ini bukan berarti perempuan sama sekali tidak memiliki hak, namun 

yang terjadi disini adalah ketidakseimbangan yang justru menguntungkan laki-laki. 

Patriarkhi menyentuh semua aspek mulai dari keluarga, masyarakat dan sistim sosial. 

Dominasi laki-laki dalam masyarakat merupakan fenomena yang menonjol dalam 

sejarah peradaban manusia. 

 Karen D. Pyke
16

 mengemukakan ada tiga asumsi penting yang mendasari 

idiologi patriarkhi. 

1. Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan 

kepentingan kelompok yang dominan, cenderung dianggap mewakili 

kepentingan semua orang. 
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2. Idiologi hegemonis seperti ini hanya merupakan bagian dari pemikiran sehari-

hari, cenderung diterima apa adanya (taken for granted) sebagai sesuatu yang 

memang sudah semestinya. 

3. Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan 

kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, idiologi seperti ini 

dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerjasama sosial sebab jika tidak 

demikian yang terjadi justru suatu konflik. 

 Asumsi Karen ini menjelaskan bahwa pola-pola hubungan yang terjalin dalam 

masyarakat adalah bentuk dari budaya yang juga turut didukung oleh masyarakat itu 

sendiri. Ketika hubungan antara individu didominasi oleh idiologi hegemonis, 

kelompok yang tersubordinasi tidak memiliki ruang yang memadai untuk 

mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, dan memenuhi secara optimal 

semua keinginan dan harapannya.  

 Inti dari patriarkhi  menurut Elizabeth Fiorenza, adalah ketergantungan pada 

kontrol kekuasaan laki-laki. Kepatuhan menjadi esensi utama patriarkhi.
17

 Patriarkhi 

menjadikan laki-laki berkuasa sehingga sekilas perempuan menerima penindasan 

yang dialaminya. Patriarkhi mengakibatkan adanya dominasi satu pihak atas pihak 

lain. Relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi dominasi. Posisi 

superior dimiliki laki-laki yaitu rasional, maskulin, petualangan publik. Ini 

merupakan kualitas, sifat, dan perilaku yang melekat pada laki-laki. Kualitas rasional 
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dan maskulinitas laki-laki dipandang sebagai yang lebih unggul dari kualitas 

emosional dan feminitas perempuan.  

 Konsekwensi dari kekuasaan bersifat patriarkhi mengakibatkan lahirnya klaim 

masyarakat bahwa sudah kodratnya laki-laki memiliki posisi superior, dominatif, 

menikmati posisi-posisi istimewa, dan sejumlah priviledge lainnya dari perempuan.
18

 

Laki-laki dikonstruksi sebagai yang kuat, harus menahan tangis, tegas dalam bicara 

dan bertindak. Jika tidak bertindak sebagaimana pandangan yang sudah melekat pada 

dirinya maka laki-laki dikatakan cengeng dan tidak wajar. 

 

2.2.2 Kedudukan Perempuan 

 Kedudukan dan peran merupakan unsur-unsur baku dalam sistim lapisan dan 

memiliki arti penting dalam sistim sosial. Sistim sosial yang dimaksudkan di sini  

adalah adanya pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam 

masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu itu 

sendiri.
19

 Hubungan-hubungan yang dibangun dalam masyarakat terkait kedudukan 

dan peran individu merupakan hal yang penting, sebab kelangsungan suatu 

masyarakat juga tergantung pada keseimbangan kepentingan individu-individu 

tersebut. Untuk memperjelas apa itu kedudukan dan peran kita dapat menyimak 

pengertian berikut ini: 

Menurut Shanty Delyana, 

 “Kedudukan adalah kumpulan hak-hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki 

seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi, sedangkan yang dimaksudkan 
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peranan ialah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan 

kewajiban yang dimiliki”.
20

 

 

Menurut Soerjono Soekanto,  

 “Kedudukan (status) adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau 

dapat dikatakan kedudukan merupakan tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan 

pergaulannya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya”.
21

  

“Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan”.
22

 

 

Kedudukan merupakan kumpulan hak dan kewajiban dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan setiap individu. Hak dan kewajiban tersebut hanya akan 

terlaksana melalui perantaraan individu. Masyarakat pada umumnya mengembangkan 

dua macam kedudukan. Pertama  Ascribed Status, ini merupakan kedudukan 

seseorang yang diperoleh karena kelahirannya. Kedua Achieved Status, adalah 

kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja.
23

 

Dalam masyarakat patriarkhi kedudukan perempuan merupakan bagian dari 

kedudukan tipe pertama, sebab sejak lahirnya kedudukan perempuan selalu berada di 

bawah laki-laki, setinggi apapun pendidikan yang diperoleh perempuan tidak dapat 

menduduki posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. . Kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat patriarkhi selalu tidak setara. Kedudukan laki-laki 

selalu lebih tinggi dari perempuan.  

