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BAB II 

KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DAN TEORI FEMINIS SOSIALIS-

MARXIS 

 

2.1. Pendahuluan 

Karena tesis ini akan melakukan penelitian terhadap fenomena kehamilan di luar nikah di 

GKI Immanuel Boswezen Sorong, maka menjadi penting bagi saya untuk meninjau teori yang 

berkaitan dengan teori feminis Sosialis-Marxis, maka dalam bab ini saya akan membahas : 1. 

Aspek-aspek penyebab kehamilan di luar nikah, 2. Faham Feminisme, 3. Teori-teori rujukan 

terhadap masalah hamil di luar nikah, 4. Gereja dan pelayanannya. 

 

2.2.  Aspek- aspek penyebab kehamilan di luar nikah 

2.2.1. Pengertian Kehamilan 

Kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan membawa embrio atau  fetus (janin) di 

dalam tubuhnya. Kehamilan dalam diri seorang perempuan terjadi pada saat pembuahan  atau 

konsepsi yaitu persitiwa bertemunya sel telur oleh spermatozoa. Perempuan yang produktif 

dalam waktu 28-30 hari akan mengeluarkan satu sel telur yakni pada masa pertengahan siklus 

menstruasi. Apabila satu sel telur dalam indung telur masak atau bergerak masuk secara perlahan 

ke rahim. Jika selama perjalanan tidak terjadi pembuahan maka sel telur akan lenyap atau lepas 

dari rahim.  Sedangkan, jika sel telur dalam perjalanan ke rahim bertemu dengan spermatozoa 
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terjadilah detik-detik perubahan yakni peleburan antara kromosom laki-laki dan kromosom 

perempuan yang kemudian menjadi janin atau embrio yang memiliki 46 kromosom.
1
 

Hamil adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada 

saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya membentuk  sel yang akan 

bertumbuh
2
. 

Seorang ibu belum tentu dikatakan hamil apabila hanya memiliki tanda-tanda seperti 

terlambat haid, mual, muntah, perut dan payudara membesar, karena dikatakan hamil apabila 

sudah terdengar bunyi denyut jantung janin serta terlihatnya tulang  janin melalui Ultra Sono 

Grafi (USG) dan dalam foto rontgen
3
 

Jadi kehamilan dalam diri seorang perempuan terjadi pada saat pembuahan atau konsepsi 

yaitu peristiwa bertemunya sel telur dengan sperma atau pembuahan sel telur oleh spermatozoa. 

 

2.2.2.Tanda-tanda Kehamilan 

Tanda – tanda kehamilan  antara lain 
4
 

a. Berhentinya masa Haid 

Masa haid adalah pengurasan lapisan rahim setiap bulan, kecuali selama masa hamil. Haid 

menghindari lapisan rahim terlalu matang agar jaringan baru dapat berkembang dan 

mempersiapkannya untuk kehamilan jika harus terjadi pada bulan berikutnya. 

b. Payudara atau puting yang nyeri dan bengkak 

Payudara akan terasa berat, lebih penuh, sakit, dan nyeri jika dipegang. Penyebab utama dari 

perubahan ini adalah meningkatnya produksi hormon estrogen dan progesteron. 

 

                                                           
1
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 30 

2
BKKBN Kota Sorong, 2004, hal. 19 

3
Rustam Mochtar, Proses Kehamilan, (Jakarta: Jurnal Kebidanan JBD, 2002), hal. 19 

4
Prasetyono, Mengenal Menu Sehat Ibu Hamil, (Yogyakarta:  Diva Press, 2008), hal. 32-38 
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c. Kelelahan yang sangat 

Pada masa-masa kehamilan awal, perempuan akan merasa kehabisan tenaga. Pada minggu-

minggu pertama masa kehamilan, tubuh akan bekerja dengan sangat keras memompa 

hormon dan memproduksi lebih banyak darah untuk membawa nutrisi bagi janin. Jantung 

akan memompa lebih keras dan cepat untuk mengakomodasi meningkatnya aliran darah. 

d. Flek darah atau nyeri perut 

Flek atau sedikit perdarahan terjadi karena implantasi dan terjadi jika sel telur yang telah 

dibuahi menempelkan dirinya pada dinding uterus. Pendarahan ini biasanya terjadi lebih 

awal, hanya sedikit, dalam waktu cepat, serta warnanya lebih terang daripada darah yang 

biasa keluar pada saat haid.  

e. Mual dengan atau tanpa muntah 

Mual pada pagi hari adalah tanda-tanda klasik pada awal kehamilan (terjadi pada minggu 

ke-4 sampai minggu ke-8 kehamilan). Mual dan muntah selama masa kehamilan biasa 

dikenal dengan morning sickness atau muntah dipagi hari. Kenyataannya, hal ini dapat 

terjadi kapan saja. Hal ini karena peningkatan drastis kadar estrogen yang diproduksi oleh 

plasenta dan janin. Hormon ini menyebabkan pengosongan usus berjalan lebih lambat dan 

dapat mengakibatkan rasa mual. 

f. Tidak suka atau ingin makan satu makanan tertentu 

Ngidam satu makanan tertentu juga bisa terjadi. Keinginan untuk  makan makanan tertentu 

bisa diakibatkan oleh perubahan hormon. 

g. Sering buang air kecil 

Pada trisemester pertama kehamilan banyak ibu hamil yang lebih sering ke kamar kecil 

karena rahim yang membesar menekan ke arah kandung kemih. 
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h. Sakit kepala 

Pada masa awal kehamilan ibu hamil akan sering mengalami sakit kepala ringan, hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya sirkulasi darah karena adanya perubahan hormon.  

i. Konstipasi  

Kontipasi atau susah buang air besar adalah salah satu indikator awal kehamilan dapat 

membuat sang ibu terjadinya kehamilan. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan 

proses pencernaan berjalan lambat, sehingga makanan lebih lambat masuk ke saluran 

pencernaan dan dapat menyebabkan terjadinya konstipasi. 

j. Perubahan suasana hati 

 Jumlah hormon dalam tubuh sang ibu di masa awal  kehamilan dapat membuat sang ibu 

sangat emosional dan cengeng. 

k. Merasa pusing dan melayang 

Perasaan pusing dan melayang bisa terjadi pada ibu hamil. Sensasi ini biasanya adalah 

akibat  dari perubahan sirkulasi saat pembuluh darah dalam tubuh sang ibu membesar dan 

tekanan darah akan menurun. Pada awal kehamilan, rasa pusing ini juga dapat disebabkan 

oleh rendahnya gula darah. 

l. Suhu basal tubuh meningkat 

Suhu basal tubuh adalah temperatur yang diambil secara oral  pada saat pertama kali bangun 

di pagi hari. Temperatur ini akan sedikit meningkat setelah masa ovulasi dan menetap pada 

level tertentu sampai sang ibu mendapatkan haid berikutnya.  

Menurut Frater dan Wright mengemukakan tanda terjadi kehamilan adalah
5
: 

                                                           
5
 Frater dan Wright, (dalam Handayani, 2001), hal. 29 



21 
 

a. Tidak haid atau haid sangat sedikit merupakan gejala pertama yang membuat para 

perempuan waspada akan kemungkinan hamil.  

b. Mual (morning sickness) yakni gejala kehamilan yang kurang menyenangkan sekurang-

kurangnya selama tiga bulan, kadang-kadang kurang atau lebih. 

c. Payudara membengkak, nyeri dan kencang 

d. Merasa gemuk atau bengkak. Retensi air karena kehamilan seringkali membuat diri 

merasa lebih gemuk. Tidak biasa atau tidak enak badan.  

e. Menjauhi makanan atau minuman tertentu karena hormon yang dikeluarkan setelah 

pembuahan memiliki efek yang kuat pada diet.  

f. Kecanduan makanan tertentu seringkali terjadi selama kehamilan. 

g. Merasa sangat lelah merupakan gejala yang sangat umum pada masa kehamilan, tetapi 

tentu saja kelelahan dapat ditimbulkan akibat berbagai sebab lain.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda kehamilan antara lain 

berhentinya masa haid, payudara atau puting yang nyeri dan bengkak, kelelahan yang sangat, 

flek darah atau nyeri perut, mual dengan atau tanpa muntah, tidak suka atau ingin makan satu 

makanan tertentu, sering buang air kecil, sakit  kepala, konstipasi, perubahan suasana hati, 

merasa pusing dan melayang, suhu asal tubuh meningkat. 

 

2.3. Faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah 

Remaja sangat memerlukan perhatian yang serius dalam perkembangannya. Bagi suatu 

bangsa mereka merupakan generasi penerus yang kelak akan menjadi tulang punggung dan 

sekaligus mewarisi kelangsungan bangsa ke depan. Perkembangan teknologi, pola asuh, teman 

sebaya, lingkungan yang semakin lama semakin bebas tak terkendali yang tidak diimbangi 
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dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik menyebabkan banyak remaja yang 

terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Beberapa faktor penyebab hamil di luar nikah adalah 

seperti dibawah ini: 

2.3.1. Keluarga 

Keluarga berperan penting dalam hal menjaga dan menghindari kejadian hamil di luar 

nikah. Keluarga memiliki peran untuk menciptakan dan membina hubungan yang harmonis. 

Hubungan yang baik antara anak dan orang tua menjadi salah satu hal yang harus terus dijaga, 

karena dengan adanya hubungan baik maka anak memiliki tempat untuk curhat, bertanya, 

bercerita, berbagi kasih, belajar, dan bisa saling merasa. 

Ketika anak tidak mendapat tempat yang diinginkan dan sesuai di dalam keluarga maka 

anak akan cenderung untuk menyadarkan dirinya kepada pihak lain yang belum tentu 

bertanggung jawab, bahkan beresiko fatal seperti hamil di luar nikah. Selain itu faktor pola asuh 

yang otoriter sehingga menyebabkan remaja tertutup terhadap orang tuanya, pola asuh yang 

bebas, yang menyebabkan remaja melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, dan orang tua 

kurang memberikan pengasuhan dikarenakan kesibukan. Selain pola asuh, kurangnya perhatian 

dari orang tua karena banyaknya kesibukan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan hamil 

di luar nikah. 

