
BAB IV 

REFLEKSI KRITIS TEOLOGIS TENTANG DENDA ADAT  

MASYARAKAT MOA 

 

Bab ini merupakan bab refleksi teologis tentang kedudukan perempuan dalam 

denda adat hubungan di luar nikah. Mengingat masyarakat Moa adalah masyarakat 

adat yang  seluruhnya beragama Kristen maka,  penulis merasa perlu menampilkan 

pemikiran kritis teologis tentang kedudukan perempuan secara Kristiani.  

 

4.1 Realitas Kedudukan Perempuan dalam masyarakat patriarkhi 

 Dalam Alkitab dapat dilihat  rendahnya kedudukan dan peran seorang 

perempuan. Para penulis Alkitab menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam 

keluarga. Perempuan selalu ditempatkan pada pusat keluarga sebagai ibu yang 

melahirkan anak, membesarkan mereka, dan mengurusi segala kebutuhan hidup 

keluarga sehari-hari. Perempuan selalu melaksanakan keputusan-keputusan yang 

dibuat dan dirancang laki-laki sebab, hakekatnya mereka tidak dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. Hal ini dapat dipahami karena dunia di mana Alkitab ditulis 

sangat dipengaruhi cara berpikir yang patriarkhi. Pola pemikiran ini telah mendasari 

sistim kemasyarakatan, kebudayaan juga cara berteologi saat itu.1 

 Dalam dunia Perjanjian Lama (PL), perempuan memiliki kedudukan yang lebih 

rendah dari pada laki-laki. Semasa anak-anak dan sebelum menikah perempuan 
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berada di bawah ayahnya, ketika ayahnya meninggal ia tunduk kepada kakaknya 

yang laki-laki, sesudah dewasa dan menikah diserahkan kepada wibawa suaminya.2 

Dalam masa Perjanjian Lama seorang ayah memiliki kekuasaan kepada anak 

perempuannya secara mutlak (Kejadian 19: 8, Hakim-hakim. 19: 1-30). Terlahir 

sebagai perempuan dianggap sebagai kutukan Ilahi, dan terdapat doa pagi yahudi 

dimana pria mengucapkan syukur kepada Allah karena dilahirkan sebagai laki-laki 

Yahudi, merdeka bukan sebagai budak atau seorang perempuan.3  

 Selain kedukan yang rendah bagi perempuan cerita-cerita Perjanjian Lama juga 

mengisahkan tentang pelecehan yang dialami perempuan. Diceritakan bagaimana 

perkosaan terhadap Dina, anak Yakub dengan Lea. Ia diperkosa Sikhem, putra raja 

Hemor dan kemudian dipinang Raja itu menjadi istri anaknnya. Permohonan ini 

diterima Yakub, tetapi para putranya membalaskan dendam dengan tipu muslihat 

(Kejadian 34: 1-31). Yehuda dengan Tamar menantu dari anak pertamanya Er. 

Yehuda menghukum menantunya karena kedapatan mengandung padahal suaminya 

telah meninggal (Kejadian 38: 1-30). Tamar Putri Daud dan Maakha diperkosa Amon 

saudara tirinya, lalu ia diusir dengan kasar, Absalom yang adalah kakak kandung 

Tamar membunuh Amon dua tahun kemudian  (2 Samuel. 13:1-20). Cerita- cerita ini 

digambarkan berusaha melindungi perempuan sebaik-baiknya tanpa mengubah 

tatanan yang berlaku.4  
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 Dalam konteks budaya Yahudi perempuan selalu berada di bawah atau 

bergantung pada laki-laki. Sehingga yang terjadi kebanyakan perempuan dan 

kepribadiannya tidak mempunyai inisiatif dan merasa rendah diri. Perempuan merasa 

aman jika bergantung pada laki-laki, sulit dengan tegas mengambil keputusan sendiri. 

