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BAB III 

PERSOALAN REMAJA YANG LAHIR DI LUAR PENIKAHAN DAN 

PENDAMPINGAN PASTORAL TERHADAP REMAJA 

 

III.1. Sekilas Mengenai Negeri Tuhaha 

 III.1.2  Sejarah Negeri Tuhaha 

Pada zaman dahulu semua negeri di Pulau Saparua terletak 

dipedalaman demikian pula dengan negeri Tuhaha. Mereka hampir 

seluruhnya mendiami puncak – puncak gunung yang agak sulit dicapai 

demi menjamin keamanan dari serangan penghuni baru atau serangan 

bajak laut.  

Daerah pemukiman para datuk dipegunungan disebut Negeri 

Lama, ada pada hampir setiap desa dan tidak jauh letaknya dari pusat  

pulau dan menempatkan adat atau tradisi yang kena-mengena dengan 

sakralitas tempat dan peristiwa sejarah tertentu. Sakralitas benda dianggap 

keramat karena peninggalan para datuk atau karena memilki keunikan 

tertentu berupa bentuk, warna, atau letak.  

Yang dimaksud dengan negeri lama, bukan tempat mereka 

dilahirkan, karena mereka merupakan transmigran yang berasal dari 

daerah lain seperti pulau seram. Tetapi pula diantara mereka yang 

mengaku datuknya berasal dari bone, sulawesi selatan dan dari jasirah 

arab. Diakui bahwa sebelum mereka tiba di negeri lama, mereka lebih 
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dahulu menetap disalah satu tempat di pulau seram sebagai “Pulau Ibu” 

dan secara ekonomi tergantung pada kekayaan alam pulau seram
1
. 

Diakui bahwa kedatangan para datuk tidak berlansung secara 

serentak dalam satu waktu tertentu, tetapi secara terpisah dan 

bergelombang sehingga mereka tidak saling mengenal. Dalam keadaan 

tidak saling mengenal, ketika mereka bertemu di negeri lama, mereka 

selalu mengadu kekuatan dengan tujuan mencari pemenang agar 

ditetapkan sebagi pemimpin yang berhak mengatur kehidupan bersama. 

Dari serangkain peristiwa tersebut, yang selalu tampil menjadi pemenang 

adalah Kapitan Aipassa. Berlandaskan kesepakatan yang dianut pada saat 

itu, Aipassa diakui sebagai pemimpin dengan gelar “Upu Latu”. 
2
Jadi hal-

hal menyangkut tata nilai hidup, peran para tokoh dengan jabatan-jabatan 

tertentu dilakukan oleh Aipassa.    

Nama asli negeri Tuhaha adalah Beinussa atau lebih dikenal 

dengan istilah “Teon Negeri” atau nama asli negeri dalam bahasa tanah
3
. 

Beinussa merupakan kata yang sering dipakai atau digunakan dalam 

upacara adat. Secara etomologis “beinussa” berasal dari dua kata, yaitu 

“bei” yang berarti “bisa” dan “nusa” yang berarti pulau. Dari situlah 

muncul dua pengertian pula. Arti yang pertama melukiskan kemenangan 

atau keberhasilan para datuk karena keperkasaan mereka sehingga mampu 

                                                           
1
C.P.F. Luhulima (Ed.), Bunga Rampai Sejarah Maluku (Jakarta: Lembaga Research 

Kebudayaan Nasional, LIPI, 1977), hlm. 175  
2
Upu bearti “tuan,” menunjuk pada gelar penghormatan tertinggi yang bearti Kapitan 

Besar. Bnd. Bartels, op.cit., hal.354 disebutkan bahwa “upu” bearti: tuan, pemimpin; (gelar 
kehormatan) dialamatkan kepada raja, para leluhu, Allah, dsb. 
3
Hasil wawancara dengan Bpk Sammy Loupatty sebagai raja negeri Tuhaha, 4 agustud 2012 
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menguasai dan menduduki bagian pulau Saparua. Arti yang kedua 

menggambarkan keperkasaan para datuk mendiami bagian pulau Saparua 

karena dapat melucuti segala bentuk kejahatan musuh yang datang 

menggangu penduduk. Kejahatan musuh itu diungkapkan dengan kata 

“bisa” atau “racun ular” yang mematikan. 

 III.1.2 Demografi Negeri  

 

 

 

 

 

   Gambar Peta pulau Saparua 

a. Letak Geografis 

Secara geografis Negeri Tuhaha terletak antara 32-34 

Lintang Selatan dan 128,40-128,43 Bujur Timur dengan luas 

wilayah 1624 Ha dan luas pemukiman penduduk 41,6 Ha. Desa 

Tuhaha terletak di Pulau Saparua, jasirah Hatwano. Jasirah 

Hatawano terdiri dari enam desa, berturt-turut yang memanjang 

dari selatan ke utara sebagai berikut : Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Iha, 

Nolloth, Itawaka. Dari enam desa itu, lima diantaranya adalah desa 

kristen, sedangkan Iha adalah desa Islam.  