Unit “keluarga inti”, yang terdiri atas seorang ibu, seorang ayah dan dua atau tiga anak, 

adalah unit yang sempurna bagi masyarakat industri karena ini berarti bahwa permintaan akan 

produk terus berkembang tanpa batas karena keluarga inti mereproduksi sendiri. Kendati adanya 

variasi dalam struktur keluarga, dan semakin banyaknya jumlah rumah tangga yang dikepalai 

oleh perempuan, kebanyakan masyarakat berharap bahwa perempuan yang terkait dalam 

perkawinan tunduk kepada kepala rumah tangga laki-laki. Ini memberi dampak penting kepada 
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perempuan berkenaan dengan kontrol terhadap kehidupan reproduktifnya, keutamaan anak laki-

laki, dan terhadap kemandiriannya menjalankan urusan rumah tangga.
6
 

Keluarga inti, sebagai kelompok primer yang terikat oleh hubungan intim mempunyai 

fungsi-fungsi utama yang meliputi: pemberian afeksi, dukungan, persahabatan. Memproduksi 

dan membesarkan anak. Meneruskan norma-norma kebudayaan, agama dan moral pada yang 

muda. Mengembangkan kepribadian dan melaksanakan tugas-tugas di dalam keluarga maupun di 

luarnya. Jadi anggota keluarga inti tidak hanya mempunyai hak dan kewajiban di dalam keluarga 

tersebut, tetapi juga di luarnya. Individu tidak hanya merupakan salah satu anggota keluarganya 

(keluarga inti), tetapi ia juga turut mengambil bagian dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Ia 

tidak hanya berhubungan dengan anggota-anggota keluarganya (hubungan interkeluarga) tetapi 

juga berhubungan dengan anggota-anggota kelompok sosial lainnya (hubungan antar keluarga). 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menjamin perkawinan yang harmonis, antara 

lain: Keadaan kesehatan dan warisan biologis untuk menjamin keturunan yang sehat. Latar 

belakang/lingkungan hidupnya, apakah berasal dari keluarga yang bahagia atau dari “broken 

home”, adalah konflik-konflik dengan orang tuanya/saudaranya, sikap/pandangan yang sehat 

mengenai seks dan lain-lain. Interese yang tak banyak berbeda. Norma-norma tingkah laku atau 

filsafah hidup yang sama. Faktor ekonomis (jika sangat berbeda dengan keadannya sebelum 

menikah, dapat menimbulkan kesukaran). Apakah keduanya dari lingkungan atau status sosial 

yang sangat berbeda. Adakah perbedaan yang menyolok dalam pendidikan, kecerdasan, umur 

dan lain-lain. Perbedaan dalam agama. Perbedaan dalam kebudayaan, kebangsaan. 

Nyatalah bahwa banyak sekali faktor-faktor yang dapat berpengaruh, untuk menjadikan 

suatu perkawinan bahagia atau tidak. Ada faktor-faktor yang menyukarkan, ada yang 

memudahkan tercapainya hubungan yang harmonis. Sejauh mana ini terjadi, banyak tergantung 

                                                           
6
Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 65-66. 
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dari kedua partner tersebut. Perkawinan yang sukses ialah suatu hubungan yang dinamis, dimana 

kepribadian dari kedua partner berkembang secara kontinue, sehingga dari hubungan tersebut 

tercapailah kepuasan pribadi pada taraf yang tinggi.
7
 

 

2.3.2. Pendidikan Seksualitas yang tidak memadai 

Kurang pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan, dan 

metode-metode pencegahan kehamilan. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang, 

perilaku seks yang tidak menyebabkan kehamilan. Penundaan atau peningkatan usia kawin atau 

semakin dininya usia menstruasi (menarche) ini menyebabkan masa-masa rawan semakin 

panjang hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus hamil di luar nikah 

 

2.3.3. Kasus Pemerkosaan 

Akibat terjadinya tindak perkosaan merupakan peristiwa yang traumatis dan 

meninggalkan aib pada perempuan yang di perkosa. Dampak psikologis dari perkosaan ini cukup 

dalam dan akan menetap seumur hidup perempuan itu. Paham tentang kesucian perempuan akan 

membuat perempuan dan keluarganya mengalami stigmatisasi atau marginalisasi dari 

masyarakat sekitarnya. 

2.3.4. Kegagalan Alat Kontrasepsi 

Alat kontrasepsi sering diandalkan sebagai pencegah kehamilan oleh para pemuda-

pemudi yang belum menikah. Namun alat tersebut sering tidak berhasil dalam mencegah 

kehamilan. Sehingga kegagalan alat kontrasepsi sangat berpengaruh terhadap kehamilan di luar 

nikah. 

 

                                                           
7
S. C. Utami Munandar, Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia, (Jakarta, Penerbit: Universitas Indonesia, 

1985), hal. 37-42. 
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2.3.5. Lingkungan 

Gaya hidup ala kebarat-baratan membuat dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar. 

Faktor lingkungan dapat memicu keinginan untuk melakukan perbuatan negatif, apabila kita 

tidak mempunyai iman yang kuat dan prinsip hidup yang positif maka hidup kita tidak akan bisa 

menyaring budaya-budaya yang masuk dan akan terjerumus ke lembah perzinahan. 

 

2.3.6. Agama 

Kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan. Pendidikan agama harus diberikan orang 

tua terhadap anak mulai sejak dini sehingga anak akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kurangnya pendidikan agama yang diberikan orang tua 

dapat berakibat terhadap etika dan moralitas anak, anak akan cenderung berperilaku tidak sesuai 

dengan norma agama. 

 

2.4. Dampak dari kehamilan di luar nikah 

  Hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zinah yang mana sangat buruk 

dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak. Diantaranya adalah: 

2.4.1.Terhadap pelaku perempuan 

          Pelaku perempuan akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau 

kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali 

untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, perempuan akan mendapatkan sanksi dari 

masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk 

menikah dengan laki-laki yang masih jejaka. Stereotipe melekat pada perempuan dalam 

lingkungan sosial. 
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2.4.2.Terhadap pelaku laki-laki 

          Laki-laki akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku 

zinah membutuhkan biaya terutama bagi kaum laki-laki untuk mendapatkan perempuan yang 

punya motif ekonomi dan karena itu laki-laki cenderung akan menggunakan peluang atau 

kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, laki-laki 

pezinah akan mendapatkan sanksi secara pidana ataupun sanksi sesuai ajaran agama. Di sini 

terlihat bahwa tubuh perempuan di jadikan objek seskualitas. 

2.4.3. Terhadap keluarga pelaku 

Perbuatan zinah akan menimbulkan dukacita yang amat dalam bagi anggota keluarga 

pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi keluarga, biasanya sangat memalukan bagi pihak 

keluarga perempuan terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa 

penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya 

harapan orang tua pelaku perempuan untuk mendapatkan menantu yang baik pula. Di sinilah 

perempuan termarjinalkan dalam lingkungannya sendiri. 

2.4.4. Terhadap masyarakat luas dan agama 

 Perbuatan zinah memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama. Zinah dinilai 

menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan perempuan dan keluarga dalam masyarakat. 

Zinah juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zinah tidak 

menghargai berharganya nyawa manusia. Perbuatan ini juga merendahkan akal sehat dan 

martabat manusia. 
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2.5. Feminisme Sosialis-Marxis 

2.5.1. Pengertian Feminisme 

Kata “Feminisme” berasal dari bahasa latin yaitu “femina” atau perempuan.
8
Gerakan ini 

mulai bergulir pada tahun 1880-an seiring dengan keresahan yang dirasakan di masyarakat. 

Gerakan ini mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan dan pergerakan tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Feminisme seringkali dikaitkan dengan 

emansipasi dan diartikan sebagai pembebasan atau dalam hal isu-isu perempuan, hak yang sama 

antara laki-laki dan perempuan. 

Istilah “feminis” pertama kali digunakan di dalam literatur Barat pada tahun 1880, yang 

secara tegas menuntut kesetaraan hukum dan politik dengan laki-laki. Istilah ini masih terus 

diperdebatkan, namun secara umum biasa dipakai untuk menggambarkan ketimpangan jender, 

subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan. Penggambaran ini dapat dilihat pertama kali 

secara sistematis ditulis oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799) yang menulis tentang posisi 

ekonomi dan sosial perempuan Eropa yang tidak menguntungkan.  

Wollstonecraft dalam bukunya A Vindication of the Rights of Women, mengemukakan 

bahwa sampai pada abad ke-18, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif, yakni pekerjaan 

yang mendatangkan uang untuk keluarga, dilakukan seputar keluarga baik oleh laki-laki maupun 

perempuan. Namun, ketika kekuatan kapitalisme industrial mulai mendorong pekerjaan 

produktif bergerak dari rumah ke pabrik, maka pada saat itu pula, sebagai akibatnya, kalangan 

perempuan mulai ditinggalkan. Proses perubahan ini memberi pengaruh yang besar pada 

perempuan kelas menengah yang sudah menikah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang 

                                                           
8
Soenarjati Djajanegara, Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 

35. 
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dirumahkan karena kebanyakan dari mereka menikah dengan pengusaha atau kaum professional 

yang sudah mapan.
9
 

Berbicara tentang Feminisme berarti hal itu berhubungan dengan pemahaman hak, 

peranan, tugas dan tanggung jawab kaum perempuan. Pada saat ini pemahaman dan penghayatan 

terhadap perempuan masih kurang. Ini berlaku baik untuk perempuan sendiri maupun pihak laki-

laki. Perempuan memiliki harga diri sebagai manusia. Pandangan bahwa perempuan memperoleh 

identitasnya dari kedudukan laki-laki saja sangat terbatas. Pendapat ini menyangkali potensi dan 

kepribadian perempuan untuk memainkan berbagai peranan cocok dengan pembawaannya. 

Akibat dari penyangkalan ini adalah bahwa peranan laki-laki juga dibatasi. 

Gerakan feminisme bermaksud untuk mengkritik struktur patriarkhat yang berada dalam 

masyarakat dan berusaha untuk mengadakan suatu struktur masyarakat yang lebih adil.  Hal ini 

dapat dicapai dengan perubahan baik dalam peranan perempuan maupun laki-laki di mana 

kekuasaan dibagi secara sederajat.
10

Akibat dari gerakan Feminis tidak hanya berarti pembebasan 

dari macam-macam stereotipe peranan laki-laki dan perempuan, tetapi juga pembebasan untuk 

menjadi manusia yang utuh, baik melalui perubahan struktur masyarakat maupun sikap 

individu.
11

 

Feminisme juga merupakan teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di 

bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak 

serta kepentingan perempuan.
12

 

 

 

                                                           
9
Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 10-11. 