Dalam Perjanjian Lama, ada hal-hal yang dibatasi bagi perempuan seperti,  menjadi 

imam serta ada pemisahan tempat duduk dalam bait Allah dan sinagoge. Meskipun 

demikian ada juga terdapat gambaran perempuan dalam Perjanjian Lama yang 

mampu bertindak berbeda dari sikap tradisional saat itu. Beberapa perempuan ini 

antara lain: Debora (Hakim-hakim 4, 5), Sifra dan Pua (Keluaran 1: 15-21), Miryam 

kakak Musa (Keluaran 15:20, Bil. 13:2), Abigail (1 Samuel 25: 2-44), Hulda (2 Raja-

raja. 22), dan Ester (Ester. 2:15-17). Jadi dapat dikatakan perempuan juga memiliki 

potensi dan kebebasan untuk bertindak di luar peran-peran tradisional yang diberikan 

kepadanya.5  

 Kenyataan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan denda adat di Moa, laki-

laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada perempuan. Semua keputusan dalam 

keluarga juga masyarakat ditentukan oleh laki-laki, perempuan hanya 

menjalankannya saja. Realitas masyarakat Moa ini menunjukan  mereka hidup dalam 

ketidakadilan jender, di kehidupan keluarga dan masyarakat, namun tidak 

menyadarinya. Keadaan yang terjadi ini bukan tanpa alasan mendasar, tetapi karena 

masyarakat Moa telah tertata dalam konsep patriarkhi, baik dalam pikiran maupun 

prakteknya. 
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Perempuan Moa dalam realitasnya seringkali harus memenuhi peran-peran 

stereotip yang dilekatkan pada mereka, seperti mengurus rumah tangga, mengurus 

anak-anak, di dapur, atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Semua pekerjaan yang 

dilakukan secara sukarela karena bagi mereka itu merupakan keharusan (kodrat) bagi 

seorang perempuan. Perempuan cenderung mempercayai bahwa apapun yang tak 

beres menyangkut relasi mereka adalah kesalahan dari pihak mereka, dan oleh karena 

itu menjadi tanggung jawabnya untuk mencari jalan keluar.6 Perempuan dituntut 

harus sempurna, taat dan menanggung derita apapun demi kerukunan dan 

kebahagiaan  kaum laki-laki.7 Hal ini menunjukkan posisi subordinasi perempuan. Ia 

membuat orang lain selalu senang, sementara ia sendiri tetap tabah, apapun situasi 

dan harga yang mesti ditanggungnya secara pribadi. Margaretha Hendriks menyebut 

hal ini sebagai teologi kekerasan karena mendorong pelanggaran hak-hak perempuan, 

dan secara spiritual membunuh kaum perempuan. Teologi kekerasan juga mengubur 

potensi, talenta dan kreativitas perempuan melalui peran-peran stereotip domestik 

sehingga perempuan kehilangan kebebasannya untuk hidup sebagai citra Allah 

sebagaimana yang dimaksud oleh Allah (Kejadian 1:26-28). Teologi ini justru 

menempatkan perempuan sebagai makhluk subordinat dan karenanya hak-haknya 

bisa dilanggar.8 

Dalam Perjanjian Baru sikap Tuhan Yesus sangat menghargai perempuan, 

berbeda dengan masyarakat Yahudi yang merendahkan perempuan. Tuhan Yesus 
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selalu memiliki sikap positif terhadap perempuan yang datang kepada-Nya. Dalam 

setiap tindakan yang dilakukan Ia tidak pernah membedakan laki-laki dan 

perempuan, keduanya memiliki martabat yang sama. Tuhan Yesus dalam karyanya 

banyak melibatkan perempuan dan banyak tindakannya yang berhubungan dengan 

perempuan. Tindakan-Nya dapat dilihat dalam Lukas 7: 11-17 (Yesus 

membangkitkan anak muda dari Nain), Lukas 7:36-50 (Yesus diurapi perempuan 

berdosa), Markus 5: 25-34 (Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit 

pendarahan), Yohanes 4: 1-42 (Yesus berbicara dengan perempuan Samaria). Apa 

yang dilakukan Tuhan Yesus ini selalu menjadi hal yang tidak biasa dalam 

masyarakat Yahudi. Tindakan yang dilakukan-Nya sebenarnya ingin menunjukan 

kepada masyarakat suatu model kehidupan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. 