Negeri Tuhaha termasuk dalam kecamatan Saparua, 

Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat Tuhaha menggunakan jasa 

angkutan laut untuk menghubungkan mereka ke Ambon sebagai 
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ibukota Provinsi Maluku dan ke kota Masohi sebagai Ibukota 

Kabupaten Maluku Tengah serta menggunakan jasa angkutan darat 

untuk menghubungkan mereka ke kota Saparua sebagai ibukota 

Kecamatan yang berjarak tempuh 6 Km dan negeri lainnya di 

pulau Saparua. Negeri Tuhaha memilki batas batas wilayah sebagai 

berikut :  

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tuhaha 

-  Sebelah Timur berbatasan dengan petuanan Desa Saparua 

    - Sebelah Selatan berbatasan dengan petuanan Desa Siri-  Sori 

Amalatu 

                          - Sebelah Utara berbatasan dengan petuanan Desa Mahu 

 

b. Iklim  

Negeri Tuhaha beriklim tropis sebagaimana pada umumnya 

di Indonesia. Bersamaan dengan itu, dua musim selalu bergantian 

yakni Musim Timur (musim hujan), biasanya berlansung dari 

bulan April-September dan  Musim Barat, (musim kemarau) 

biasanya berlansung dari bulan Oktober-Maret. Bulan April dan 

September adalah Musim Pancaroba (peralihan musim), dan 

biasanya pada bulan Oktober dimulainya musim bercocok tanam.  

c. Penduduk dan Mata Pencaharian 

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk negeri Tuhaha 

secara keseluruhan terdiri atas 485 Kepala Keluarga (KK) dengan 
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jumlah jiwa 1984, yang terdiri dari laki – laki 1021 orang dan 

perempuan 963 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat jumlah 

penduduk NegeriTuhaha berdasarkan tingkat umur dan jenis 

kelamin pada tabel di bawah: 

Tabel 1.Keberadaan  Umat  Menurut  Kategori  Usia  Tahun 2012. 

 

 

 

Masyarakat Negeri Tuhaha mempunyai mata pencaharian 

ganda yakni mata pencaharian utama selaku petani dan selaku 

N

o 

Sek

- 

tor 

Unit 

Kategori Usia 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-45 46-59 60-85 >86 

L

k 

P

r 

L

k 

P

r 

L

k 
Pr 

L

k 

P

r 

L

k 

P

r 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr L 

P

r 

1 I Kalvaria 8 6 4 3 8 5 3 5 4 3 35 37 5 6 9 12 0 0 

2 I 
Mekado

nia 
5 1 

1

3 
6 

1

0 
5 6 

1

0 
5 2 19 23 9 8 3 4 0 0 

3 I 
Betabar

a 
3 2 5 3 4 4 7 

1

1 

1

1 

1

5 
14 6 12 3 9 8 1 2 

4 II Imanuel 3 1 5 3 4 4 2 7 7 4 16 22 10 9 7 7 0 0 

5 II Yabok 9 3 3 2 8 10 
1

0 
4 5 2 20 18 7 11 13 11 0 0 

6 III 
BKT 

Muria 
5 2 3 5 5 5 7 5 6 6 26 19 11 14 6 3 0 0 

7 III 
BKT 

Sion 
2 2 4 4 5 8 9 5 9 5 17 23 11 15 4 3 1 1 

8 IV 
Betlehe

m 
2 3 1 5 7 2 6 6 4 4 22 18 10 11 7 9 0 0 

9 IV Betesda 3 1 1 2 7 1 2 2 8 1 16 12 6 7 6 5 1 0 

1

0 
V 

Ebenhez

er 
2 1 2 1 4 5 3 5 4 1 19 18 7 9 4 7 0 0 

1

1 
V 

Maranat

ha 
4 3 2 3 9 3 9 9 4 7 24 25 9 7 9 20 0 0 

1

2 
VI 

Talitaku

mi 
1 2 1 2 2 3 3 1 4 4 8 11 6 5 6 11 1 0 

1

3 
VI Efrata 3 1 3 1 5 4 3 8 5 4 25 17 14 16 9 10 0 0 

1

4 
VII Tiberias 4 2 0 4 4 4 4 2 3 1 16 14 10 7 3 4 0 0 

1

5 
VII 

Getsema

ni 
4 1 6 6 3 4 6 5 6 5 18 19 4 6 7 8 0 1 

1

6 
VIII Syaloom 3 2 6 3 4 4 5 5 7 3 16 18 11 10 10 11 0 0 

1

7 
VIII Petra 5 1 5 5 8 7 6 2 3 2 20 24 8 11 11 16 1 0 

JUMLAH 
6

6 

3

4 

6

4 

5

8 

9

7 
78 

9

1 

9

2 

9

5 

6

9 

33

1 

32

4 

15

0 

15

5 

12

3 

14

9 
4 4 
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nelayan sebagai mata pencaharian sampingan. Ada juga yang mata 

pencahariannya sebagai nelayan. Selain itu ada profesi atau 

pekerjaan sebagai wiraswasta, pedagang, pegawai swasta, pegawai 

negeri sipil dan lain–lain. Untuk lebih jelas, dapat dilihat 

komposisi masyarakat dilihat dari mata pencaharian pada tabel di 

bawah ini 

 

Tabel 2. Pekerjaan Pokok/Mata Pencaharian Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data statistik Jemaat GPM Tuhaha 2012 

d. Pemerintahan Desa 

Negeri Tuhaha merupakan salah satu negeri adat yang 

berada di Kepulauan Lease, yang memilki aturan-aturan adat dan 

dipimpin oleh seorang Raja (Ina Latu), yang juga adalah Pemangku 

Adat. Selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala 

pemerintahan, raja dibantu oleh Saniri Negeri, Kepala-kepala Soa 

N

o. 