10Anne Hommes, Perubahan Peran Pria & Wanita dalam Gereja & Masyarakat, (Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 
1992), hal. 110-111. 

11
Ibid, hal. 116. 

12
Sugihastuti, Gender & Inferioritas Perempuan, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 93. 
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2.5.2. Beberapa Aliran Gerakan Feminisme 

Istilah Feminis pertama kali digunakan di dalam literatur barat pada tahun 1880, yang 

secara tegas menuntut kesetaraan jender dengan laki-laki, istilah ini secara umum dipakai untuk 

menggambarkan ketimpangan jender, subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan.
13

 

Menurut Joann Wolski Conn, feminisme adalah: “Seperangkat ide yang tertata dan 

sekaligus suatu rencana aksi praktis, yang berakar dalam kesadaran kritis kaum perempuan 

tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan mereka sendiri, menindas kaum 

perempuan dan serentak merendahkan martabat kaum laki-laki sebagai manusia.” 
14

 

Feminisme merupakan sebuah wawasan sosial, yang berakar dalam pengalaman kaum 

perempuan menyangkut diskriminasi dan penindasan oleh karena jenis kelamin. Feminisme juga 

merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dari semua 

bentuk diskriminasi seksisme.
15

 Hal itu wajar karena perbedaan jenis kelamin tidak mentiadakan 

hakikat kemanusiaan. 

Memahami feminisme memang masih sangat sulit utamanya dalam konteks ke-

Indonesiaan. Kesulitan pemahaman ini bukan karena ketiadaan aktivis feminis semata, akan 

tetapi literatur tentang feminisme dalam kajian ketimuran masih jarang ditemukan, termasuk 

keharusan untuk melabrak budaya, agama dan tradisi yang bertentangan atau kebetulan 

bertentangan dengan logika utama feminisme.  

Pada konteks inilah, feminisme kemudian menjadi lebih rumit wilayah kajiannya, karena 

ketika feminisme Barat harus menjadi sentral sorotan dalam proses feminitas ketimuran, maka 

kita harus siap menghadapi kendala epistemologis, yang pada titik akhirnya berpengaruh pada 

konteks aksiologi konseptual. Sebab itu, menjebak kenyataan feminisme Timur ke dalam logika 
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feminisme Barat adalah lebih rumit ketimbang mencari titik temu antara keduanya, karena yang 

pertama sudah lebih kuat dipengaruhi oleh liberalisasi kapitalis Barat yang cenderung sekular, 

sementara yang kedua adalah masih memiliki khas ketimuran yang beradab, santun dan bahkan 

dalam nuansa tertentu, perempuan di dunia timur masih hidup dalam perangkap feodalisme 

warisan masa lalu yang hingga hari ini belum bisa ditembus. 

Nampaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi kaum feminis dalam konteks budaya 

Indonesia dengan berbagai tradisi dan pemahaman yang ada dalam masyarakatlah yang 

menyebabkan adanya beberapa aliran gerakan feminisme. Empat dari aliran gerakan feminisme 

tersebut teknik dan pokok bahasan adalah sebagai berikut: 

2.5.3.  Feminisme Liberal 

           Gerakan Feminisme liberal menekankan, bahwa keadilan jender menuntut kita untuk 

membuat aturan permainan yang adil dan memastikan tidak satu pun dari pelomba dirugikan 

secara sistematis, keadilan jender tidak menuntut kita untuk memberikan hadiah bagi pemenang 

dan yang kalah. Tujuannya ialah untuk membebaskan perempuan dari penindasan peranan 

jender. Feminisme Liberal beranggapan bahwa subordinasi kaum perempuan berakar dalam 

kendala-kendala legal yang mengucilkan atau menghalangi keterlibatan penuh dan setara kaum 

perempuan dalam ajang publik, sehingga tujuan dari feminisme liberal adalah kesetaraan 

kesempatan.
16

 

Penggambaran ini terlihat pertama kali secara sistematis oleh gerakan feminis liberal 

abad 19, mengenai gerakan perempuan untuk memperoleh hak yang berhubungan dengan 

diskriminasi dan perbudakan terhadap perempuan.
17

 Pada awalnya perempuan dan laki-laki 

bersatu untuk menghapus perbudakan, tetapi kemudian laki-laki menjadi enggan untuk 
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menghubungkan gerakan hak-hak perempuan dengan hak-hak budak, kemudian laki-laki 

membujuk perempuan untuk memisahkan perjuangan perempuan.
18

 

Feminis liberal diinspirasikan oleh prinsip-prinsip pencerahan, bahwa laki-laki dan 

perempuan sama-sama mempunyai kesempatan dan hak yang sama, oleh karena itu tidak perlu 

adanya pembedaan. Karena jika perempuan dilibatkan dalam pelbagai peran (sosial, politik, 

ekonomi) akan dianggap baik tanpa memikirkan lagi fungsi organ reproduksi karena dianggap 

bukan sebagai penghalang.
19

  

Aliran Feminis Liberal lebih menekankan agar individu dapat mempraktekkan otonomi 

dirinya sendiri untuk mengisi dan memenuhi dirinya serta lebih memprioritaskan hak bagi setiap 

individu itu sendiri.
20

 

Berkaitan dengan hak otonomi, menurut aliran feminisme liberal ketertindasan kaum 

perempuan disebabkan oleh kesalahan sendiri atau dengan kata lain jika sistem sudah 

memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dan jika perempuan tidak 

mampu bersaing akan kalah berarti yang disalahkan adalah perempuan itu sendiri. Untuk itu, jika 

setiap individu memiliki hak bebas untuk memilih setiap pekerjaan yang menurutnya baik dan 

tidak merugikan atau mengganggu orang lain, maka ia harus mampu bersaing. Itulah sebabnya 

aliran ini memberikan usulan untuk memecahkan masalah kaum perempuan dengan cara 

menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam satu dunia yang penuh persaingan bebas.  

Salah satu usahanya adalah mengadakan program-program perempuan dalam 

pembangunan (Women in Development) yang menyediakan program intervensi guna 
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meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan dan kebijakan yang dapat 

meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
21

 

Menurut kaum feminis liberal, “hak” harus diberikan sebagai prioritas di atas “kebaikan”. 

Dengan kata lain, keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan, karena hak ini menghasilkan 

bingkai kerja, yang merupakan dasar bagi kita untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-

masing, selama kita tidak merampas hak orang lain. Kebebasan akan hak itulah yang mendorong 

sebagian pemikir liberal itu untuk tetap menekan laju pertumbuhan kesetaraan secara linier. 

Setiap individu dalam kapasitasnya sebagai manusia memiliki hak masing-masing selama hak itu 

bisa dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun secara hukum. Sebagai sebuah gerakan 

yang melabrak semua pembatas atas kebebasan perempuan, maka feminis liberal tidak 

mengharapkan adanya batasan-batasan dalam masyarakat, karena selama batasan itu ada, maka 

perempuan akan selalu menjadi korban dari “retorika” pembatasan. Menghancurkan pembatas 

sosial, baik itu tradisi atau apa saja yang tidak membuka ruang kesederajatan antara laki-laki dan 

perempuan, maka semua itu adalah musuh yang harus dilabrak agar tetap ada ruang bagi 

perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan, hak dan apa saja yang berkaitan dengan 

kebutuhan mereka. 

 

2.5.3. Feminisme Radikal 

 Perspektif Feminisme Radikal, digambarkan bahwa perempuan ditindas oleh sistem-

sistem sosialis patriakis, yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Penindasan 

berganda seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heteroseksisme, dan kelas-isme, terjadi secara 

signifikan dalam hubungannya dengan penindasan patriarkis. Agar perempuan terbebas dari 

penindasan, perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis. 
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Unsur-unsur patriarki di dalam analisis Feminis Radikal, adalah kontrol terhadap 

perempuan melalui kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan oleh laki-

laki, menggambarkan kebutuhan sistem patriarki untuk meniadakan kontrol perempuan atas 

tubuh dan kehidupan mereka sendiri, kekerasan ini terjadi dalam bentuk-bentuk serangan 

seksual, incest, pemukulan dan pelecehan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki.
22

 

Sejauh ini Feminisme Liberal cukup dramatis untuk secara menyeluruh menghapuskan 

penindasan perempuan, tetapi feminisme liberal tidak cukup drastis dan dramatis dalam 

penyelesaian penindasan terhadap perempuan. Mereka mengklaim bahwa sistem patriarkhi 

ditandai oleh kekuasaan, dominasi, hierarki dan kompetisi, sistem patriarkhi tidak dapat dibentuk 

ulang, tetapi harus dari akar dan cabang-cabangnya, bukan hanya struktur hukum dan politis saja 

yang harus dicabut, tetapi juga pada lembaga sosial dan kultural, terutama keluarga, gereja dan 

akademi harus juga di cabut dari akar-akarnya sehingga memberikan jalan bagi pembebasan 

perempuan.
23

 

Feminis Radikal lahir dari aktivitas dan analisis politik yang mengenal hak-hak sipil dan 

gerakan-gerakan perubahan sosial pada tahun 1950an dan 1960an. Feminisme Radikal berfokus 

pada seks, jender dan reproduksi sebagai yang utama dalam perkembangan feminisme. Beberapa 

tokoh Feminisme Radikal lebih cenderung pada androgini seperti Millet yang berpendapat 

bahwa seks adalah politis, yang menyatakan bahwa akar penindasan terhadap perempuan sudah 

terkubur di dalam seks atau jender di dalam patriarki.  