Dengan melibatkan perempuan Tuhan Yesus menunjukan bagaimana Ia menghormati 

perempuan, memperlakukan mereka sebagai setaraf dengan laki-laki, menuntut 

norma yang sama dan menawarkan jalan keselamatan yang sama bagi laki-laki dan 

perempuan.  

Jenis kelamin bukan lagi bersifat dominasi dan subordinasi tetapi menekankan 

identitas sebagai ciptaan Allah. Dalam sikap perkembangan gereja awal mereka tidak 

meneruskan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan perlakuanNya kepada perempuan. 

Kita dapat melihat dalam surat-surat pastoral Paulus kepada jemaat-jemaat mula-

mula khususnya dalam partisipasi perempuan dalam kehidupan beragama. Hal ini 

dapat dilihat dalam I Korintus 11:2-16 (laki-laki sebagai kepala atas perempuan), I 

Timotius 2:12 (perempuan hendaknya berdiam diri), Titus 2:3-5 (kewajiban seorang 

perempuan). Budaya Patriarkhi dalam masyarakat saat itu membiasakan perempuan 



untuk diam. Perempuan tidak berhak menyampaikan pendapat, apalagi mengambil 

keputusan. Masyarakat yang terbentuk pola pikirnya berdasarkan budaya ini 

menganggap bahwa mengeluarkan pendapat dan peran pengambil keputusan bukan 

merupakan peran perempuan tetapi laki-laki. Laki-laki mendapat keutamaan pada 

posisi superior dan mendominasi, sementara perempuan diposisikan inferior dan 

termarginalkan.  

Budaya patriarkhi menghendaki perempuan tunduk dan bergantung pada laki-

laki. Perempuan hanya ditampilkan sebagai tokoh yang diam, patuh, tunduk pada 

laki-laki. Ia tidak boleh mengajar atau berkuasa atas laki-laki, sebab kegiatan itu 

dipandang sebagai suatu bentuk memerintah, oleh karena itu yang mempunyai 

kedudukan lebih tinggi dan fungsi mengajar dalam jemaat adalah laki-laki dan bukan 

perempuan. Paham androsentris  dilihat sangat kuat berakar dalam masyarakat, 

sehingga perempuan merasa dirinya tidak mampu dan tidak berhak atas pilihan 

hidupnya. Inti dari patriarkhi menurut Elizabeth Fiorenza, adalah ketergantungan 

pada kontrol kekuasaan laki-laki. Kepatuhan menjadi esensi utama patriarkhi.9 Dalam 

kehidupan beragama saat ini pandangan patriarkhi ini lalu dibenarkan. Padahal dalam 

Galatia 3: 27-28, dikemukan bahwa di dalam Kristus semua memiliki kedudukan 

yang sama, tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kekristenan 

memandang  semua manusia mempunyai kedudukan yang sama.10 

Kedudukan perempuan dalam denda adat sangat lemah. Perempuan 

menjalankan semua keputusan adat tanpa dapat memperjuangkan hak-haknya, semua 
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ini dipandang sebagai upaya menjaga keutuhan tatanan adat yang ada dalam 

masyarakat Moa. Konsep adil dalam pemikiran masyarakat dimana keduanya saling 

membayarkan denda, belum merupakan keadilan sesungguhnya, sebab lebih banyak 

kerugian yang dialami perempuan. Pelaksanaan denda boleh selesai saat 

dilaksanakan. Laki-laki dengan mudah bebas dari semua tanggungjawab, tetapi 

dampak yang diterima perempuan secara fisik, psikis, religius dan material masih 

akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Keadilan bukan soal kesamaan atau 

ketidaksamaan manusia dan bukan soal rasionil yang dapat diselesaikan dengan akal 

saja.11  

Berbicara pandangan Kristen tentang kedudukan perempuan, kita bertolak dari 

hakekat manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan (Kejadian 1: 27). 