Sektor/Unit 

Mata  Pencaharian 

PNS 
Petani/ 

Pekebun 
Nelayan Wirausaha Pensiunan 

1 I/Kalvaria 3 28 2 0 0 

2 I/Mekadonia 3 15 0 2 0 

3 I/Betabara 5 15 1 2 1 

4 II/Imanuel 6 40 2 1 0 

5 II/Yabok 2 24 4 4 0 

6 III/Bkt Muria 2 17 2 1 2 

7 III/Bkt Sion 3 13 0 0 0 

8 IV/Betlehem 2 13 2 0 1 

9 IV/Betesda 0 15 0 2 1 

10 V/Ebenhezer 5 16 0 4 3 

11 V/Maranatha 5 12 1 2 2 

12 VI/Talitakumi 3 11 2 0 2 

13 VI/Efrata 5 14 9 0 1 

14 VII/Tiberias 4 4 8 3 1 

15 VII/Getesemani 5 8 7 0 2 

16 VIII/Syaloom 2 12 6 5 2 

17 VIII/Petra 4 30 3 2 3 

Jumlah 59 287 49 28 21 
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yang mempunyai tugas pokok melaksanakn pemerintahan di dalam 

negeri,Mauweng (Kepala Adat) di pimpin oleh marga Aipassa 

yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatu yang 

berhuhbungan dengan adat,Kewang bertugas untuk mengawasi 

batas-batas tanah serta pengolahan hasil hutan dan hasil laut dalam 

petuanan negeri Tuhaha, Marinyo bertugas untuk menyampaikan 

berita-berita dari raja kepada masyarakat. 

e. Sosial Budaya 

Adanya pengaruh adat istiadat yang merupakan kebiasaan 

hidup  masyarakat atau jemaat yang mewarisi nilai- nilai budaya 

yang masih kental dan di pegang sampai sekarang adalah :  

1. Bentuk – bentuk pranata social budaya yang khas di dalam 

jemaat seperti relasi kekerabatan atau Hubungan pela – 

gandong atau biasanya di sebut Pela tumpah -darah / Hatuhaha 

Amarima dengan Negeri Rohomoni yang merupakan negeri 

orang muslim. Dari hubungan ini masih di jaga sampai 

sekarang dan di bangun  dalam kebersamaan dan kehamonisan 

tanpa melihat pada perbedaan agama/budaya.Untuk di ketahui 

ada salah satu peninggalan yang masih terjaga sampai saat ini 

yaitu satu buah tiang lilin di dalam Gereja Tuhaha yang 

menjadi  miliki Negeri Rohomoni dan   terdapat tulisan  

Rohomoni dan seluruh biaya tiang lilin ini dibiayai oleh anak-

anak Negeri Rohomoni .Maka nilai yang di ambil adalah nilai 
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kerukunan hidup antara umat beragama, nilai iman dan nilai 

persekutuan. 

2. Tuan kerja yang di pakai pada saat orang meninggal maupun 

menikah dan acara- acara adat lainya dalam suka maupun duka. 

Nilai yang dapat di ambil adalah kepercayaan dari keluarga 

kepada tuan kerja (contoh Tuan kerja,Marga Louhenapessy dan 

Tanalepy, Pattipeluhu dan Aipassa ) dan semua acara yang 

terjadi saat itu menjadi tanggung jawab tuan kerja. 

3. Mangko 6 bulan.Dimana budaya ini di laksanakan satu tahun 

dua kali yakni Minggu terakhir bulan Juni dan bulan 

Desember.Budaya ini merupakan doa mohon pengampunan 

dosa bagi anak cucu Beinusa Amalatu/Negeri Tuhaha atas 

kesalahan yang dibuat oleh Para datuk ketika mereka melawan 

undi  dan hal ini   diwariskan turun temurun untuk 

dilaksanakan  dan sebelum ibadah syukur Mangko 6 bulan  di 

pagi hari Badan  Pemerintahan Negeri dan Majelis Jemaat  

mendatangi tiap  jemaat untuk mengambil korban Syukur pada 

tiap-tiap keluarga   untuk di bawa ke gereja. 

4. Kain berkat dan pesawari yaitu pemanggilan tete nene moyang 

untuk menjaga negeri. 

