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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bagian ini akan dikemukakan tentang dua hal yang merupakan 

Simpulan dan  Saran. Keduanya merupakan bagian penutup dari tesis ini. 

A. Simpulan  

1.  Denda adat di Moa merupakan tindakan adat yang merupakan peninggalan 

dan warisan leluhur yang penting dan sangat dijaga oleh masyarakat Moa. 

Denda adat menjadi tindakan hukum yang mesti dijalankan jika ada 

masyarakat melakukan kesalahan. Hal ini menunjukan adat merupakan 

salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Moa. Denda Adat 

hubungan di luar nikah merupakan sistim yang diciptakan masyarakat untuk 

menjaga ikatan kekerabatan warga, mencegah terjadinya pertumpahan darah 

antara keluarga yang bertikai dan menata kehidupan sosial masyarakat 

supaya terciptanya kehidupan yang adil dan damai. 

2. Budaya patriarkhi masih mengakar kuat dalam realitas kehidupan 

masyarakat Moa. Hal ini menjadikan kedudukan perempuan Moa selalu 

berada di bawah laki-laki.  Ketidakseimbangan kedudukan laki-laki dan 

perempuan nampak dari pembagian kerja yang tidak seimbang dan tidak 

adanya perangkat desa dan adat yang perempuan. Rendahnya kedudukan 

perempuan dalam pemerintahan adat, berdampak pada aturan dan 

pengambilan keputusan dalam denda adat hubungan di luar nikah yang bias 
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jender. Kedudukan perempuan Moa menjadi termarginalisasi karena 

perempuan sendiri menganggap diri sebagai yang lemah, tidak dapat 

menjadi seorang pemimpin dan tidak memahami adat sehingga tidak di 

perlakukan adil. 

3. Pada dasarnya sistim denda adat hubungan di luar nikah tidak terlalu 

memberatkan bagi pihak laki-laki, denda yang diberikan tidak seberapa 

dibandingkan kehidupan perekonomian yang dimiliki. Denda adat 

menjadikan laki-laki bebas dari tanggungjawab terhadap perempuan dan 

anak hasil perselingkuhannya. Semua hal yang dibutuhkan anak terkait 

masa depannya tidak lagi ditanggung pihak laki-laki. Hal ini membenarkan 

bahwa sampai saat ini budaya patriarkhi yang merugikan perempuan masih 

dilanggengkan masyarakat melalui berbagai aturan dan tatanan dalam 

masyarakat. Pembayaran denda yang dilakukan adalah wujud dari 

penghargaan bagi perempuan dan penyelesaian masalah sesungguhnya 

bukan akhir dari persoalan. Sebab sesungguhnya masih banyak dampak 

yang harus dijalani dalam jangka waktu yang panjang bagi perempuan, yaitu 

dampak fisik, psikis, sosial, material dan religius. Hak-hak anak hasil 

hubungan di luar nikah tidak menjadi perhatian karena sistim denda adat 

yang berlaku dalam masyarakat Moa. Anak sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab ibunya sebab, ia telah menerima denda adat dari pihak laki-

laki. 

4.   Kedudukan perempuan Moa yang selalu berada di bawah laki-laki 

menjadikan perempuan Moa belum dapat mengaktualisasikan diri dengan 

baik, hal ini dikarenakan pemikiran mereka masih terbelenggu dalam 
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bingkai pemikiran budaya patriarkhi, menjadikan dirinya termarginalisasi 

dan tersubordinasi dalam masyarakat. Padahal jika mau dilihat perempuan 

Moa memiliki semangat, kerja keras dan kualitas pendidikan yang dapat 

diperhitungkan dalam persaingan dunia publik.  

5.  Gereja dalam denda adat tidak terlalu memiliki peran bermakna bagi adat 

yang merugikan perempuan dan anak. Padahal gereja hadir ditengah 

masyarakat Moa yang menjunjung tinggi adat-istiadat. Pilihan yang sulit 

antara adat yang bias jender atau iman yang membebaskan. Hal ini menjadi 

penyebab kurangnya partisipasi gereja menyikapi ketidakadilan jender 

dalam denda adat.  