Menurut Millet hubungan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat merupakan 

hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat di mana kelompok 

manusia dikendalikan kelompok manusia lain. 
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Penjelasan Feminis Radikal tentang ketertindasan perempuan berakar pada adanya 

diskriminasi seks yang mendalam di masyarakat yang diisolasikan sebagai persoalan perempuan 

saja. Feminis Radikal ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan secara pribadi 

mempengaruhi kebijakan politik sehingga persoalan perempuan tidak dapat didiamkan tetapi 

harus menjadi wacana publik.
24

 

Menurut Feminis Radikal sesuatu yang alamiah seperti faktor-faktor biologis tidak cukup 

dijadikan dasar untuk menjelaskan terjadinya hierarki atas pembagian kerja berdasarkan seksual, 

karena badan bukan merupakan benda tetapi situasi. Dengan demikian, Feminisme Radikal 

menghendaki adanya demokrasi yang tidak merugikan perempuan dari jenis kelaminnya dan 

bahwa perempuan harus diakui memiliki martabat manusia yang sama dengan laki-laki. 

Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup seutuhnya dan sebebas-bebasnya 

sesuai dengan pilihan-pilihan yang mereka ambil.  

Feminisme Radikal menantang pandangan yang meminggirkan perempuan dan pendapat-

pendapat yang mengacu pada peranan perempuan yang kodrati dan esensial. Konsep jender 

menjadi penting karena mengacu pada soal konstruksi sosial dan budaya, mengimplikasikan 

bahwa peranan laki-laki dan perempuan bukan berasal dari yang kodrati atau esensial, tetapi oleh 

struktur-struktur sosial dan norma-norma budaya.
25

 

Di dalam beberapa perspektif Feminisme Radikal, digambarkan bahwa perempuan 

ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. 

Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heteroseksisme, dan kelas-isme, 

terjadi secara signifikan dalam hubungannya dengan penindasan patriarkis. Agar perempuan 

terbebas dari penindasan, perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis. Firestone (The 
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Dialectic of Sex) memperlihatkan bahwa penindasan perempuan itu memiliki dasar biologis, 

sebab perempuan terikat pada proses-proses melahirkan dan membesarkan anak-anak, yang terus 

menerus menempatkan mereka pada posisi-posisi ketergantungan terhadap laki-laki untuk 

bertahan hidup. 

2.5.5. Feminisme Sosialis-Marxis  

Di kalangan Feminisme Sosialis, baik patriarkhi maupun kelas, dianggap merupakan 

penindasan utama. Suatu bentuk penindasan tidaklah mencontoh bentuk penindasan lain 

sebelumnya. Feminisme Sosialis meliputi:  Pemusatan dan pengarahan kembali, oleh feminisme 

terhadap pendekatan Marxian. Untuk memahami struktur penindasan perempuan, terutama 

dalam kaitannya dengan struktur jenis kelamin, keluarga, dan hierarkhi pembagian kerja seksual. 

Umpamanya, pengenalan terhadap kekayaan pribadi, berhubungan dengan penindasan kelas 

(kontrol terhadap kekayaan dan sumber-sumber produksi oleh kaum borjuis), dan juga 

penindasan terhadap perempuan (hukum-hukum patriarkhis yang mengakui kontrol laki-laki atas 

kekayaan perempuan melalui perkawinan). 

Di dalam kerangka Feminis Sosialis cara-cara pemecahan masalah untuk perubahan, 

meliputi perubahan-perubahan sosial radikal instuisi-instuisi masyarakat. Buku Women’s Estate 

karya Juliet Mitchell, telah meletakkan dasar-dasar untuk feminisme sosialis. Di dalamnya, ia 

menggambarkan politik-politik penindasan sebagai suatu konsekuensi, baik dari penindasan 

patriakat maupun penindasan kelas. Ia memperkenalkan konsepsi-konsepsi inti Feminis Sosialis, 

untuk manganalisis dimensi-dimensi penindasan, seperti produksi, reproduksi, sosialisasi, dan 

seksualitas. Dalam karyanya kemudian, Psychoanalysis and Feminism, Mitchell dengan jelas 
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mensejajarkan konsep-konsep patriarkhi dan kapitalisme. Ia menolak gagasan bahwa persamaan 

akses, revolusi ekonomi atau kontrol reproduksi, akan menghapuskan penindasan perempuan. 
26

 

Feminis Marxis mengidentifikasi bahwa kapitalisme merupakan penyebab opresi kepada 

prempuan. Opresi tersebut merupakan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi. 

Pekerjaan perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak pernah selesai sehingga terdapat 

konsepsi pada diri perempuan bahwa jika mereka tidak melakukan pekerjaan seperti itu, maka 

mereka bukanlah perempuan.
27

 Dalam teori ekonomi Marxis, Feminis Marxis percaya bahwa 

pekerjaan perempuan membentuk pemikiran perempuan dan karena itu membentuk juga sifat-

sifat alamiah perempuan. Mereka percaya bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan 

kekuasaan yang eksploitatif (majikan mempunyai kekuasaan yang lebih besar, mengkoreksi 

pekerja untuk bekerja lebih keras) dan hubungan pertukaran (bekerja untuk upah, hubungan yang 

di perjualbelikan). 

Feminis Sosialis setuju dengan Feminis Marxis mengenai kapitalisme adalah sumber 

penindasan terhadap perempuan dan dengan Feminisme Radikal bahwa patriarkhi adalah sumber 

dari penindasan perempuan. Kapitalisme mengakibatkan adanya pembagian kerja antara 

perempuan dan laki-laki, pemisahan antara laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia 

domestik. 

Dalam teori Marxis tentang sifat manusia, Marxis melihat perempuan sama dengan laki-

laki dalam menciptakan masyarakat yang ”membentuk” mereka seperti sekarang, artinya Marxis 

tidak melihat bahwa perempuan adalah bagian dari masyarakat yang  ”dibentuk” oleh laki-laki 

dan masyarakat patriakal yang menyebabkan perempuan teropresi dari dunia kerja dan di dalam 

keluarga.  Masyarakat patriakal menjadikan perempuan sebagai alat produksi, laki-laki sebagai 
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pemilik  atau pengguna alat. Kapitalis adalah laki-laki, yang memiliki cara pandang maskulin. 

Sehingga menyebabkan perempuan dalam masyarakat kapital hanya sebagai objek pekerja, laki-

laki sebagai majikan melihat hasil produksi perempuan di luar rumah (publik) dan di dalam 

rumah sebagai barang yang tidak bernilai  guna.  Secara sosial, ekonomi dan pilitik, laki-laki 

menyebabkan perempuan teropresi. 

  Dalam perspektif teori ekonomi Marxis, pada masyarakat kapitalis terjadi hubungan 

kekuasaan, tetapi tidak sependapat jika dikatakan juga terjadi hubungan pertukaran. Hubungan 

kekuasaan jelas terjadi antara perempuan sebagai pekerja dan laki-laki sebagai majikan. 

Hubungan pertukaran tidak pernah terjadi sebenarnya, karena nilai guna yang ditukarkan dari 

hasil kerja (produksi) perempuan tidak pernah bernilai sama atau setara dengan hasil yang 

seharusnya diperoleh. Pada tataran ini, yang terjadi adalah hubungan perbudakan. Pendapat  ini 

pun sekaligus membantah pendapat feminis liberal tentang kontraktual yang dilakukan pekerja. 

Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini status perempuan jatuh 

karena adanya konsep kekayaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang semula 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (exchange). 

Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka 

mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. 

Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam 

masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat 

diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.
28

 

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap 

bahwa negara bukan hanya sekedar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan 

sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara 
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kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem 

perbudakan kaum perempuan sebagai pekerja. 

Feminis Marxis cenderung untuk menunjukkan penghargaan mereka langsung kepada 

Marx-Engels dan Pemikir abad 19. Mereka juga cenderung untuk mengidentifikasi kelas dan 

bukan seks sebagai penyebab utama penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya, feminis 

Marxis-Sosialis tampaknya lebih dipengaruhi oleh pemikir abad 20, lebih dari itu, feminis 

Marxis-Sosialis menekankan bahwa penyebab penindasan terhadap perempuan bukanlah kelas 

atau seks, melainkan suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki. 

Feminis Marxis-Sosialis percaya bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan 

sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat 

individu itu hidup.
29

 

Terdapat beberapa konsep dan teori Marxis mengenai sifat manusia, misalkan kapasitas 

nalar, penggunaan bahasa, serangkaian pola sikap dan perilaku khusus, misalkan cara untuk 

dapat hidup. Kita adalah kita, karena apa yang kita lakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan 

dasar kita melalui kegiatan produktif. 

Bagi Marxis, material produksi dan reproduksi sosial adalah pendorong utama sejarah. 

Dalam satu bagian yang mengartikulasikan doktrin mengenai bagaimana perubahan terjadi dari 

waktu ke waktu, suatu doktrin yang biasanya diberi istilah materialism historis. Marx 

menegaskan, bahwa modus produksi dari kehidupan sosial mengondisikan proses umum 

kehidupan sosial, politik dan intelektual. Marx percaya bahwa modus produksi suatu masyarakat 

yaitu dorongan-dorongan produksi seperti bahan baku, alat, dan pekerja secara aktual 

menghasilkan produk. Feminis Marxis percaya bahwa untuk memahami mengapa perempuan 
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mengalami penindasan, sementara laki-laki tidak, kita perlu menganalisis hubungan antara status 

pekerjaan, perempuan dan citra diri perempuan.
30

 

Di dalam konsep ekonomi Marxis, percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk juga 

“sifat-sifat alamiah” perempuan, mereka juga percaya bahwa kapitalisme digambarkan sebagai 

suatu masyarakat komoditi atau pasar yang di dalamnya segala sesuatu, termasuk kekuatan kerja 

seseorang, mempunyai harga, dan semua transaksi pada dasarnya transaksi pertukaran.
31

 Segala 

sesuatu bernilai setara secara bebas diperjualbelikan, Marxis memandang kapitalisme terutama 

sebagai hubungan yang eksploitatif. 

Sedangkan teori kemasyarakatan Marxis, seperti analisis Marxis atau kekuasaan kelas 

telah menyediakan bagi para feminis beberapa alat konseptual yang diperlukan untuk memahami 

penindasan terhadap perempuan. Kelas muncul dan dibentuk oleh orang-orang untuk bertindak, 

kaum borjuis terutama sangat mahir membodohi kaum proletar (di dalam Feminis Marxis 

perempuan sebagai proletar dan laki-laki sebagai borjuis).
32

 

Marxis, menawarkan suatu analisa kelas yang membebaskan perempuan dari kekuatan 

yang tertindas, Marxis juga menjanjikan untuk menjadikan manusia bebas, suatu janji yang ingin 

dilihat sebagai suatu kenyataan oleh perempuan. Perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama 

membangun struktur sosial dan peran sosial yang memungkinkan kedua jender untuk 

merealisasikan potensi kemanusiaannya secara penuh. 