Antara kedudukan dan peran saling bergantung satu dengan yang lain, tidak 

dapat dipisahkan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola 
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pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang dilakukan 

bagi masyarakat serta kesempatan apa yang yang diberikan masyarakat kepadanya. 

Jadi dapat dikatakan peran adalah bagaimana seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukan  dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan 

dalam masyarakat patriarkhi kedudukan perempuan selalu tersubordinasi. Hal ini 

terjadi karena masyarakat telah menetapkan kedudukan masing-masing individu. 

Kedudukan dan peran yang sudah dilekatkan dalam masyarakat patriarkhi harus 

dilakukan, apabila masyarakat ingin tetap mempertahankan struktur  yang masih ada. 

Interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangat tergantung pada kedudukan yang 

dimiliki setiap individu. Untuk menjaga tatanan yang ada, setiap individu dipaksa 

untuk meninggalkan keinginan dirinya dan mengikuti norma-norma dan aturan dalam 

masyarakat yang telah ditetapkan. 

 Pengaruh budaya patriarkhi yang mendominasi kehidupan masyarakat 

mengakibatkan perempuan tersubordinasi dari persaingan mendapatkan kedudukan  

dan peran yang signifikan secara sosial, padahal kedudukan dan peran merupakan 

unsur-unsur baku dalam sistim lapisan dan mempunyai arti yang penting dalam sistim 

sosial. Jadi dapat disimpulkan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat sebenarnya tidak lain adalah hasil dari dominasi wacana budaya 

patriarkhi yang dilanggengkan masyarakat itu sendiri. 

Budaya patriarkhi beradaptasi dengan struktur dan sistim yang ada dalam 

masyarakat, kemudian menciptakan ketidakadilan-ketidakadilan bagi perempuan. 

Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat patriarkhi telah diatur untuk 

menempati posisi yang telah ada. Perempuan telah dididik untuk menjadi orang 



dengan bentukan masyarakat patriarkhi, sehingga seringkali mereka tidak menyadari 

ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat dalam adat-

istiadat dalam keluarga hingga masyarakat.  

 Menyadari realitas ini maka Petter L. Berger berpendapat aktifitas yang 

dijalankan manusia adalah sebuah kesadaran subjektif manusia dan dalam 

kolektifitas, sebab itu partisipasi yang dijalankan oleh setiap individu dalam setiap 

budaya bergantung pada proses sosial dan kelanjutan eksistensi kultural yang 

bergantung pada pemeliharaan aturan-aturan sosial yang dibentuk secara kolektif 

itu.
24

 Apa yang dikemukakan oleh Berger dapat menjelaskan bahwa kedudukan dan 

peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah sebuah fenomena yang 

diciptakan oleh masyarakat lewat proses kebudayaan dan kemudian menjadi bagian 

integral dari kehidupan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat menjadi kekuatan 

yang memaksa individu dengan mengarahkan, menganjurkan, mengendalikan dan 

menghukum perilaku individu-individu yang menyimpang dari realitas objektif 

dirinya yang di bentuk oleh masyarakat. Budaya (adat)  akan tetap terjaga jika semua 

aturan yang diputuskan, dijaga dan dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

 Kedudukan perempuan dalam masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor-

faktor eksternal diluarnya, dan dalam hal ini kondisi perempuan diatur  oleh 

masyarakat lewat norma-norma yang ditentukan bersama. Pembentukan jati diri 

perempuan oleh masyarakat yang patriarkhi membuat perempuan mengabaikan 

kehendaknya sendiri  dan meletakan suatu kepentingan yang dianggap lebih besar 

dari pada kepentingannya sendiri. Kedudukan perempuan dalam masyarakat yang 
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patriarkhi dibatasi pada daerah domestik, tidak ada kebebasan untuk menentukan 

pilihan sendiri atau mengambil keputusan sendiri terkait kehidupannya. Kedudukan 

perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki, perempuan tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena laki-laki dipandang  sebagai pemimpin 

yang mengambil keputusan. 

   

2.3 Jender dan Ketidakadilan Jender 

2.3.1 Jender
25

 

Kajian perihal konsep  “jender” merupakan studi yang banyak memfokuskan pada isu 

seputar persoalan perempuan secara kultural. Istilah jender dalam khasanah bahasa 

indonesia diadopsi dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.
26

 Secara mendasar 

sejak kita lahir kita telah melihat, mempelajari dan mempraktekkan cara-cara khusus 

yang telah ditentukan masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. 