 

B.  Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan kepada keluarga, pemerintah desa dan adat, 

gereja dan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yaitu: 

1.  Keluarga sebagai basis awal suatu masyarakat, harus mampu membangun 

kehidupan bersama yang tidak bias jender. Orang tua wajib mendidik 

anaknya secara adil, terbuka dan tidak membeda-bedakan perlakuan 

berdasarkan jenis kelamin. Keluarga diharapkan menjadi wadah pendidikan 

karakter, tingkah laku serta sikap yang dimiliki anak, sehingga anak-anak 

tumbuh menjadi generasi yang adil dan sadar jender. Hak-hak anak hasil 

hubungan di luar nikah seperti kebutuhan hidup dan pendidikan perlu 

diperhatikan bersama oleh kedua orangtuanya, walaupun setelah denda 

dibayarkan orang tuannya tidak lagi memiliki keterikatan.  
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2.  Pemerintah desa dan adat, dalam mengambil suatu keputusan haruslah 

melibatkan semua elemen yang ada baik itu laki-laki maupun perempuan 

secara seimbang. Pemerintahan desa dan adat harus sadar jender sehingga 

hasil keputusan yang terkait dengan adat akan berorientasi pada kesetaraan 

jender dan kesejahteraan bersama. Pemerintah perlu mengkaji keputusan-

keputusan dan aturan-aturan yang dibuat dan dilakukan dalam masyarakat 

sehingga, benar-benar ada keadilan dan kesetaraan kedudukan dan peran 

antara laki-laki dan perempuan. pemerintah desa dan adat, sedapatnya 

dengan sungguh-sungguh memberlakukan keputusan yang sadar dan adil 

jender dengan benar, agar tidak ada lagi perempuan yang dikorbankan. 

3. Gereja perlu menyadarkan dan memperlengkapi umat sebagai subjek 

berteologi dengan perangkat pengetahuan praktis yang membentuk atau 

memberikan kepekaan terhadap nilai – nilai kesetaraan jender yang ada 

dalam masyarakat. Gereja dengan sadar menanamkan nikai-nilai moral, 

menghormati lembaga keluarga dan melindungi kemanusiaan. Gereja dapat 

melakukan pemahaman Alkitab bersama umat tentang kedudukan dan peran 

laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan yang sama dan setara, patner kerja 

dalam lingkup gereja dan masyarakat. Gereja perlu merefleksikan denda 

adat berdasarkan terang injil sehingga, masyarakat Moa tidak kehilangan 

identitas sebagai masyarakat adat yang melestarikan warisan leluhur dan 

juga tidak kehilangan identitas sebagai masyarakat beriman. Keduanya 

menjadi satu paket yang komplit bagi kehidupan bersama yang harmonis. 

Gereja mesti mengembangkan adat yang benar dan dengan sadar berani 
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melawan adat yang bertentangan dengan injil yang menunjukan kasih secara 

seimbang terhadap laki-laki dan perempuan. 

4.  Perempaun Moa, harus berani mengkritisi pembagian kerja yang tidak 

seimbang dalam masyarakat yang menyebabkan perempuan kehilangan hak, 

dimarginalkan dan menjadi korban kekerasan. Perempuan Moa perlu 

mengembangkan rasa percaya diri dan menyadarkannya akan karunia, 

talenta dan potensi yang dimilikinya sehingga berani tampil di depan publik, 

meningkatkan prestasi dan kemampuannya.  

5.  Laki-laki Moa, haruslah bersikap terbuka terhadap perubahan masyarakat 

terkait kesetaraan jender. Laki-laki tidak boleh bersikap dominan dan 

menempatkan perempuan sebagai yang tersubordinasi tetapi, sebagai patner 

yang saling melengkapi. Laki-laki perlu memberikan kesempatan kepada 

perempuan untuk mengembangkan potensinya baik dalam keluarga juga 

masyarakat. Sudah saatnya laki-laki Moa menyadari dampak dampak 

negatif dari adat yang diskriminatif dan tidak manusiawi, selalu 

mengorbankan perempuan, masa depan dan hak-hak anak. 
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