5. Sailo yaitu adat perkawinan yang harus dilakukan oleh seorang 

laki-laki dari luar yang menikah dengan anak perempuan dari 

Tuhaha yang biasanya terjadi di Baileo 
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6. Pamoi atau adat kasih masuk bini. Ini dilakukan oleh anak laki-

laki negeri Tuhaha yang menikah dengan anak perempuan dari  

luar negeri Tuhaha 

7. Tutup Baileo 

8. Tarian cakalele yaitu tarian adat yang kental dengan nilai adat.  

 

f. Pendidikan 

Pendidikan di Negeri Tuhaha secara kuantitas dapat 

dikatakan sudah cukup maju, yakni terdapatnya sarana-sarana 

penunjang pendididkan, diantaranya, 1 gedung Taman Kanak-

Kanak, satu gedung Sekolah Dasar Negeri, satu gedung Sekolah 

Dasar Inpres, satu gedung SLTP Negeri, satu gedung SMU Negeri. 

Sedangkan fasilitas pendidikan SMK berada di ibukota kecamatan 

(Saparua). Tingkat pendidikan penduduk Negeri Tuhaha secara 

keseluruhan, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 

 Tabel 3. Keadaan Tamatan (menurut data kondisi terakhir) 

N

o. 

Sekto

r 

Unit 

Tamatan/Ijasah Terakhir 

SD SMP 
SMA/

K 

Perguruan Tinggi 

D1-

D4 

S1 S2 S3 

1. I Kalvaria 39 11 33 1 3 0 0 

2 I Mekadonia 27 3 29 3 0 0 0 

3 I Betabara 33 9 10 2 3 0 0 

4 II Imanuel 32 11 20 1 2 0 0 

5 II Yabok 49 12 12 2 1 0 0 

6 III Bkt Muria 36 18 21 0 1 0 0 

7 III Bkt Sion 35 17 16 1 0 0 0 
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Ket : Dari data yang ada, terlihat jelas rata- rata tingkat tamatan atau ijasah 

terakhir yang sangat banyak terdapat di tingkat SD. Hal ini menjadi tolak ukur 

tingkat pemahan atau tingkat berpikir dalam  jemaat. 

 

III.2. Masalah-masalah Psikososial Remaja yang lahir di luar pernikahan di 

Tuhaha 

Dalam kehidupan Jemaat Tuhaha terdapat banyak anak yang lahir diluar 

nikah atau dalam bahasa yang dipakai oleh warga jemaat setempat adalah anak 

rumah. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 4. Jumlah anak-anak yang lahir di luar pernikahan  

No

. 

Sektor 

KATEGORI USIA ANAK SAMPAI USIA REMAJA 

0-3 4-5 6-7 8-9 
10-11 12-14 15-17 18-22 

1 I 6 2 2 2 2 2 2 5 

2 II 2 1 1 - - 1 - 1 

3 III 1 - - 1 - 1 1 1 

8 IV Betlehem 29 8 31 0 1 0 0 

9 IV Betesda 17 15 14 3 0 0 0 

1

0 

V Ebenhezer 22 7 29 1 0 0 0 

11 V Maranatha 49 10 48 4 1 0 0 

1

2 

VI Talitakumi 25 1 16 0 4 0 0 

1

3 

VI Efrata 42 11 33 4 2 0 0 

1

4 

VII Tiberias 28 9 12 4 1 0 0 

1

5 

VII Getsemani 11 6 17 1 0 0 0 

1

6 

VIII Syaloom 42 9 21 3 1 0 0 

1

7 

VIII Petra 55 12 19 6 3 0 0 

 
Jumlah 57

1 

169 381 36 23 0 0 
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4 IV 1 2 1 3 1 - - 1 

5 V - - - 1 2 2 1 - 

6 VI - - - - 1 1 - - 

7 VII - 2 - - 1 3 - - 

8 VIII 5 5 5 5 1 3 1  

JUMLAH 15 12 9 12 8 15 5 8 

 Sumber : data anggota jemaat Tuhaha di masing-masing sektor pelayanan 

Ket. Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa anak-anak yang lahir di 

luar pernikahan dari usia anak sampai remaja berjumlah 84 orang, yaitu usia anak 

dari 0-11 tahun sebesar 56 orang dan usia remaja 12-22 tahun sebesar 28 orang. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan perhatian kepada remaja. 

sesuai data yang diperoleh jumlah remaja jemaat GPM Tuhaha adalah 164 orang. 

Yang aktif dalam kegiatan SMTPI sebanyak 48 orang, yang tidak aktif 116 orang. 

 

 Sejumlah remaja yang diteliti ini lahir dari orang tua single parent, hidup tanpa 

ayah mereka. Berikut ini ada beberapa permasalahan yang umumnya terjadi 

bagi mereka : 

- Perasaan  Rendah Diri 

Alasan mereka merasa rendah diri karena mereka harus menerima 

kenyataan bahwa mereka dibesarkan tanpa sosok ayah. Secara tidak 

langsung mereka juga telah membangun konsep diri mereka bahwa 

mereka adalah anak yang tidak sah dalam sebuah perkawinan. Hal ini 

disebabkan karena dalam pergaulan dengan teman sebaya, mereka 

mendapatkan teman-teman mereka mempunyai orang tua yang lengkap 

dan itu sangat mengganggu pikiran mereka. Sehingga selalu ada 

pemikiran yang muncul mengapa mereka tidak seberuntung teman-
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teman mereka. Ketika diwawancarai ada sebagian yang mengatakan 

bahwa “saya rasanya belum dapat menerima kenyataan pahit ini.Hal 

ini membuat saya menutup diri dari teman-teman saya dan yang saya 

lakukan hanyalah membangun hubungan dengan orang-orang yang 

bernasib sama dengan saya. Saya berteman dengan mereka yang juga 

adalah anak rumah”.Perasaan itulah yang penulis dapatkan setelah 

wawancara dengan beberapa remaja.  