Kita telah diposisikan oleh masyarakat dalam peran jender masing-masing. Jender 

yang dipahami masyarakat sering keliru, untuk memahami apa itu jender, kita dapat 

menyimak pandangan berikut ini:   

Jender dalam Woman’s Studies Encylopedia dijelaskan,   

“Jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan 

(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.
27
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Sejalan dengan itu Menurut Melly Tan,  

“Jender adalah suatu konsep sosial budaya, yang digunakan untuk 

menggambarkan peran, fungsi, dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat. Dengan menggunakan konsep jender, penggambaran laki-laki dan 

perempuan merujuk pada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola 

perilaku, kegiatan, serta persepsi tentang perempuan dan laki-laki berakar 

dalam kekayaan budaya dan bukan berdasarkan aspek biologis saja”.
28

 

 

 Berdasarkan definisi tersebut, menjadi jelas bahwa jender berbeda dengan seks 

yang merujuk kepada perbedaan jenis kelamin. Sebagai realitas biologis, seks tidak 

bisa berubah atau yang tidak dapat dipertukarkan (sudah menjadi kodrat). Ann 

Oakley berpendapat bahwa untuk memahami konsep jender dengan baik memang 

diperlukan pembedaan jender dan seks.
29

 Seks menunjuk kepada kondisi biologis 

(kodrat) manusia yang tidak dapat dipertukarkan misalnya alat kelamin dan kondisi 

biologis lainnya. Jender bukan berbicara tentang kondisi biologis manusia, tetapi 

merupakan suatu konsep yang menjelaskan pola-pola hubungan yang diproses secara 

kultural dan melibatkan masyarakat di dalamnya untuk menciptakan kehidupan 

bersama laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.  

 Ciri dan sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebenarnya dapat 

saling dipertukarkan. Dalam artian ada perempuan yang kuat dan rasional dan 

sebaliknya ada laki-laki yang lemah lembut dan emosional. Perubahan ciri dan sifat 

itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat yang lain. Jadi dapat 
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dikatakan jender adalah suatu konsep pembedaan antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan perspektif sosial budaya dan bukan sudut pandang kodratnya.  

 Pengertian jenis kelamin lebih kepada persifatan atau pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis (kodrat). Alat kelamin itu melekat 

pada manusia, artinya secara biologis alat tersebut tidak dapat dipertukarkan. Berbeda 

dengan jenis kelamin jender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara 

sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan 

manusia dari hasil belajar). Sejarah perbedaan jender (jender differences) antara laki-

laki dan perempuan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Fakta empirik 

menunjukan secara komprehensif perbedaan jender telah menimbulkan peran jender 

(jender role) yang sarat akan makna ketidakadilan, terutama kepada kaum 

perempuan.
30

   

 Perempuan dibentuk dan dikontrol oleh masyarakat dengan gambaran ideal 

sebagai istri juga ibu yang selalu berkarya dalam dunia domestik. Ketika perempuan 

lebih banyak bekerja di wilayah domestik, ternyata bukan berarti secara serta merta, 

meneguhkan justifikasi ungkapan klasik di mana-mana, yakni bahwa perempuan itu 

berperan sebagai “Ratu Rumah tangga”,
31

 sebagaimana yang selalu distereotipkan 
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selama ini di masyarakat, dalam arti memiliki kekuasaan untuk menentukan dan 

mengambil keputusan di dalam rumah tangga, sebagaimana makna ratu yang 

mempunyai kekuasaan dalam sebuah kerajaan.  

 Julia Cleves Mosse berpendapat, peran jender yang tradisional dalam 

masyarakat sangat sulit untuk berubah, sebab jika hal itu terjadi maka akan mengubah 

tatanan mapan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama.
32

 Keterlibatan 

perempuan dalam dunia domestik telah berlangsung lama sehingga itu merupakan hal 

yang biasa dijalani kaum perempuan. 

 Sejalan dengan Mosse, Simone de Beauvoir  dalam hal ini berpendapat bahwa 

perempuan dipaksa melakukan kedudukan dan perannya karena moralitas tradisional 

yang berlaku dalam masyarakat. Moralitas tradisional itu yang memaksa perempuan 

berlaku seperti itu.
33

 De Beauvoir melihat fakta bahwa perempuan dilihat sebagai 

sosok yang lain, perempuan diajari  untuk menjadi seorang yang berbahagia, ia harus 

menyenangkan orang lain dan menempatkan dirinya sebagai objek, dengan demikian 

ia menanggalkan otonomi dirinya. Hal ini akan menjadikan perempuan terbelenggu 

oleh nilai-nilai moral yang diciptakan masyarakat terhadapnya. 

 

 

2.3.2 Ketidakadilan Jender 

 Bentuk-bentuk ketidakadilan jender sering terjadi di lingkungan sekitar kita, 

namun ketidakadilan tersebut tidak dianggap sebagai suatu masalah sebab kurangnya 
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kesadaran dan sensitivitas terhadapnya. Ketidakadilan jender terdapat dalam berbagai 

wilayah kehidupan yaitu negara, masyarakat, gereja, organisasi, tempat kerja, 

keluarga, dan diri pribadi. Adapun ketidakadilan jender meliputi: stereotip, 

marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan yang terakhir beban ganda.  