Citra Allah digambarkan secara penuh dalam diri manusia, tidak ada indikasi bahwa 

hanya salah satu jenis kelamin yang menggambarkan citra Allah. Karena itu dapat 

dikatakan Allah memiliki karakter dengan ciri maskulin dan feminin. Walter Lempp 

mengatakan bahwa sebenarnya seorang manusia terdiri dari satu laki-laki dan satu 

perempuan, keduanya adalah ciptaan yang sempurna. Jenis kelamin adalah ciptaan 

Allah yang baik dan harus diterima sebagai karunia Allah, sebab itu diantara 

keduanya tidak ada pertentangan.12 Berdasarkan apa yang dikemukakan Lempp dapat 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan 

dengan hakekat yang sama, gambaran Allah tercermin bukan pada salah satu tetapi 

dalam keduanya. Kedudukan perempuan dalam denda adat sebagai sebuah 
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penghargaan mesti ditinjau kembali berdasarakan nilai-nilai keadilan dan 

kemanusiaan berdasarkan terang iman. Kedudukan perempuan bukan dinilai 

berdasarkan jumlah materi yang diberikan tetapi sejauh mana masyarakat 

menerapkan kehidupan yang saling menghormati dan menghargai sebagai ciptaan 

Allah.  

 Denda adat pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga masyarakat tetap ada 

pada tatanan nilai dan norma. Hal ini mengisyararatkan bahwa leluhur telah 

mewariskan kepada kita sebuah kehidupan yang benar-benar saling menghargai dan 

menghormati satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Namun, perlu disadari 

bahwa denda adat juga berkembang dalam dominasi budaya patriarkhi saat itu 

sehingga tidak mengherankan jika keputusan-keputusan yang diambil juga 

berdasarkan idiologi tersebut. Adat merupakan hasil pemikiran manusia karena itu 

dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia karena adat diciptakan 

manusia untuk menjawab kebutuhan manusia.  

Pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk membuat sesuatu perubahan 

dalam dirinya yang berguna untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya.13 Namun kenyataannya manusia tidak ingin melakukan perubahan bila 

hidupnya sudah mapan dan cenderung untuk mempertahankan status quo. Perubahan 

merupakan suatu hal yang menakutkan bagi orang yang ingin mempertahankan status 

quo tetapi, bagi orang-orang yang ingin maju dan memiliki pemikiran demokratis 

akan selalu ingin membuat perubahan yang berguna untuk dirinya dan orang lain. 
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Denda adat adalah bagian masyarakat Moa menghargai dan menghormati leluhur, 

tetapi terlepas dari pada itu mereka tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan 

dan keadilan, untuk perkembangan masyarakat ke depan. 

 

 

 

4.2  Mengembangkan pola kehidupan adatis yang Injili. 

 Sebagai masyarakat adat, masyarakat Moa juga adalah pemberita firman. 

Keduanya harus berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa adat-istiadat 

(budaya) firman tidak memiliki jalan masuk ke dalam hati manusia. Sebaliknya tanpa 

firman adat kehilangan tujuan dan makna sebenarnya.14 Adat-istiadat bukan sesuatu 

yang tanpa makna. Adat-istiadat dikaruniakan Allah dalam rangka tujuan yang 

dikehendaki, tujuan itu dinyatakan dalam Kristus (Kolose 2: 16-17). Kristus adalah 

pembaharu budaya.15  

 Banyak referensi dalam Alkitab yang menunjukan Kristus tetap menjalankan 

tata sosial bermasyarakat orang Yahudi tetapi juga tidak melepaskan nilai-nilai 

keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat (Markus 7:1-23). Yesus dalam 

keseharian tetap merayakan sabat sebagaimana layaknya seorang Yahudi, tetapi Ia 

melakukan tindakan penyembuhan pada hari sabat. Ia mengatakan bahwa hari sabat 

diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat (Markus 2:7). Yesus 

mengampuni perempuan bersinah (Yohanes 7:53-8:11), itu jelas-jelas bertentangan 
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dengan adat istiadat dan tata sosial orang Yahudi tetapi, Yesus melakukannya. Ia 