- Perasaan Malu 

Alasan mereka merasa malu karena status mereka sebagai anak rumah 

yang membuat mereka beda dengan anak-anak yang lain, yang 

mempunyai orang tua yang lengkap. Mereka sudah cukup besar untuk 

bisa merasakan apa yang mereka hadapi. Dalam pergaulan, rasa malu 

itu tidak dapat disembunyikan jauh-jauh dari mereka. Kehidupan 

ternyata tidak selamanya menghadirkan kebahagiaan kepada semua 

orang. Mereka dilahirkan tanpa status yang jelas, dan sangat membawa 

dampak buruk bagi relasinya dengan lingkungan dimana mereka 

menetap. Keadaan yang mereka jalani dipandang sebagai jalan Tuhan 

dan mau tidak mau mereka harus menghadapi semuanya. Saat mereka 

ada pada masa pembentukan jati diri, yang mereka pikirkan adalah apa 

yang orang lain pikirkan terhadap mereka. seperti yang dikemukan 

salah satu informan saat penulis melakukan wawancara terhadapnya 

“mungkin ini sudah jalan hidup saya, saya sangat merasa malu sekali 

dengan keadaan saya sebagai anak yang lahir di luar nikah, saya 

tidak seberuntung teman-teman saya yang lain, yang memiliki orang 
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tua yang lengkap. Semua orang mungkin berpikir buruk tentang 

keluarga saya”
4
 

 

 

- Perasaan Benci 

Alasan mereka merasa benci adalah karena mereka harus dibesarkan 

sendiri oleh ibu mereka tanpa kasih sayang dari ayah mereka. ketika 

diwawancarai ada sebagian yang membangun tembok kebencian 

terhadap ayah mereka. Pada usia remaja sudah cukup matang untuk 

mereka berpikir dan merasakan semua yang terjadi dalam kehidupan 

mereka.“kalau ada yang harus disalahkan dalam keadaan yang saya 

alami ini, itu adalah papa saya. Saya sangat membenci dia, sekalipun 

dia ingin dekat dengan saya, saya tidak akan menganggap dia sebagai 

papa saya, mama dengan susahnya membesarkan saya, bahkan 

keluarga saya sudah pasti malu dengan lingkungan sekitar. ”
5
 

- Masalah Perilaku 

Alasannya  karena pandangan negatif yaang dibangun tentang dirinya 

sendiri dan ketidakbahagiaan anak-anak ini yang memungkinkan 

menderita masalah perilaku. Mereka harus melewati tahap-tahap 

perkembangan ini dengan hati yang keras dan dengan hubungan yang 

tidak baik dengan ayah mereka.Hal inilah yang menyebabkan masalah 

perilaku seperti sengaja mengasingkan diri dengan teman-teman 

sebaya dan masalah  manajemen kemarahan.  

                                                           
4
Hasil wawancara dengan S.L,  12 agustus 2012 

5
Hasil wawancara dengan E.S, 14 agustus 2012 
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- Perasaan Iri 

Alasan mereka merasa iri adalah karena pada usia remaja, saat semua 

perasaan sudah mulai muncul tetap saja ada perbandingan yang 

dilakukan terkait dengan perjalanan hidup yang mereka jalani. Saat 

dalam pergaulannya dengan teman-teman yang bukan merupakan anak 

di luar nikah tentu saja mereka merasa iri saat melihat teman-teman 

mereka menikmati hidup bahagia dengan ayah dan ibu mereka. 

Kebahagiaan yang mungkin saja tidak akan pernah menjadi milik 

mereka. “Semua sudah demikian terjadi, tidak ada yang bisa 

mengubah semuanya itu. Wajar jika saya merasa iri melihat 

kebahagiaan teman-teman saya yang tidak mungkin saya miliki. 

Bahkan penyesalan dengan semua yang saya alami tidak pernah saya 

katakan ini kepada ibu saya. Saya hanya mengungkapkan ini saat saya 

berdoa kepada Tuhan, dan dalam hati saya katakan kepada Tuhan 

mengapa saya harus alami ini? mengapa saya tidak punya ayah 

seperti teman-teman yang lain” 

Itu semua masalah-masalah psikososial yang dihadapi oleh remaja yang 

lahir di luar pernikahan,karena semuanya itu disebabkan relasinya denga 

pihak lain yaitu ayah tidak ada dan mereka hanya hidup dengan ibu 

mereka. 