 

1. Stereotip 

 Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu 

kelompok tertentu, stereotip ini seringkali menyebabkan ketidakadilan. Salah satu 

jenis stereotip itu bersumber dari pandangan yang bias jender. Stereotip yang bias 

jender merupakan suatu bentuk penindasan idiologi dan kultural, yaitu dengan 

pemberian label tertentu yang memojokan kaum perempuan. Label tertentu, dan pada 

kondisi tertentu menjadikan perempuan terpojok dan sangat tidak menguntungkan 

bagi eksistensi dirinya.
34

  

 Stereotip terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari 

negara/pemerintah, masyarakat, gereja, keluarga tetapi juga dalam diri pribadi. 

Konsep jender yang telah terinternalisasi dalam masyarakat melahirkan semacam 

standarisasi pelabelan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial. Stereotip 

jender maskulinitas dan feminitas dikonstruksikan secara kultural dalam periode 

waktu yang panjang, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi, yang menjelma 

menjadi seolah-olah merupakan kodrat Tuhan.
35
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 Stereotip menimbulkan banyak sekali ketidakadilan terutama bagi perempuan. 

Stereotip feminitas yang dilekatkan pada perempuan, menjelma dalam bentuk 

serangkaian sifat negatif antara lain: emosional, lemah, halus, tergantung dan tidak 

tegas. Sementara stereotip maskulinitas senantiasa dilekatkan pada laki-laki dalam 

konsepsi sifat yang bermakna positif antara lain: rasional, kuat, tegar, mandiri, tegas, 

dan dominan.  

 Humm menegaskan bahwa, pemikiran penstereotipan mengenai peran jenis 

kelamin yang berkaitan dengan ciri pribadi sangat luas cakupannya. Hal ini membuat 

laki-laki mampu membentuk kelompok  yang unggul sedangkan perempuan 

sebaliknya.
36

 Stereotip tanpa disadari seringkali membuat laki-laki dan perempuan 

yang hidup dalam budaya patriarkhi tidak menyadari bahwa diri mereka mengalami 

ketidakadilan jender dalam masyarakat dan keluarga. Menyikapi hal ini Wolf 

menandaskan bahwa salah satu dari mereka seharusnya tidak boleh dianakemaskan 

hanya karena berbeda jenis kelamin.
37

  

 Adanya persepsi yang keliru ini mengakibatkan timbulnya frame mengenai 

”apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan, dan apa yang seharusnya dilakukan 

oleh laki-laki”. Pandangan sereotip membuat seorang laki-laki merasa bersalah 

apabila ia melakukan tindakan dan ciri keperempuanan, atau sebaliknya perempuan 

merasa bersalah jika melakukan tindakan dan ciri kelaki-lakian. Pandangan stereotip 

masyarakat membakukan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan 
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dan laki-laki telah dibakukan sifat yang sepantasnya, sehingga tidak mampu keluar 

dari frame yang dibentuk oleh masyarakat di mana mereka ada.  

 

2. Marginalisasi 

 Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran, 

perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. 

Marginalisasi juga berakibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut 

jender (jenis kelamin).
38

 Jenis pekerjaan yang dianggap cocok dengan perempuan 

adalah pekerjaan-pekerjaan yang selalu dinilai lebih rendah dari pekerjaan laki-laki. 

Analisis kritis mengenai marginalisasi menurut Elison Scoot
39

 seorang ahli sosiologi 

Inggris dalam bukunya Woman and Industrialization, mensinyalir bahwa konsep 

marginalisasi saling tumpang tindih dan terkait dengan; 

1. Proses pengucilan (exclusion), yakni perempuan dikucilkan dari kerja 

upahan atau dari jenis-jenis kerja tertentu.  

2. Sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margin), yang 

dimaksudkan adalah kecenderungan bagi perempuan bekerja pada jenis 

pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah atau dinilai tidak terampil.  

3. Sebagai proses feminisasi atau segregasi, yang maknanya adalah pemusatan 

perempuan ke dalam jenis pekerjaan tertentu. Akibat marginalisasi terjadi 

proses domestifikasi di mana pekerjaan perempuan di sektor publik dianggap 

ketidaknormalan, sekedar ”mencari penghasilan tambahan”.
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Konsep marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan merupakan konsep 

yang saling terkait maknanya.
40

 Artinya konsep salah satunya, secara timbal balik 

dapat menjadi sebab, dan juga akibatnya. Perempuan berada di wilayah marginal 

secara sosial dan kultural karena posisinya yang tersubordinasi. Demikian juga 

sebaliknya, subordinasi yang dialami oleh kaum perempuan di masyarakat selama ini, 

juga dapat berdasar dari konsep marginalisasi perempuan yang berkembang dan 

diyakini masyarakat. 