Feminis Marxis melihat adanya gambaran sifat dan fungsi perempuan sebagai konsumen 

dalam arti laki-laki di luar mencari uang dan perempuan yang menghabiskannya. Gambaran ini 

sama sekali salah karena menurut Margaret Benston, salah satu tokoh feminis, perempuan adalah 

produsen yang bertanggung jawab atas produksi nilai guna sederhana dalam kegiatan-kegiatan 

                                                           
30Ibid, hal .91. 
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Arivia G, Filsafat Berspektif Feminis, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hal. 91. 
32Ibid, hal. 148. 
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yang diasosiasikan dengan rumah dan keluarga. Karena produk yang dihasilkan perempuan 

seperti makanan keluarga atau jahitan pakaian anak ini tidak dijual, masyarakat cenderung 

melihat produksi yang dilakukan dalam keluarga itu lebih ringan daripada produksi yang 

hasilnya dipasarkan (seperti makanan instan). Menurut Benston, percuma jika perempuan 

diberikan peluang untuk memasuki ranah industri publik jika secara bersamaan sosialisasi 

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan serta mengasuh anak tidak dilakukan. 

Kunci pembebasan perempuan menurut Benston adalah sosialisasi pekerjaan rumah tangga. 

Sosialisasi pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan itu diakui Benston bukan 

berarti mampu membebaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga, akan tetapi perubahan ini 

akan memungkinkan setiap orang untuk menyadari betapa pentingnya pekerjaan rumah tangga 

secara sosial. Dengan melihat sulitnya pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan perempuan, 

masyarakat tidak lagi melihat perempuan sebagai makhluk yang inferior dan parasit. 

Melalui hal ini, menurut Feminis Marxis perempuan harus berperang melawan dua 

musuh sekaligus, yakni kapitalisme dan patriarkhi.
33

 Ketidaksetaraan muncul karena perbedaan 

intelektual, ketidaksetaraan lambat laun menjadi permasalahan yang harus dapat diselesaikan, 

dalam feminis Marxis pada awalnya kesetaraan hanya hak milik laki-laki yang memiliki 

kekuasaan dan kekuatan. 

Unsur kunci yang membedakan feminisme Marxis dari teori-teori feminis lain terletak 

pada anggapannya, bahwa kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan utama. 

Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme menguasai perempuan dalam 

kedudukan-kedudukan yang direndahkan. Dalam sistem-sistem kapitalisme, perempuan telah 

dipergunakan sebagai suatu cadangan tenaga kerja yang murah dan bodoh, yang menurunkan 

upah keseluruhan, dan menciptakan suatu pemisahan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin 

                                                           
33Gadis Arivia, Filsafat Berperspektif, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hal .148. 
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dengan perbedaan skala upah.   Di samping itu, melalui tenaga kerja yang tidak dibayar di 

rumah-rumah, perempuan menyediakan suatu pelayanan gratis untuk para kapitalis yang menjadi 

pajak tersembunyi bagi upah yang diterima kaum pekerja.
34

 

Gerakan Feminisme Marxis menekankan asumsi, bahwa ketidakadilan jender dalam 

masyarakat lebih disebabkan oleh penindasan kelas dalam masyarakat lebih disebabkan oleh 

penindasan kelas dalam hubungan produksi ekonomi. Oleh karena itu, persoalan penindasan 

perempuan, selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Meskipun Marx 

sendiri tidak banyak menjelaskan dalam teorinya tentang posisi perempuan dalam perubahan 

sosial, namun menurutnya, hubungan antara suami dan istri, serupa dengan hubungan antara 

proletar dan borjuis. Bagi Feminisme Marxis ini, penindasan perempuan merupakan kelanjutan 

dari sistem expolitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap sistem 

patriarkhi sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme sesungguhnya merupakan 

penyebab masalahnya. 

Pendapat Marx tersebut, juga diperkuat oleh Engels yang mengulas masalah tersebut 

dalam sejarah prakapitalisme, yakni bahwa sejarah terpuruknya status perempuan bukan 

disebabkan oleh perubahan teknologi, melainkan oleh perubahan dalam organisasi kekayaan. 

Oleh karena itu, menurut perspektif Feminisme Marxis ini, penyelesaian problem yang dihadapi 

kaum perempuan itu, hanya dapat ditempuh dengan jalan mengubah struktur kelas dan 

memutuskan hubungan dengan sistem kapitalisme universal.
35

 

Meskipun memang dimungkinkan untuk membedakan pemikiran feminis Marxis-

Sosialis, namun tidaklah mudah melakukannya. Feminis Marxis cenderung untuk menunjukkan 

penghargaan mereka langsung kepada Marx, Engels, dan pemikir abad 19 lain. Mereka juga 

                                                           
34Janne C. Ollenburger, Sosiologi Wanita, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 25. 
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Kasiyan, Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hal. 91. 
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cenderung untuk mengidentifikasi kelasisme dan bukan seksisme sebagai penyebab utama opresi 

terhadap perempuan. Feminis Sosialis menegaskan bahwa penyebab fundamental opresi terhadap 

perempuan bukanlah “kelasisme” atau “ seksisme”, melainkan suatu keterkaitan yang sangat 

rumit antara kapitalisme dan patriarki. Feminis Marxis dan Sosialis percaya bahwa opresi 

terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari 

struktur politik, sosial dan ekonomi tempat individu itu hidup.
36

 

Feminis Marxis beranggapan bahwa opresi di tempat kerja lebih utama daripada opresi 

perempuan, kelas lebih penting daripada jender, karena itu feminis Marxis tidak melihat adanya 

opresi yang dapat terjadi pada perempuan pekerja di tempat kerja. Feminis Marxis, melihat 

tingkatan opresi dari berbagai sudut politik, masyarakat, ekonomi dan tentang manusia.  

Cita-cita Marxis untuk menciptakan dunia yang nyaman bagi perempuan, agar 

perempuan dapat mengalami dirinya sebagai manusia yang utuh dan terintegrasi bukan 

terfragmantasi. Maka hal ini dapat menginspirasi perempuan dari berbagai kelas untuk 

menyatakan kekuatan atas dasar opresi dan sebagai kesadaran penuh untuk melihat kebahagiaan 

bersama.
37

 

 

2.5.6. Kaitan Feminis Marxis dan hamil di luar nikah. 

Fakta sosial hamil di luar nikah menjadi jalan bagi sekelompok orang di Sorong 

mendehumanisasi sesamanya. Kaum perempuan Sorong yang sudah sering mendapat penindasan 

dari kaum laki-laki Sorong, akan ditindas lagi ketika mereka mengalami kehamilan di luar nikah. 

Hal itu terjadi demikian karena kebanyakan masyarakat Sorong sangat menjunjung tinggi tradisi 

agama dan sering mengabaikan peri kemanusiaan. Demi tradisi agama dan dengan alasan 
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Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought,(Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra), 2004, hal. 139. 
37Rosemarie Putnam Tong, Feminis Thought: Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: 2006), hal. 79. 
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agamawi, masyarakat Kristiani Sorong sering melakukan penindasan terhadap perempuan yang 

hamil di luar nikah. Dalam hal ini agama dipraktekkan bukan sebagai jalan untuk menolong 

perempuan yang hamil di luar nikah untuk mendapat solusi, tetapi justru untuk menekan mereka 

yang sudah senyatanya tertekan. Praktek beragama yang demikian tidak membuat kebahagiaan 

pada dunia sosial. Praktek beragama yang demikian menistakan kemanusiaan manusia. 

Karl Marx mengkritisi praktek keagamaan yang menistakan kemanusiaan manusia. 

Menurut Karl Marx manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Setiap tindakan yang 

menghilangkan kemanusiaan manusia sama artinya dengan mentiadakan manusia itu sendiri. 

Setiap perbuatan manusia yang mendehumanisasi manusia harus di lawan secara revolusioner. 

Hal itu perlu dilakukan demikian karena bagi Karl Marx kemanusiaan manusia tidak boleh di 

belenggu oleh kekuatan apapun di luar dirinya. Manusia harus di bebaskan dari semua belenggu 

yang menekan mereka, walau semua belenggu itu punya alasan dan kepentingan agamawi. 

Menurut Karl Marx manusia itu ditakdirkan untuk bebas. Oleh karena itu peraturan dan tindakan 

agamawi sekalipun yang menghilangkan kebebasan manusia sangat tidak manusiawi.
38

 

Pandangan Marxis seperti tersebut diatas semestinya menjadi peringatan yang konstruktif 

bagi Gereja dan masyarakat di Sorong dalam menyikapi fakta sosial tentang kehamilan di luar 

nikah. Gereja dan masyarakat Sorong perlu lebih terpacu menjadi lembaga sosial yang 

melakukan pemanusiaan manusia. Gereja dan masyarakat Sorong perlu menghilangkan 

kecenderungan-kecenderungan yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Sembari 

demikian mereka perlu membangun idiologi dan tatanan sosial yang manusiawi, yang akan 

memampukan mereka untuk mengatasi realita sosial seperti kehamilan di luar nikah dalam 

perspektif kemanusiaan. 
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Teori Karl Marx yakni berangkat dari adanya ketidakadilan di bidang ekonomi antara 

kapitalis dengan kaum proletar (buruh). Kaum kapitalis menindas kaum buruh sehingga kaum 

buruh selalu tertindas. Menurut Marx hal ini tidak boleh di biarkan terjadi dominasi penindasan 

oleh kaum kapitalis terhadap kaum proletar. Oleh karena itu menurut Marx kaum buruh harus 

melakukan pemberontakan terhadap kaum kapitalis, dengan jalan alat-alat produksi atau modal 

harus di miliki oleh kaum buruh dan tidak hanya dimiliki oleh kaum kapitalis, tujuannya yakni 

supaya ada keadilan kesetaraan. 