peduli dengan keselamatan manusia, tidak peduli siapa orang itu dan seberapa besar 

dosa yang dilakukannya. Perempuan yang sebelumnya dipandang sebagai yang tidak 

memiliki tempat dalam masyarakat, ternyata mendapatkan kemerdekaan sebagai 

pribadi yang utuh.16 Tindakan yang dilakukan Yesus ini mengisyaratkan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan keadilan dan pengampunan. 

 Yesus dalam pelayanannya sangat menghargai nilai-nilai keadilan serta 

kemanusiaan. Keduanya tidak dipertentangkan satu sama lain. Yesus tidak 

meniadakan adat-istiadat Yahudi, namun juga tidak menerimanya begitu saja. Ia 

memberikan makna yang benar, mentransformasikan adat Yahudi untuk 

mendapatkan terang dalam Injil penyelamatan Allah.17 

 Realitas masyarakat Moa dan denda adat menunjukan adanya ketidaksetaraan 

antara laki-laki dan perempuan. Dalam aktifitas sehari-hari pekerjaan perempuan 

lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.  Persoalan kepemimpinan dan adat 

selalu didominasi pihak laki-laki. Denda adat lebih menguntungkan laki-laki, ia bebas 

setelah melakukan denda sedangkan, perempuan selain membayar denda, ia juga 

harus menerima serangkaian dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kenyataannya 

masyarakat selalu menyalahkan perempuan atas semua yang dilakukan, apabila ia 

menyimpang dari tatanan masyarakat yang diciptakan. 

 Mencermati kenyataan sosial  masyarakat Moa terkait denda adat hubungan di 

luar nikah, kesetaraan jender masih merupakan pergumulan yang mesti terus disikapi 
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secara baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan juga terang injili. 

Kehadiran umat Kristen di tengah masyarakat adalah kehadiran yang menggumuli 

serta menjawab dan menghasilkan transformasi nilai bagi upaya visi dan misi 

Kristiani yang menegakan nilai – nilai kemanusiaan yang pro hidup, sekaligus 

memberikan muatan Injili terhadap berbagai perubahan yang tidak mungkin 

dihindari.  

 Masyarakat Moa adalah bagian dari adat-istiadat dan juga adalah bagian dari 

masyarakat iman, selaku orang-orang Kristen. Adat adalah jati diri masyarakat tetapi 

perlu dikomonikasikan dengan baik oleh pelaku-pelakunya, dalam hal ini ada 

pertimbangan yang mendalam dan hati – hati yang perlu dilakukan bagi kehidupan 

bersama. Niebuhr18 mengemukakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam 

ketergantungan. Ini bukanlah apakah manusia memilih sesuai dengan nalar atau 

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

penalaran iman. Apa yang dikemukakan Niebuhr ini mengisyaratkan bagi masyarakat 

Moa, Adat tidak dimutlakkan namun juga tidak dapat diabaikan. Bagaimana setiap 

simbol, aturan, dan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan adat 

istiadat haruslah mempertimbangkan kemanusian dan sikap rasional berdasarkan 

terang iman. Dengan demikian masyarakat tidak kehilangan identitas sebagai 

masyarakat adat yang melestarikan warisan leluhur dan juga tidak kehilangan 

identitas sebagai masyarakat beriman.  

 Kristus telah memberikan teladan bagaimana adat istiadat itu tetap 

dipertahankan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat 
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Moa selaku umat yang dipanggil dan diutus melanjutkan karya pelayanan Kristus 

haruslah menyikapi realitas kehidupan bersama secara sosial dan adat berdasarkan 

teladan yang dilakukan Kristus. Masyarakat Moa harus berani keluar dari 

kenyamanan yang justru menindas kehidupan mereka sendiri. Sebab di dalam Kristus 

tidak ada laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, kuat atau lemah, semuanya 

sama. 