 

3. Subordinasi 

 Subordinasi karena jender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda 

dari waktu ke waktu. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya 

lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu sehingga diberi 

tugas yang ringan dan mudah. Pandangan ini menyebabkan perempuan tidak berani 

menampilkan kemampuan pribadinya.
 
Subordinasi kepada perempuan juga akan 

berakibat pada tidak diakuinya potensi perempuan, sehingga perempuan sulit 

mengakses posisi-posisi strategis dan sentral dalam komonitasnya, terutama yang 

berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan.
41

  

 Julia Cleves Mosse melihat bahwa peran jender yang menunjukkan subordinasi 

perempuan dan laki-laki sudah mengakar dalam masyarakat, karena sebagian besar 

masyarakat dunia adalah patriarkhi. Melalui struktur patriarkhi posisi subordinat 

perempuan dikendalikan oleh peran jender tradisional. Menolak ketidakadilan jender 

merupakan suatu yang sangat mengancam karena berarti menolak seluruh struktur 
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sosial. Dikatakan demikian karena ketika membicarakan tentang jender berarti 

membahas tentang hubungan kekuasaan dan status quo yang ada dalam masyarakat 

serta mengugat privilege yang dimiliki selama ini oleh sistim patriarkhi.
 42

 

 Kate Millet mengenai subordinasi dalam buku Seksual Politic (1970), 

mengungkapkan bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang tergantung di bawah 

dominasi patriarkhi. Firestone meletakan subordinasi perempuan ini dalam 

keterbatasan produksi dan kelahiran anak. Sosiolog Elizabeth Janeway menyatakan 

bahwa “mitologi sosial” atau subordinasi kultural mempunyai inti seksual sebagai 

idiologi utamanya. Antropolog feminis menyatakan bahwa pemisahan dunia publik 

dan domestik dan penurunan perempuan ke domestik (atau ke alam) mempertegas 

subordinasi kepada perempuan. Psikoanalisis feminis menyatakan, subordinasi 

perempuan muncul dari konstruksi stereotip peran jenis kelamin yang didasarkan 

pada keibuan perempuan.
43

  

 Bagi feminisme liberal semua manusia punya kapasitas untuk berpikir dan 

bertindak secara rasional, tidak terkecuali perempuan. Jika dilihat akar dari 

ketertindasan perempuan adalah pada perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu 

perempuan harus mempersiapkan diri agar dapat bersaing untuk memperoleh 

kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan. Feminisme liberal 

mencoba menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas. 

Feminisme liberal percaya benar bahwa “subordinasi perempuan berakar pada nilai-

nilai budaya dan hukum yang tidak adil. Inilah yang menghambat perempuan untuk 
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memasuki dan berhasil dalam ruang publik”.
44

 Subordinasi yang  terjadi 

mengakibatkan perempuan selalu dibayang-bayangi dengan kekuasaan laki-laki, 

perempuan dipandang tidak mampu mengatur dirinya sendiri padahal perempuan 

juga adalah makhluk rasional, yang memiliki kemampuan sama dengan laki-laki . 

 

4. Kekerasan 

Kekerasan (violence) secara sederhana dapat dimaknai sebagai serangan 

terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap 

sesama manusia, pada dasarnya berasal dari berbagai sumber penyebabnya. Salah 

satu kekerasan tersebut disebabkan oleh idiologi jender, yang disebut sebagai jender 

related violence.
45

 Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari 

stereotip terhadapnya. Perempuan adalah komunitas yang rentan dan potensial 

berposisi sebagai korban kesalahan pencitraan terhadapnya, atau kekerasan yang 

terjadi akibat bias jender.
46

 Jadi dapat dikatakan pada dasarnya kekerasan jender yang 

dialami perempuan disebabkan adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. 

 Pasal I “Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan” yang 

dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), seperti dikutip oleh Bernadet 

Rosinta Situmorang, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

dideskripsikan sebagai berikut. 

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, 
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termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan 

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam 

kehidupan pribadi”.
47

 

 

Kemudian dalam bagian konsiderasi deklarasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. 

“Bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan 

historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 

yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum 

perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap 

mereka”.
48

 

 

 Pada pasal tersebut dengan tegas disebutkan bahwa serangkaian bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang ada mempunyai akar yang erat terkait dengan 

budaya dan idiologi jender secara historis dalam masyarakat. Ruang lingkup praktik 

kekerasan  terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat, secara empiris terjadi di 

mana-mana.  

 Kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan menjadi tiga area utama
49

  

yaitu:  

1. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga (domestic violence). 

Kekerasan yang terjadi dalam wilayah ini dapat dilakukan oleh suami, anak, 

bapak, ibu, atau saudara. 