Kaum Feminis Marxis, golongan ini berpikir berlandaskan pada teori konfliknya Karl 

Marx, yang memandang bahwa hak kepemilikian pribadi (private property) merupakan 

kelambagaan yang menghancurkan keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah dimiliki 

masyarakat, sehingga menjadi pemicu konflik terus-menerus dalam masyarakat. Kepemilikan 

pribadi atas alat-alat produksi oleh beberapa orang, apakah dalam sistem feodal maupun 

kapitalis/imperialis, telah menciptakan suatu sistem kelas yang eksploitatif. Basis kepemilikan 

juga berlaku dalam kehidupan keluarga. 

Dalam sebuah keluarga, suami adalah cerminan kaum borjuis, karena dialah yang 

menguasai basis material keluarga (nafkah), sehingga dia mempunyai kekuasaan dan posisi yang 

lebih kuat (sebagai kepala keluarga). Sementara istri dan anak-anak adalah kaum proletar yang 

tertindas. 

Kaum feminis juga melakukan pemberontakan terhadap kaum laki-laki yang menindas 

kaum perempuan. Kaum feminis menghendaki supaya perempuan setara dengan laki-laki, 

bahkan perempuan harus lebih unggul dari pada laki-laki. Hal ini dicapai untuk membuat 

kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. 
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Menghadapi fenomena hamil di luar nikah yang terjadi adalah ketidakberdayaan 

perempuan, dimana perempuanlah yang di salahkan, kemudian perempuan juga yang 

menanggung malu, yang mendapat hukuman juga perempuan, kemudian masa depan perempuan 

juga hancur. Menurut Marx fenomena ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus, 

mengapa? Karena kalau hal ini dibiarkan terjadi, itu sama saja dengan kita melakukan 

penindasan kemanusiaan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah 

adalah fakta biologis karena hubungan seksual sehingga hamil. Seharusnya tidak boleh 

merendahkan kemanusiaan perempuan yang hamil di luar nikah itu. Marx sangat menentang 

adanya perendahan martabat kemanusiaan. 

Kaitan Feminis Marxis dengan hamil di luar nikah yakni: 1). Laki-laki adalah borjuis atau 

pemilik modal, laki-laki bisa membeli perempuan, tubuh perempuan dinikmati dan dikuasai oleh 

laki-laki, sehingga terjadi kehamilan (secara khusus hamil di luar nikah). 2). Mahalnya mas 

kawin yang harus dibayar laki-laki (sebagai borjuis) membuat perempuan hamil di luar nikah 

tidak berdaya. Apabila terjadi pembayaran mas kawin yang mahal, maka perempuan sebagai 

proletar, mengalami kekerasan. Namun bila tidak terjadi pembayaran mas kawin, akibatnya tidak 

ada pernikahan. 3). Sanksi adat yang dibayar kepada perempuan pada hakikatnya merendahkan 

martabat perempuan. Jika laki-laki yang menghamili tidak mau menikahi perempuan atau pergi 

begitu saja maka perempuan yang dirugikan dan harus menanggung sendiri akibatnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran mas kawin atau uang sangatlah 

berpengaruh terhadap eksistensi dari perempuan yang hamil di luar nikah. Karena mahalnya mas 

kawin bisa saja suatu pernikahan tidak terjadi meskipun si perempuan sudah hamil. 
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2.6. Teori Ketidakadilan Jender 

Terkait dengan Teori Ketidakadilan Jender, teori tersebut dapat diklasifikasi sebagai 

berikut: 

 

 2.6.1. Marginalisasi 

Marjinalisasi merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang 

mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang 

atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi jender. Misalnya dengan 

anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka 

bekerja di luar rumah (wilayah publik), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. 

Bentuk marjinalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, 

masyarakat atau kultur dan bahkan negara, jadi tidak hanya terjadi di tempat kerjaan. Di dalam 

rumah tangga, marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas 

anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Timbulnya proses marjinalisasi ini juga diperkuat 

oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat.
39

 

Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari di dalam rumah, tidaklah dianggap 

“bekerja” karena pekerjaan yang dilakukannya, seberapa pun banyaknya, dianggap tidak 

produktif secara ekonomis. Namun seandainya seorang perempuan “bekerja’’ pun maka 

penghasilannya hanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja sebagai 

penghasilan seorang suami tetap yang utama, sehingga dari segi nominal pun perempuan lebih 

sering mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada kaum laki-laki. Jika hal tersebut terjadi, 

maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan jender.
40
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40Ivan Illich, Matinya Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 34 
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2.6.2. Subordinasi 

           Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan jender terhadap kaum perempuan. Sikap 

yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan 

bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. 

Proses subordinasi yang disebabkan karena jender terjadi dalam segala macam bentuk 

dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan 

di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan dikeluarkan tanpa menganggap 

penting kaum perempuan.
41

 

 

2.6.3. Stereotip 

           Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Akibat 

dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk 

stereotip ini adalah bersumber dari pandangan jender. Banyak sekali bentuk stereotip yang 

terjadi di masyarakat yang diletakan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat 

menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. 

Anggapan bahwa perempuan itu lebih lemah atau ada di bawah kaum laki-laki sudah ada 

sejak permulaan lahirnya filsafat di dunia Barat. Teori ini beranggapan bahwa sudah menjadi 

“kodrat” perempuan untuk menjadi lebih lemah dan karena itu ia tergantung kepada laki-laki 

dalam banyak hal untuk hidupnya.
42

 Demikianlah pendikotomian laki-laki dan perempuan 

berdasarkan hubungan jender nyata sekali telah mendatangkan ketidakadilan jender bagi 

perempuan yang termanifestasi dalam berbagai isu atau problema jender. 
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Perempuan diharuskan untuk patuh pada “kodrat” nya yang telah ditentukan oleh 

masyarakat untuknya. Karena diskriminasi pula perempuan harus menerima stereotip yang 

diletakkan pada dirinya yaitu bahwa perempuan irasional, lemah, emosional, dan sebagainya 

sehingga kedudukannya pun selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak dianggap penting bahkan 

tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu 

menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki. 

Semua bentuk ketidakadilan jender seperti diatas sebenarnya berpangkal pada satu 

sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip jender laki-laki dan perempuan. Stereotip itu 

sendiri berarti pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang 

didasarkan pada suatu anggapan yang salah.
43

 Pelabelan pada umumnya dilakukan dalam dua 

hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan  suatu 

tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi 

kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai 

pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan jender. Namun seringkali 

pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan. 

 

2.6.4. Beban Kerja Ganda 

Beban ganda (Double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis 

kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan sering 

dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan 

yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di 

wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan 
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tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga 

perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak 

perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. 

Peran jender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah 

tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik labih banyak dan 

lebih lama dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan dari bias jender tersebut 

kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan di masyarakat 

bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua 

pekerjaan domestik, dianggap nilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang 

dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. 

 

2.6.5. Kekerasan Terhadap Perempuan  

Kekerasan (violence) merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya 

perempuan sebagai akibat perbedaan jender. Peran jender telah membedakan karakter 

perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini 

kemudian terwujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan 

sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter 

tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu 

diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindak kekerasan. Kekerasan 

yang menimpa kaum perempuan termanifestasi dalam berbagai wujudnya, seperti pemerkosaan, 

pemukulan, pemotongan organ intim perempuan (penyunatan) dan pembuatan pornografi. 
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Hubungan subordinasi dengan kekerasan tersebut karena perempuan dilihat sebagai objek untuk 

dimiliki dan diperdagangkan oleh laki-laki, dan bukan sebagai individu dengan hak atas tubuh 

dan kehidupannya.
44

 

Dalam kehidupan masyarakat Papua khususnya jemaat GKI Immanuel Boswezen 

Sorong, perempuan lebih banyak berperan dalam melakukan tugas sehari-hari, dimana laki-laki 

Papua bekerja baik di kantor, di perusahaan, di kebun, maka perempuanlah yang lebih banyak 

bekerja baik di rumah ataupun diluar rumah. Tugas perempuan selain mengasuh anak-anak, 

menyiapkan makanan, mencuci pakaian, berjualan di pasar, mencari kayu bakar, bertani, 

mengolah sagu. Laki-laki akan melakukan pekerjaan di rumah jika perempuan cuti melahirkan 

atau karena sakit.
45

 

P 

Proses marjinalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali 

terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Namun 

salah satu bentuk pemiskinan terhadap perempuan hal ini disebabkan oleh jender. Marjinalisasi 

kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, 

masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak 

di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. 

Marjinalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. 

Pandangan jender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. 

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil 

memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak 

penting. 
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Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis 

stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan jender. Banyak sekali ketidakadilan 

terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan 

(stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. 

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya 

berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu 

yang disebabkan oleh anggapan jender.  dasarnya, kekerasan jender disebabkan oleh 

ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. 

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta 

tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik 

rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum 

perempuan yang harus bekerja keras dari mulai membersihkan rumah dan mengepel lantai, 

memasak, mencuci, hingga mengasuh anak. 

Bias jender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan 

disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang 

dianggap masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, 

diangap dan dinilai rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai 

“pekerjaan laki-laki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak 

diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. 
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2.7. Gereja dan Pelayanannya 

2.7.1.Pengertian Gereja 

          Ada beberapa pengertian Gereja. Pengertian Gereja menurut Soedarmo dalam Kamus 

Istilah Teologi, Gereja menurut perjanjian baru berasal dari kata “Ekklesia” yang berarti 

jemaat.
46

  Menurut Harun Hadiwijiyono, Gereja berasal dari bahasa Portugis Igreya, kata Igreya 

ini merupakan terjemahan dari kata Yunani Kyriake yang berarti menjadi milik Tuhan. Milik 

Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Jadi 

yang dimaksud dengan Gereja adalah persekutuan para orang beriman. Kata kyriake sebagai 

sebutan bagi persekutuan orang yang menjadi milik Tuhan, belum terdapat dalam Perjanjian 

Baru. Istilah ini baru dipakai pada zaman sesudah para rasul, yaitu sebutan Gereja sebagai suatu 

lembaga dengan segala peraturannya. Di dalam Perjanjian Baru kata yang dipakai untuk 

menyebutkan persekutuan orang percaya adalah Ekklesia yang berarti perkumpulan yang terdiri 

dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Mereka berkumpul karena dipanggil untuk 

dikumpulkan.
47

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gereja sebenarnya dalam pengertian secara 

umum adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan kepada terang dan 

menjadi satu tubuh yaitu tubuh Kristus. Gereja tidak hanya dilihat dari bangunannya secara fisik 

tetapi Gereja lebih dilihat pada orang-orang yang ada dalam Gereja itu sendiri.  