Semua orang sudah pasti mendambakan keluarga yang lengkap. Namun 

tidak sebagian orang yang hidupnya seberuntung orang lain yang hidup dalam 

sebuah keluarga yang lengkap. Karena kasih sayang yang seharusnya total 

diperoleh seorang anak ternyata tidaksama  seperti yang diharapkan . Sehingga 
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mereka harus menjalani hari-hari hidup mereka tanpa sosok ayah dan membuat 

mereka merasakan krisis hidup yang mendalam. Krisis yang dihadapi mereka, 

berkaitan dengan ketidaknayaman batin dan kesedihan yang dialami oleh 

individu. Hal ini  yang penulis temui saat melakukan pendekatan dengan mereka. 

Pada dasarnya krisis hidup ini terjadi, saat anak-anak ini bertumbuh sendiri 

dengan orang tua tunggal (ibu). Mereka kehilangan kasih sayang seorang ayah. 

Dari data yang penulis dapat, anak-anak tersebut ada yang tinggal dengan ibu 

mereka sendiri, ada yang tinggal dengan om dan tante dan juga ada yang tinggal 

dengan oma dan opa. Bahkan ada yang ibunya juga sudah menikah dengan orang 

lain, namun hal ini tetap saja tidak bisa menggantikan rasa kasih sayang yang 

mereka dambakan dari ayah kandung mereka sendiri. Mengutip pembicaraan 

salah seorang remaja yang mengatakan bahwa ibunya sudah menikah dengan 

orang lain “saya tinggal dengan Om dan tante saya, mama saya sudah menikah. 

Papa tiri saya juga sangat baik. Namun tetap saja, saya merasakan tidak senang 

karena semuanya tidak sama seperti ayah kandung sendiri, terkadang saya 

menangis sendiri dalam kamar,  sambil berkata dalam hati  mengapa semuanya 

harus terjadi kepada saya,  sampai-sampai saya pernah memarahi Tuhan, kenapa 

Tuhan harus kasih cobaan ini untuk saya jalani.”
6
 

Krisis yang dialami anak-anak tersebut harus secepatnya di atasi melalui 

pendampingan pastoral terhadap mereka. Oleh sebab itu, Perkembangan anak 

dalam mencapai usia remaja ke dewasa sangatlah penting untuk diperhatikan. 

Anak-anak ini sangat membutuhkan pendampingan pastoral untuk memulihkan 

hati mereka. seseorang yang bertumbuh dengan rasa kebencian yang mendalam 
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pada dirinya akan sangat mempengaruhi perkembangannya pada saat dewasa 

nanti. Dari hasil wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa anak-anak ini 

sangat membutuhkan pendampingan pastoral. Setalah ditanyai tentang 

pendampingan apa saja yang sudah dilakukan gereja terhadap mereka, semua 

jawaban sejauh ini belum ada pendampingan yang khusus dari pihak gereja 

terhadap mereka. Hanya saja jika ada masalah yang muncul dalam jemaat barulah 

pastoral itu jalan. Perasaan pahit mereka tidak dapat tersalurkan untuk 

disembuhkan. Hal ini membuat mereka membangun penilaian yang negatif 

terhadap diri mereka, apalagi lingkungan dimana mereka tinggal tidak mendukung 

mereka untuk menemukan identitas mereka. padahal pada masa ini mereka ada 

dalam proses pencarian jati diri. 

II.2.1. Hubungan Orang Tua dan Remaja 

Keluarga merupakan sumber utama dalam pembentukan konsep diri. Hal 

ini disebabkan karena remaja, hidup dan berkembang pertama kali dari keluarga, 

yaitu hubungan orangtua dan anak, ayah dan ibu, dan hubungan anak dan keluarga 

lain  yang tinggal di rumah. Sebagai orang tua tunggal, rasanya tanggungjawab 

mendidik dan membimbing anak-anak tidaklah semudah yang dipikirkan. 

Perasaan berasalah dan kasihan tentunya dimiliki oleh orang tua yang hamil di 

luar nikah tanpa suami. Orangtua dalam hal ini bukan ditujukan terhadap ibu saja 

melainkan oma/opa dan om/tante. Relasi yang dibangun dengan anak mereka ada 

yang baik namun ada juga yang tidak baik. Ada yang anaknya tidak lagi 

memanggil orang tua mereka dengan sebutan mama tetapi dengan sebutan nama 

atau kakak saja. Dengan demikian ada jarak kritis yang sering di bangun oleh 

beberapa remaja yang lahir diluar nikah dengan orang tua mereka. oleh sebab itu 
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ada yang lebih mencintaai oma dan opa mereka ketimbang ibu mereka sendiri. 

Ada yang belum siap mengatakan yang sejujurnya tentang kebenaran yang 

menyakitkan terkait dengan  keberadaan ayah dari anak-anak ini, Sehingga 

kebanyakan anak-anak ini tahu lebih awal dari masyarakat.  

Keterbukaan sangatlah penting dalam membangun relasi yang baik antara 

orang tua dan anak-anak. Ketakutan yang mendalam juga dirasakan oleh orangtua 

yang melahirkan anak tanpa suami. Sehingga ada yang memilih tidak menanyakan 

apa-apa terhadap anak mereka, tentang perasaan anak yang terlahir sebagai anak 

di luar pernikahan
7
.  

III.2.2. Pandangan Masyarakatat Terhadap Remaja Yang Lahir Di 

Luar Pernikahan. 