2.  Kekerasan yang terjadi di masyarakat, yang dilakukan oleh siapapun di luar 

keluarga.  
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3.  Bentuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara. Kekerasan 

model ini, sering tersembunyi dalam berbagai  bentuk kebijakan, peraturan, 

serta perundang-undangan yang merugikan perempuan. 

 Kekerasan yang terjadi pada perempuan di masyarakat terjadi dimana saja, baik 

di dalam maupun di luar rumah, dan baik yang bersifat fisik maupun psikis. 

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan; ketakutan akan 

kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup 

yang akan dipilihnya. Perempuan dipaksa mengikuti aturan yang ada dalam tradisi 

sebab jika tidak demikian perempuan akan menjadi terkucil dalam masyarakat. 

 

5. Beban Kerja Ganda 

 Beban kerja yang dikenakan kepada kaum perempuan terutama di sektor 

domestik jika ditelusuri lebih jauh merupakan konstruksi sosial budaya, yang 

berkaitan dengan stereotip feminitas yang disandang perempuan. Artinya karena 

perempuan menyandang serangkaian sifat  feminin, yakni: emosional, lemah, 

tergantung dan tidak tegas,  sehingga secara sosial dianggap pantas dan cocok berada 

di wilayah domestik dengan peran-peran yang reproduktif.
50

 Dengan anggapan 

seperti ini maka semua pekerjaan domestik seperti pengaturan rumah tangga mulai 

dari mencuci, memasak, menyetrika, sampai pada perawatan anak semuanya menjadi 

tanggungjawab perempuan, laki-laki sepenuhnya tidak terlibat disini. 

 Bias jender yang mengakibatkan beban kerja seringkali diperkuat dan 

disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua jenis 
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“pekerjaan perempuan” seperti pekerjaan domestik nilainya rendah dibandingkan 

dengan pekerjaan yang dipandang sebagai “pekerjaan laki-laki”.
51

 Pembagian kerja 

secara seksual merupakan sesuatu yang wajar, bersumber pada pembedaan struktur 

genetis dari laki-laki dan perempuan, sehingga pembagian kerja tersebut dapat tetap 

ada dan berlangsung sampai sekarang.
52

 Anggapan seperti ini sejak dini telah 

disosialisasikan dan dibentuk, masing-masing menekuni peran jendernya mereka. 

Kaum laki-laki secara kultural tidak diwajibkan menekuni berbagai jenis pekerjaan 

domestik. Kesemuanya ini memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural 

beban kerja kaum perempuan. Beban ganda yang diterima perempuan masih sangat 

terkait dengan keyakinan dan kebenaran yang ada di masyarakat yaitu adanya 

anggapan bahwa tugas-tugas domestik di wilayah rumah tangga tersebut dimaknai 

sebagai bukti nyata dari cinta yang tulus. Pada sisi lain cinta itu memerlukan 

pengorbanan secara terminologis tradisional, merupakan tugas yang dianggap mulia. 

 

2.4. Agama dan Adat  

Ketika agama diperhadapkan dengan adat, terkadang sulit untuk menentukan 

pilihan antara kemurnian iman dan kompromi dengan adat. Dalam komonitas 
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masyarakat adat ada simbol-simbol, aturan, dan tindakan yang seringkali bagi mereka 

tidak dapat dikompromi dengan kehidupan beragama atau juga sebaliknya. 

Sejarah pertemuan iman dan budaya (adat istiadat) menurut Richard Nieburhr
53

 

paling tidak ada lima sikap yang dipegang oleh orang Kristen antara lain: 

1. Sikap Radikal
54

 

 Sikap ini sama sekali tidak mengakui hubungan antara iman dan budaya. 

Iman datang dari atas, dari Tuhan, sedangkan budaya datang dari bawah, 

dari manusia. Yang datang dari atas itu murni sedangkan yang datang dari 

bawah itu cemar karena berdosa. Bertobat berarti meninggalkan apa yang 

dari bawah dan menyambut apa yang datang dari atas. Iman selalu 

menghakimi kebudayaan karena kebudayaan selalu jahat. Banyak para 

misionaris (tetapi tidak semua) yang dulunya bekerja di Indonesia berasal 

dari tradisi yang menganut sikap radikal ini. Mereka tidak mengikuti arus 

budaya di negeri asal mereka dan ketika sampai di sini mereka mengajak  

murid-murid mereka untuk juga bersikap sama.  

 

2. Sikap Akomodatif
55

 

 Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap radikal. Di sini tidak ada 

pertentangan sama sekali antara iman dan kebudayaan. Nilai-nilai yang 

menjadi dambaan masyarakat dianggap juga sebagai nilai-nilai yang juga 

dikejar dalam penghayatan iman. Dalam kenyataan mereka yang menganut 
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sikap pertama di atas dapat bersikap akomodatif terhadap arus budaya yang 

mereka miliki, namun menolak budaya lain. 