Percakapan Pastoral merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Gereja dan melalui 

Gereja kepada Yesus Kristus. Di mana para pelayan sebagai utusan Allah bertindak sebagai 

pelaksananya.
48

Perlu untuk memahami bahwa konseling pastoral selalu bersifat holistik, artinya 
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bahwa memandang pribadi yang bermasalah itu tidak secara terpecah-pecah, tetapi harus 

didekati sebagai kesatuan, keutuhan yaitu secara fisik, mental, sosial, spiritual.
49

 

Gereja bukan hanya lembaga manusia atau lembaga sosial saja; ia adalah suatu 

“gamaiden atau gemeinschaften” yang artinya komunitas itu adalah “persatuan antara orang-

orang (umat) yang dihasilkan dari dan dikonstitusikan oleh yang menjadikan mereka rohani dan 

pribadi-pribadi yang merdeka”. 
50

 Jadi Gereja adalah persekutuan rohani yang terjadi dengan 

suatu kesadaran bersama sebagai milik Allah. Gereja terdiri dari persekutuan orang-orang yang 

telah diperbarui oleh Kristus atau tepatnya, telah mengalami trasformasi. Basis persekutuan 

mereka adalah spiritual dan tidak ada yang lain kecuali Kristus sendiri. Konsep tentang Gereja 

sebagai suatu komunitas rohani didukung oleh beberapa gambaran Alkitabiah. Tetapi gambaran 

yang paling dalam adalah Gereja sebagai Tubuh Kristus. Gambaran Gereja sebagai tubuh Kristus 

yang terdapat di dalam I Korintus 12:12-31 adalah organis. Gereja dianalogikan dengan tubuh 

manusia yang dilengkapi dengan berbagai macam organ tubuh. Dan tubuh Kristus yang berbeda 

dengan organisme biasa apapun, memiliki suatu prinsip kehidupan Ilahi-roh Kudus.
51

Gambaran 

ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk menjelaskan persatuan mutualitas, perhatian timbal 

balik, solidaritas dan yang lebih penting dari semuanya adalah interdependensi dari semua 

anggota tubuh, satu kepada yang lain. 

2.7.2.Tugas Panggilan Gereja  

   Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil, dikuduskan, dan 

diutus Tuhan ke dalam dunia, untuk melanjutkan misi Yesus Kristus yakni menyelamatkan 

manusia dari dosa, dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Untuk mewujudkan 
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karya penyelamatan Allah bagi manusia, Gereja diberi tugas dalam panggilannya di tengah-

tengah dunia ini. Tugas panggilan Gereja tersebut dapat dibagi ke dalam 3 pokok yaitu koinonia 

(bersekutu), marturia (bersaksi), dan diakonia (melayani). Pada kebanyakan Gereja 3 hal ini 

biasa dikenal sebagai Tri Tugas Panggilan Gereja.  

1. Koinonia (Bersekutu) 

Gereja sebagai Koinonia adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, semua orang 

menjadi satu, dan satu di dalam semua oleh Kristus (1 Kor.12:26). Persekutuan koinonia itu 

dialaskan atas dasar Firman Allah, Baptisan dan Perjamuan Kudus. Dengan dasar itu pulalah 

anggota gereja saling memperdulikan dan dikumpulkan bersama dalam Perjamuan Kudus 

sebagai komunitas yang kudus secara nyata. Persekutuan koinonia itu bukan hanya merupakan 

perkumpulan begitu saja, melainkan persekutuan yang bersifat soteriologis (keselamatan). Oleh 

Roh Kudus, Gereja bergerak dinamis menuju akhir, yaitu penggenapan Hari Tuhan (parousia). 

Di dalam persekutuan Koinonia ibadah (workship) berperan merefleksikan kekudusan 

persekutuan. Ibadah menjadi pusat penyampaian syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah 

atas seluruh bekat yang melimpah dalam seluruh sisi kehidupan komunitas Gereja, misalnya 

perkawinan, pekerjaan, kesehatan, peningkatan ekonomi, keberhasilan, keselamatan dari mara 

bahaya, dan lain sebagainya. Semua berkat ini tentunya meneguhkan iman yang patut kita 

syukuri. Oleh sebab itu, ibadah juga harus merefleksikan komitmen hidup melayani Tuhan 

dengan perkataan dan tindakan setiap hari. 

Mutu persekutuan haruslah senantiasa dipelihara dan ditingkatkan seiring tantangan dan 

kecenderungan jaman (nurturing). Iman itu bukanlah sekali dan untuk seterusnya, namun 

merupakan proses dalam kehidupan seluruh warga Gereja sesuai kebutuhan kategori usia 

masing-masing; anak-anak, remaja atau pemuda, dewasa dan lansia (Ef.4). Bentuk-bentuk 
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diskusi, Penelaahan Alkitab (PA), retreat dan lain-lain, haruslah dikembangkan secara kreatif. 

Semua kegiatan harus bertujuan membantu warga memahami Alkitab demi pertumbuhan iman 

yang sehat sehingga mampu menyingkapi tantangan jaman ditengah realita kehidupan; politik, 

ekonomi, kekerasan, hak azasi, jender, ekologi, globalisasi dan sebagainya. 

Dengan pemahaman Firman Tuhan dan penghayatan iman yang benar setiap warga sadar 

akan dirinya sebagai bagian integral Gereja yang memiliki panggilan untuk mendukung misi 

Gereja melalui talenta dan karisma yang dimilikinya (imamat am orang-orang percaya). Perlu 

kita sadari tanpa mendalami pendidikan Kristen tersebut, persekutuan Gereja sebagai tubuh 

Kristus (koinonia) akan beralih menjadi komunitas politis (political community). 

Koinonia atau bersekutu. Setiap anggota Gereja atau persekutuan orang percaya 

mempunyai rupa-rupa karunia, tetapi semuanya ada dalam satu  Roh. Gereja atau persekutuan 

orang percaya diharuskan untuk berdiri sebagai satu tubuh dalam satu Roh, sehati sepikir, saling 

memperhatikan, memahami, dan melayani demi kepentingan bersama. 

2. Marturia (Bersaksi) 

Ibadah koinonia yang berpusat atas dasar Baptisan, Firman Tuhan dan Perjamuan Kudus 

bukan bertujuan hanya untuk persekutuan itu secara eksklusif tetapi harus melahirkan komitmen 

untuk memberitakan dan menyaksikan berita keselamatan kepada semua mahluk. Pemberitaan 

dan kesaksian itu harus dilakukan oleh orang percaya baik secara individu maupun sebagai 

persekutuan. 

Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus secara individu maupun persekutuan untuk melaksanakan misi 

Tuhan di bumi ini. Yesus Kristus mati di kayu salib  – kita percaya Tuhan Allah datang ke dunia 

ini di dalam AnakNya Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita dan dunia ini. 
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Oleh sebab itu tugas pemberitaan (marturia) itu harus dilakukan oleh persekutuan Gereja baik 

individu maupun persekutuan masing-masing.  

Setiap orang sadar akan kemuridannya (discipleship) dalam perjalanan hidupnya. Sekali 

kita menyadari hal itu maka kita harus memiliki komitmen dan kesetiaan sebagai murid 

YesusKristus. Dengan kesadaran sedemikian persekutuan menjadi alat yang kuat untuk 

mengkomunikasikan berita keselamatan Kristus. Marturia atau bersaksi, Gereja harus 

memberitakan Injil tentang kebenaran Allah yang menyelamatkan umat manusia, yang menuntut 

pertobatan, memberikan pengampunan dosa, dan mengaruniakan kesejahteraan bagi segala 

bangsa.  

3. Diakonia (Melayani) 

Pemberitaan dan kesaksian itu tidaklah selalu dilaksanakan dengan kata-kata tetapi juga 

dengan perbuatan atau pelayanan diakonia. Perlu kita ingat, ada kalanya suara perbuatan lebih 

nyaring gaungnya dari pada perkataan. Dengan tindakan maka Injil juga dapat diberitakan dan di 

dengar oleh orang-orang tuli. 

Barangkali di suatu konteks tertentu Gereja sulit melakukan pemberitaan Firman Tuhan 

(khotbah) karena peraturan-peraturan negara terkait, dengan tujuan membungkam Gereja akan 

berita keselamatan itu. Akan tetapi dengan pelayanan diakonia Gereja tidak dapat dibungkam 

sebab persekutuan koinonia memiliki seluruh berkat dalam kehidupannya yang dapat dibagi 

kepada orang lain dalam nama Yesus Kristus. 

Perkataan, kehidupan dan tindakan diakonia yang kita berikan kepada orang lain atas 

nama Tuhan Yesus Kristus adalah juga marturia. Maka dari itu, diakonia adalah bagian integral 

dari misi Gereja. Marturia dan diakonia adalah dua sisi dari mata uang yang sama dan 

merupakan misi Gereja yang mendasar. 
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Pelayanan diakonia sering dipahami hanya sebatas konsep caritas, membantu para janda, yatim 

piatu, fakir miskin demi kesejahteraannya. Sebenarnya, Gereja dalam pelayan diakonia harus 

mencakup : pelayanan diakonia mencakup upaya pemahaman akar penyebab keprihatinan sosial 

sekaligus mengembangkan prakarsa pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang layak. 

Gereja mempunyai tugas untuk memerangi dan memperjuangkan kebebasan dari segala 

penyakit, kelemahan, dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Gereja juga bertugas 

untuk memelihara dan mengusahakan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup secara 

bertanggungjawab.  

Ketiga tugas ini memegang peranan penting dalam tugas dan pelayanan Gereja di tengah-

tengah dunia ini. Tugas inilah yang kemudian menjadi suatu tanggung jawab dari Gereja di mana 

Gereja dapat menciptakan suatu persekutuan yang akrab antara manusia (umat/jemaat) dengan 

sang pencipta yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya membangun persekutuan, Gereja juga 

hadir untuk memberikan pelayanan bagi setiap umat yang membutuhkan pelayanan entah itu 

kepada mereka yang sakit, terkena musibah (bencana alam, banjir, kelaparan, kebakaran), 

mereka yang miskin dan lain-lain tanpa melihat latar belakang dan status sosialnya. Kehadiran 

Gereja juga untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini tentang keselamatan dan kabar sukacita 

tentang kasih Tuhan.  