Tidak semua masyarakat tetap memandang positif  keluarga yang 

mempunyai anak rumah. Ada yang prihatin namun ada juga yang sering duduk 

dan menceritakan kejelekan orang lain. Rasanya semua tingkah laku keluarga 

tersebut duduk-berdirinya diperhatikan. Inilah yang kemudian menciptakan rasa 

tidak aman bagi keluarga tersebut bahkan juga berdampak buruk bagi anak dalam 

mengembangkan konsep diri mereka. 

Kehidupan individu tidak bisa terlepas dari kehidupan kolektif masyarakat. 

Karena bertumbuhnya individu juga tidak terlepas dari interaksi komunitas 

masyarakat. Lingkungan sangat menentukan proses perkembangan seseorang. 

Sehingga kehidupan berkeluarga tidak lepas dari yang namanya masyarakat dan 

proses pembentukan anak tidak terlepas dari keluarga, teman sebaya dan juga 
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masyarakat. Penulis melakukan pendekatan dengan beberapa anggota masyarakat, 

di mana penulis menanyakan penilaian mereka terhadap remaja yang lahir di luar 

pernikahan. Beberapa diantaranya berpendapat bahwa penilaian mereka terhadap 

anak-anak ini sama saja dengan anak-anak yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri 

terkadang anak-anak ini membawa masalah dalam jemaat apalagi remaja yang 

sudah hampir menuju dewasa. Masalah-masalah sosial yang sering dilakukan 

mereka adalah mabuk, mengeluarkan kata-kata kotor, membuat keributan dengan 

orang lain.
8
 

Dalam kebersamaan, perbedaan itu kurang kecuali ada terjadi masalah 

antara anak yang punya orangtua lengkap dengan anak di luar pernikahan barulah 

ungkapan kata itu ada. Dalam pertumbuhan dan pergaulannya jika anak itu 

berhadapan dengan seuatu pasti anak itu merasakannya tapi perasaan itu ada di 

anak itu sendiri. Ada yang tanda tanya papa mereka yang mana, sebab ketika 

mereka besar nanti ada orang yang kasih tahu mereka dan jarang sekali informasi 

itu mereka dapatkan dari orang tua mereka sendiri. Lingkungan telah lebih dulu 

meberikan infoirmasi. Saat mereka tahu, ada yang mempunyai rasa tidak enak 

terhadap orang tua itu muncul. Kadang-kadang ada beberapa yang keras kepala 

dengan orang tua, sehingga saat mau diberikan nasehat mereka membalikkan kata 

terhadap orang tua. Sehingga ada yang lebih cinta lingkungan (masyarakat dan 

teman sebaya) dari pada orang tua mereka sendiri
9
 

Semua orang dimata Tuhan sama, sehingga tidak ada perbedaan yang 

warga jemaat tunjukan diantara anak yang mempunyai orang tua lengkap dan 

anak yang lahir di luar nikah. Dari pemantauan masyarakat sepertinya 
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pendampingan gereja terhadap anak-anak ini kurang mendapat perhatian serius. 

Pendampingan pastoral sudah sangat baik dilakukan oleh para pelayan di jemaat 

ini namun perhatian khusus terhadap mereka belum sepenuhnya dijalankan. 

Pendampingan hanya dilakukan jika ada masalah yang ditimbulkan dari 

kenakalan-kenakalan remaja di jemaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

anggota jemaat menurut ceritannya ada anak yang lahir diluar nikah dalam 

pergaulannya dia hamil juga saat berada di bangku SMA. Masing-masing anak 

memaknai berbeda-beda kepahitan yang mereka hadapi. Namun tidak dapat di 

pungkiri bahwa tidak semua anak yang lahir di luar pernikahan dalam jemaat ini 

membuat masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. 

III.3. Pendampingan Pastoral  Terhadap Remaja yang Lahir di Luar 

Pernikahan di Jemaat GPM Tuhaha 

Dalam menjalankan tanggungjawab pelayanan, jemaat GPM Tuhaha 

memiliki dua orang pendeta, yaitu satu ketua majelis jemaat dan satu pendeta 

jemaat, dengan dibantu oleh 17 penatua dan  17 diaken. Berdasarkan gambaran 

dinamika, jemaaat GPM Tuhaha merupakan wilayah pelayanan yang luas   

memiliki  8 sector pelayanan  dan 17 unit pelayanan,yaitu ;  1 sector terdiriatas 2-

3 unit pelayanan . Yang terdiri dari 485 KK dengan jumlah jiwa 1984 .Maka di 

dalam 1 sector pelayanan terdiri dari 50-85 KK. Namun partisipasi umat dalam 

beribadah tidak sesuai jumlah KK. Maka dapat di ketahui berdasarkan tabel di 

bawah ini 
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Tabel 5. Data umat yang beribadah 

 

 

NO Sektor Jumlah KK 
Umat yang 

hadirberibadah 

Umat yang 

tidakhadirberibadah 
Ket 

1 1 95 29 66  

2 2 57 30 27  

3 3 56 52 4  

4 4 50 40 10  

5 5 59 45 14  

6 6 55 50 5  

7 7 51 40 11  

8 8 62 52 10  

  485  338 145  

 

  

Di dalam perbandingan tersebut terlihat jelas, jumlah KK tidak 

seimbang,jumlah jiwa tidak seimbang dengan jumlah kehadiran umat yang 

beribadah. Terlihat jelas dengan jumlah KK, kekuatanya lebih besar dengan 

jumlah jiwa 1984 dari jumlah kehadiran umat yang beribadah yaitu : 338 orang 

yang datang dan beribadah kepada Tuhan dan jumlah umat yang tidak hadir 

beribadah adalah 145. Hal ini di sebabkan kurang adanya perhatian dan 

keperdulian umat mencari Tuhan,  di pengarui oleh kemalasan dan di sebabkan 

karena kesibukan setiap hari seperti pergi ke kebun.   