 

3. Sikap Sintetik
56

 

 Sikap ini sebenarnya merupakan bagian dari kedua sikap di atas. Dalam 

sikap ini, baik injil maupun kebudayaan diterima dalam kesatuan yang saling 

mengisi. Manusia memiliki kodratnya sebagai manusia. Dalam rangka 

kodrat ini manusia membangun dan mengembangkan budayanya, termasuk 

adat istiadat. Selain itu manusia juga mengenal yang adikodrati. Injil 

membawa hal yang adikodrati ini untuk melengkapi dan menyempurnakan 

yang kodrati. Tetapi yang kodrati itu juga melengkapi yang adikodrati, 

dalam arti iman tidak pernah bisa tanpa wujud yang kongkrit, baik berupa 

lembaga gereja yang kuat maupun dalam bentuk tatanan masyarakat yang 

tetap dan mantap. Dalam teorinya memang yang satu melengkapi yang lain, 

tetapi prakteknya yang adikodrati selalu lebih dari yang kodrati. 

 

4. Sikap Dualistik
57

 

 Sikap ini juga merupakan variasi dari sikap kedua, namun kebalikan dari 

sikap ketiga. Dalam konteks ini, orang mengakui dan hidup dalam dua 

dunia. Dunia yang pertama adalah Kerajaan Allah, sedangkan dunia yang 

kedua adalah masyarakat. Manusia adalah warga masyarakat sekaligus juga 

warga Kerajaan Allah. Tetapi di antara keduanya tidak ada sangkut-paut 
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apapun. Nilai-nilai yang berhubungan dengan wilayah-wilayah ini masing-

masing tidak dapat dibayangkan berhubungan satu sama lain. 

 

 

5. Sikap Transformatif
58

 

 Sikap ini menurut Niebuhr, orang tidak perlu mengagung-agungkan 

peradabannya sebab banyak praktek gelap bekerja terselubung di balik 

kemajuan peradaban. Kita harus yakin bahwa Kristus sudah menang atas 

dosa, dan Roh Kudus telah bekerja membaharui kebudayaan dan adat 

istiadat serta mentransformasikannya. Kebudayaan dan adat istiadat dapat 

diterima, meski tetap terbuka bahwa iman dapat menghakimi kebudayaan 

dan adat istiadat. Iman harus menjadi nafas kebudayaan. Tidak ada budaya 

Kristen, yang ada adalah budaya setempat yang bernafaskan atau diwarnai 

iman Kristen. 

 Perjumpaan antara iman dan adat istiadat umumnya menjadi gumulan gereja-

gereja di Indonesia. Dikatakan demikian karena masyarakat Indonesia terdiri dari 

berbagai suku dengan adatnya masing-masing. Adat yang dimiliki setiap suku bangsa 

merupakan warisan turun temurun dari generasi satu ke generasi lainnya yang telah 

menjadi identitas dari kehidupan bersama masyarakatnya. Adat yang dimiliki suatu 

masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja ketika diperhadapkan dengan agama, 

sebab jika demikian masyarakat akan merasa terasing dari akar budayanya sendiri.  
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 Robert J. Schreiter mengemukakan bagaimana suatu teologi sungguh-sungguh 

kontekstual adalah dimulai dengan membuka secara hati-hati nilai-nilai utama, 

kebutuhan, minat, arah, dan lambang-lambang yang ada dalam budaya (adat).
59

 Ini 

berarti bahwa setiap adat istiadat, harus ditransformasikan secara baik  sesuai dengan 

jati diri sebagai orang-orang Kristen. Antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan 

dan tidak dipertentangkan. 

 Ada banyak cara untuk menganalisis budaya, dan tergantung pada masalah-

masalah yang dihadapi komunitas, pendekatan-pendekatan yang berlainan dapat 

memberikan sumbangan  bagi analisa suatu situasi. Dengan demikian jika terdapat 

masalah ekonomi yang paling menonjol maka pendekatan materialis mungkin yang 

paling menolong. Bila terdapat masalah interaksi dalam peranan-peranan sosial maka 

pendekatan fungsionalis yang mungkin paling berguna. Pendekatan-pendekatan 

semiotik dianggap paling menolong dalam arti pengembangan simbol suatu 

komunitas.
60

 Dalam hal ini adalah bagaimana menemukan interpretasi baru dari adat 

yang dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat. 

 Perjumpaan iman dan adat menuntut masyarakat yang merupakan pelaku 

budaya untuk menentukan pilihan. Niebuhr mengemukakan kita memiliki kebebasan 

dalam ketergantungan. Ini bukanlah apakah kita memilih sesuai dengan nalar atau 

memilih dengan iman; apakah kita akan memilih penalaran tanpa iman ataukah 

penalaran iman.
61

 Apa yang dikemukakan Niebuhr ini adalah bagaimana setiap 

simbol, aturan, dan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan adat 
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haruslah mempertimbangkan nilai kemanusian dan sikap rasional berdasarkan terang 

iman.  