 Kekristenan tidak hidup di luar kebudayaan tetapi kekristenan berinteraksi 

dengan kebudayaan di mana manusia itu ada. Sostenes Sumihe19 berpendapat injil 

bukan saja menginkarnasi ke dalam tradisi dan kebudayaan, tetapi sekaligus 

menerangi kebudayaan, sehingga kebudayaan bermakna bagi kehidupan, 

kebahagiaan, keadilan, kebenaran, pendamaian, dan persatuan.  Kristus adalah 

pembaru budaya.20 

Kenyataannya perjuangan demi kesetaraan kedudukan antara perempuan dan 

laki-laki  dalam masyarakat Moa membutuhkan perjuangan keras. Perjuangan bukan 

saja dari perempuan itu sendiri tetapi juga didukung oleh kalangan tertentu, dalam hal 

ini pemerintah desa dan adat juga masyarakat secara utuh. Perubahan pola pemikiran 

dan struktur masyarakat yang patriarkhi kepada kesetaraan jender harus dilakukan, 

sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh perempuan dan laki-laki di dalam 

keluarga dan masyarakat. Dengan demikian denda adat sebagai hukum adat bukan 

saja menolong manusia untuk mengembangkan kepribadian dalam hubungan manusia 

dengan sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. 
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Kesimpulan:  

 Gereja sebagai salah satu pembentuk kehidupan masyarakat diharapkan  

mampu memberikan angin segar dalam masyarakat Moa. Adat tidak dapat diabaikan 

ataupun dibuang, antara adat dan nilai-nilai religius tidak juga saling dipertentangkan. 

Keduanya mesti di transformasikan sesuai dengan perkembangan situasi saat ini. 

Tindakan gereja melalui peningkatan kesadaran jender perlu semakin ditingkatkan. 

Gereja bukan berada diluar pergumulan masyarakat ini, tetapi terlibat didalamnya 

dalam menjembatani kesetaraan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Moa. 

Keteladanan Kristus menjadi dasar gereja dan masyarakat selaku komonitas beriman 

untuk mentransformasi nilai-nilai yang tidak adil dalam masyarakat.  

Adat bukanlah hal mutlak yang tidak dapat diubah, sebab adat adalah hasil 

pemikiran manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Adat  diciptakan 

manusia untuk menjawab kebutuhan manusia. Di dalam adat ada otoritas manusia 

untuk memikirkan dan meninjau kembali untuk kebaikan manusia secara totalitas. 

Denda adat di Moa menunjukan adanya ketidakadilan jender, oleh sebab itu perlu 

ditinjau kembali. Dengan demikian dapat dikembangkan sebuah konsep baru yang 

mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuaan.  

 Perkembangan pergumulan masyarakat Moa untuk membangun kehidupan 

yang memiliki dimensi keadilan dan kebenaran demi tegaknya hak – hak asasi 

manusia, yang diharapkan bermuara pada kedamaian dan kesejahteraan adalah 

sesuatu yang mungkin terlalu ideal, namun tidak berarti tidak mungkin bila dimulai 



dari sendi kehidupan yang paling mendasar dalam hal ini adat sebab adat merupakan 

pembentuk identitas. 

 Tidak mudah memang untuk memperbaiki suatu kebiasaan dan adat istiadat 

yang sudah sekian lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Namun perlu diingat 

bahwa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kita bukan saja menerima dan 

menjalankan adat istiadat tetapi juga bersikap terbuka terhadap setiap perubahan yang 

terjadi. Akhirnya apa yang perlu dilakukan dan diperjuangkan oleh masyarakat 

adalah sebuah kesadaran jender dalam artian, usaha penyadaran mitra sejajar 

bukanlah tanggung jawab perempuan semata, tetapi juga laki – laki, dengan 

sendirinya memiliki kewajiban yang sama demi sempurnanya nilai kemanusian dan 

keadilan. Jika bukan masyarakat sendiri yang memulainya, maka perubahan apapun 

tidak akan pernah dicapai. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