Penulis melakukan wawancara dengan pendeta jemaat dan beberapa 

majelis jemaat di Tuhaha, berkaitan dengan proses pendampingan pastoral 

terhadap jemaat. Beberapa ini dijelaskan bentuk-bentuk pendampingan yang 

dilakukan oleh pendeta dan Majelis Jemaat yakni: Penggembalaan Nikah,  
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Penggembalaan Baptis, Penggembalaan duka. Perkunjungan dalam rangka 

pelaksanaan perjamuan kudus, Perkunjungan awal dan akhir tahun, Perkunjungan 

rutin. Penggembalaan terhadap orang yang sakit baik di rumah maupun di Rumah 

Sakit.
10

 

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan pastoral pada Gereja Protestan 

Maluku, maka secara fisik di  Jemaat Tuhaha terdapat satu ruangan pastoral yang 

disediakan untuk proses pendampingan dengan anggota jemaat di rumah pastori 

tuhaha. Terlepas dari bentuk-bentuk pelayanan pastoral yang dijelaskan penulis di 

atas, Penulis mewawancarai pendeta dan beberapa majelis jemaat tentang 

bagaimana pendampingan pastoral berkaitan dengan anak-anak yang lahir diluar 

nikah dan pandangan gereja  terhadap  anak-anak ini. 

Gereja dalam tugas pendampingan pastoralnya melakukan panggilan untuk 

melayani jemaat dalam kehidupan bergereja. Proses pelayanan pastoral dilakukan 

sesuai dengan aturan gereja. Pelayanan pastoral baik secra formal maupun secara 

informal dilakukan dengan baik oleh pendeta dan majelis jemaat. Namun 

pendampingan untuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan, yang tidak sedikit 

jumlahnya kurang menyentuh kehidupan mereka, terkhususnya mereka yang 

mencapai usia remaja, di mana mereka sangat membutuhkan pendampingan untuk 

membentuk jati diri mereka. Seperti yang dikemukakan “kalau pendampingan 

secara khusus terhadap remaja yang lahir di luar nikah belum dilakukan. Hanya 

saja jika ada masalah yang di buat oleh anak-anak ini barulah sebagai pelayan 

kami melakukan pendampingan terhadap mereka”
11
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Tuhaha memiliki banyak anak-anak yang lahir di luar pernikahan, yang 

sangat penting untuk di perhatikan dan di dampingi adalah anak-anak remaja. 

Biasanya pendampingan kepada mereka itu berlangsung saat mereka melakukan 

ibadah remaja. jumlah remaja secara keseluruhan adalah 164 orang, yang aktif 

dalam kegiatan SMTPI sebabyak 48 orang yang tidak aktif 116 orang. ibadah 

remaja yang dilakukan yang  ada renungan yang memuat nasehat-nasehat sesuai 

dengan teks pembacaan, ada teks alkitab yang mengena dengan kondisi mereka,  

yang mengalami krisis ketidaknyamanan batin. Ada  sharing yang dilakukan oleh 

Pendeta atau pengasuh di mana mereka bebas mengungkapkan pengalaman 

mereka dan mengungkapkan perasaan mereka. Tidak hanya itu, biasanya juga ada 

meditasi yang dilakukan untuk proses membentuk spritualitas anak-anak remaja. 

Dalam ibadah remaja itulah ada pendekatan-pendekatan yang dipakai 

untuk menolong mereka. Pendampingan secara khusus terhadap mereka jika ada 

masalah yang dimunculkan nampak dalam kehidupan jemaat, maka pendeta 

ataupun majelis jemaat langsung memberikan pendampingan terhadap mereka.
12

 

Fungsi pendampingan pastoral harus menajadi pegangan untuk para 

pelayan menjalankan tugas pendampingan pastoralnya. Sebab keempat fungsi 

pastoral ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan dapat menjawab semua 

persoalan warga jemaat. Dalam tugas pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dan 

majelis jemaat Tuhaha memang telah memenuhi semua aturan tentang layanan 

pastoral namun ada hal yang penting juga yang tidak nampak dalam pandangan 

para pelayan yaitu pendampingan kepada remaja yang lahir di luar pernikahan. 

Memang dari data yang penulis temui lewat wawancara dengan Pendeta Tuhaha, 
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pendampingan pastoral terhadap anak-anak ini memang tidak ditetapkan langsung 

atau di programkan dalam rancangan pelayanan.  

 

  