 Sostenes Sumihe menulis, “ Injil bukan saja menginkarnasi ke dalam tradisi dan 

kebudayaan, tetapi sekaligus menerangi kebudayaan, sehingga kebudayaan bermakna 

bagi kehidupan, kebahagiaan, keadilan, kebenaran, pendamaian, dan persatuan.
62

 

Budaya (adat istiadat) telah menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dihilangkan 

begitu saja, oleh sebab itu diperlukan pemikiran yang kritis terhadapnya bagi 

kehidupan bersama yang harmonis.  

 

Kesimpulan: 

 Dalam konteks di Indonesia umumnya masyarakat tidak pernah terlepas dari 

adat istiadat. Adat istiadat yang ada dalam masyarakat selalu berdasar pada cara 

berpikir, pandangan hidup dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ada 

banyak adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat tetapi, tidak semuanya 

merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersangksi yang dapat disebut sebagai 

hukum adat. Sanksi adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan 

berdasarkan apa yang telah disepakati bersama. Jadi dapat dikatakan hukum adat 

merupakan hasil karya manusia bagi kepentingan masyarakat. 

 Perempuan dan kedudukannya dalam masyarakat selalu menjadi nomor dua 

setelah laki-laki. Hal ini berdasar pada budaya patriarkhi yang dilanggengkan oleh 

masyarakat. Pengaruh budaya patriarkhi yang mendominasi kehidupan masyarakat 

                                                           
62

 Sostenes Sumihe dalam Eben Nuban Timo, Pembaca Firman Pencinta Budaya (Jakarta: 

BPK. Gunung Mulia, 2006), 157. 



mengakibatkan perempuan tersubordinasi dari persaingan mendapatkan kedudukan  

dan peran yang signifikan secara sosial. Kedudukan yang tidak seimbang ini 

membuat perempuan menjadi tertinggal dan tersisihkan, perempuan menjadi korban 

ketidakadilan struktur, subordinasi, marginalisasi, kekerasan fisik, dan psikis serta 

beban ganda tanpa mereka sadari. Perempuan belum dapat mengaktualisasikan diri 

dengan baik karena masih terbelenggu dalam bingkai pemikiran budaya patriarkhi 

yang menjadikan dirinya kehilangan kedudukan dalam masyarakat dalam hal 

kesetaraan jender.  

 Kenyataan di masyarakat jender selalu dikatakan sebagai seks, padahal 

sebenarnya keduanya tidak sama. Seks menunjuk pada alat reproduksi dan bentuk 

tubuh secara biologis (kodrat). Jender bukanlah yang berbicara tentang kondisi 

biologis manusia, tetapi suatu konsep yang menjelaskan pola-pola hubungan yang 

diproses secara kultural dan melibatkan masyarakat didalamnya, untuk menciptakan 

kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.  

 Masyarakat yang kaya akan nilai-nilai adat, sering terjadi kebingungan ketika 

diperhadapkan dengan adat dan iman. Keduanya menjadi pilihan yang sulit sehingga 

terkadang salah satu dikorbankan karena yang lain, masyarakat menjadi bingung 

antara mempertahankan warisan leluhur dan mempertahankan nilai-nilai iman. 

Menyikapi hal ini maka, Richard Niebuhr memberikan pandangannya, bagaimana 

antara adat dan iman, keduanya dapat menjadi kesatuan yang harmonis yang saling 

melengkapi (transformatif).  

 Perjuangan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki  membutuhkan 

perjuangan keras dari perempuan itu sendiri dan juga didukung oleh kalangan tertentu 



baik perorangan atau kelompok. Perjuangan harus dilakukan sampai keadilan benar-

benar dirasakan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan keluarga. 

Perjuangan  kepada kesetaraan itu tentunya tidak mengabaikan nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. 

 Sejalan dengan perubahan masyarakat maka berubah pula sistim nilai 

budayanya. Hal ini tidak dapat dipungkiri, meskipun tingkat perubahan itu ada yang 

berjalan sangat lamban, ada juga yang terjadi secara cepat. Adat-istiadat itu sewaktu-

waktu dapat saja berubah seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia itu 

sendiri. Manusia selaku makhluk budaya harus memiliki pemikiran kritis bukan 

hanya menerima adat istiadat dan menjalankan tanpa melihat kepada situasi 

sekelilingnya. Sikap kritis ini tidak dimaksudkan meninggalkan warisan budaya yang 

ada tetapi memberikan rekonstruksi pikir kepada adat istiadat tersebut. 

 

 

 

 