Pendeta, Penatua dan Diaken sebagai orang-orang yang diutus untuk melayani jemaat, 

mempunyai tugas penting untuk melakukan hal yang demikian. Hak semua kita adalah untuk 

melayani, tetapi dari pemimpin-pemimpin Gereja yang telah dipilih dan diutus untuk 

membimbing kitalah, kita akan belajar untuk melayani. Ketiga tugas ini menjadi tiga hal penting 
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yang mesti Gereja lakukan. Ketiga tugas ini dilakukan secara bersama-sama tanpa harus 

mengabaikan salah satunya. 

2.7.3.Pendampingan Gereja  Bagi Perempuan yang hamil di Luar Nikah 

          Istilah pendampingan memiliki pengertian berada bersama orang lain untuk menolong 

orang itu agar menumbuhkan dan mengaktualisasikan dirinya secara penuh
52

  atau dengan kata 

lain menolong orang lain untuk menemukan jalan keluar dari persoalan kehidupan. 

Istilah pastoral memiliki dua pengertian yaitu pertama, pastoral merupakan bentuk kata 

sifat dari “pastor” yang berasal dari kata “shepherd” (gembala). Hal ini didasarkan pada 

gambaran Yesus sebagai “gembala yang baik”. Ini berarti bahwa apapun yang dilakukan oleh 

pastor atau gembala adalah tindakan penggembalaan 
53

. Kedua,  istilah pastor sama artinya 

dengan istilah “poimenics”: penggembalaan. Poimenics dari kata poimen berarti memelihara 

ternak
54

.  Dengan demikian pastoral (dari pastor) memiliki arti penggembalaan.  

Dari kedua hal di atas, Heiting mengatakan pendampingan pastoral adalah suatu profesi 

pertolongan, seorang Pendeta atau Pastor  meningkatkan diri dalam hubungan pertolongan 

dengan orang lain, agar dengan terang Injil dan persekutuan dengan Gereja dapat bersama-sama 

menemukan jalan keluar bagi pergumulan dan persoalan kehidupan dan iman.
55

 

Saat laki-laki dan perempuan memiliki seorang anak di luar pernikahan, segala upaya 

bisanya  dilakukan oleh pihak Gereja untuk mengimbau mereka menikah. Saat kemungkinan 

untuk suatu pernikahan yang sukses tampaknya tidak mungkin karena usia atau keadaan lain, 

orang tua yang belum menikah ini hendaknya dinasihati untuk menempatkan anak tersebut untuk 

adopsi, menyediakan kesempatan bagi bayi itu untuk dimeteraikan kepada orang tua yang layak. 
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Adopsi adalah keputusan yang tidak mementingkan diri dan penuh kasih yang memberkati baik 

orang tua yang melahirkan maupun anak tersebut dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. 

Dari pihak Gereja menyarankan kepada orang tua yang melahirkan yang tidak menikah 

dinasihati untuk memelihara bayi tersebut sebagai syarat pertobatan atau dari rasa kewajiban 

untuk mengasuh milik seseorang. Sebagai tambahan, kakek dan nenek serta anggota keluarga 

lainnya hendaknya tidak merasa berkewajiban untuk memfasilitasi pengasuhan oleh orang tua 

yang belum menikah, karena si anak secara umum tidak akan dapat menerima berkat-berkat 

perjanjian pemeteraian. Lebih lanjut, orang tua yang belum menikah pada umumnya tidak 

sanggup menyediakan kestabilan dan lingkungan pengasuhan seperti yang dapat disediakan oleh 

ibu dan ayah yang sudah menikah. Orang tua yang belum menikah hendaknya memberikan 

pertimbangan yang penuh doa untuk kepentingan terbaik si anak dan berkat-berkat yang dapat 

datang kepada seorang bayi yang dimeteraikan kepada ibu dan ayah . 

Gereja dan masyarakat kristen seharusnya bisa mengambil bagian untuk memberikan 

pelayanan bagi wanita hamil di luar nikah  yang memerlukan. Bukan hanya untuk kebutuhan 

perlindungan dan rasa aman saja, Gereja juga dapat menolong memberikan kekuatan bagi 

perempuan-perempuan yang ingin memberikan peran lebih besar bagi masyarakat di sekitarnya. 

Memperlengkapi perempuan dengan hidup rohani yang kuat dan keterampilan penginjilan akan 

mendorong mereka menjangkau jiwa anggota keluarganya dan bahkan masyarakat di sekitarnya 

bagi Kristus.  

Berikut ini adalah beberapa ide yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Gereja, 

organisasi Kristen, atau individu-individu yang terbeban untuk terlibat dalam pelayanan bagi 

perempuan  termasuk perempuan yang hamil di luar nikah.  
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1. Membuka pelayanan konseling atau konsultasi bagi keluarga, khususnya untuk 

perempuan, sehingga mereka mendapatkan tempat untuk mencurahkan masalahnya dan 

mendapatkan penghiburan dalam Tuhan serta jalan keluar bagi keluarganya. 

2. Menyediakan pelayanan konseling untuk gadis-gadis remaja yang bermasalah dan 

memberikan penyuluhan tentang seks yang positif sehingga mereka tidak tersesat ke jalan 

yang disediakan setan. 

3. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil, misalnya tes kehamilan gratis. 

Pelayanan ini dapat dilanjutkan dengan pelayanan yang lebih serius, khususnya untuk 

perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah sehingga menghindarkan mereka dari 

melakukan aborsi yang tidak bertanggung jawab.  

4. Menyediakan tempat penitipan anak, khususnya bagi perempuan yang menjadi orang tua 

tunggal sehingga ia bisa bekerja tanpa menelantarkan anaknya.  

5. Memberikan seminar-seminar pendidikan dan prinsip-prinsip kekristenan bagi orang tua 

yang tidak memiliki pendidikan formal agar dapat membesarkan anak dengan 

bertanggung jawab. 

6. Memberikan tumpangan bagi perempuan-perempuan yang sedang dalam proses 

pemulihan, namun tidak memiliki keluarga yang mendukung. Misalnya, para perempuan 

yang mengalami kehamilan di luar nikah, pemulihan dari pelacuran, kecanduan narkoba, 

dan lain-lain. Di tempat seperti ini, mereka dibina sehingga menemukan harapan baru 

dalam Tuhan. 

7. Menyediakan guru-guru relawan untuk memberikan pelajaran tambahan bagi Perempuan 

korban perceraian karena dihamili di luar nikah.  
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2.8. Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan dalam Bab II maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut:  

Kehamilan di luar nikah adalah bagian dari kapital yakni tukar menukar yang di 

dalamnya ada kapitalisme, pengumpulan modal, juga tubuh perempuan dijadikan objek jual beli, 

dimana semuanya merupakan keuntungan bagi laki-laki. Kehamilan di luar nikah adalah 

ketidakberdayaan perempuan, karena perempuanlah yang menanggung kehamilan itu, sementara 

laki-laki tidak merasakan akan dampak dari perbuatannya itu. 

Ada 7 faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah: keluarga, pendidikan 

seksualitas yang tidak memadai, kasus perkosaan, kegagalan alat kontrasepsi, lingkungan, 

agama. Tetapi jika terjadi hamil di luar nikah, masyarakat tidak lagi melihat apakah kehamilan 

itu terjadi karena hal-hal diatas, masyarakat akan mencap sebagai perempuan murahan, sebagai 

perempuan pembawa sial, sebagai perempuan  perusak keturunan, dan lain-lain. 

Dampak dari hamil di luar nikah bukan hanya kepada perempuan yang hamil, terhadap 

laki-laki yang menghamilinya, terhadap keluarga terutama keluarga perempuan yang harus 

menghadapi kenyataan di masyarakat yang menilai perempuan sebagai perempuan murahan, 

pembawa aib bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Dampak lainnya adalah perempuan akan 

kesulitan dalam menikah karena sudah ternoda dan berdosa, bahkan tidak jarang perempuan 

harus mengungsi ke daerah lain guna memperbaiki aib yang sudah ia terima. 

Teori feminisme pada dasarnya tidak bersifat tunggal, namun ada banyak alirannya. 

Dalam hal ini saya hanya membatasi pada teori yang berhubungan dengan masalah hamil di luar 

nikah. Dan dalam teori feminisme tidak mempermasalahkan tentang hamil di luar nikah. 

Pandangan yang berbeda-beda dari berbagai teori yang ada pada dasarnya memiliki keprihatinan 
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yang sama yaitu agar perempuan dapat mengalami kemanusiaan yang utuh. Teori feminisme 

liberal menekankan kepada rasio atau akal dan hak-hak dari perempuan yang dilihat timpang 

dibandingkan dengan laki-laki. Tujuannya adalah untuk membebaskan perempuan dari 

penindasan pernanan jender. Tetapi dalam kasus kehamilan di luar nikah justru perempuanlah 

yang tertindas, teraniaya, dan di rendahkan. 

Menurut teori feminisme radikal, meskipun reformasi sistem dan jalur hukum dilakukan 

ketertindasan perempuan tetap akan terjadi. Mereka berpendapat justru dengan adanya 

pemisahan publik dan domestik yang menjadi penyebab terjadinya penindasan. Sedangkan teori 

feminis Sosialis-Marxis sebetulnya mempunyai banyak persamaan. Feminis Sosialis lebih 

menekankan kepada penindasan berbasis jender dan patriarki. Sedangkan feminis Marxis 

berpendapat bahwa perempuan borjuis (kelas menengah) tidak mengalami penindasan yang sama 

sebagaimana kelas proletar (kaum buruh). Kedua aliran ini berpendapat bahwa penindasan 

terhadap perempuan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh perbuatan yang disengaja 

oleh individu atau institusi yang merugikan perempuan. 

Kehamilan di luar nikah secara idealitas adalah sesuatu yang tidak diharapkan baik oleh 

individu maupun oleh masyarakat. Itu adalah sesuatu aib. Namun kehamilan di luar nikah adalah 

sesuatu yang faktual. Ia terjadi berulang kali dan di banyak tempat. Penyebabnya juga beraneka 

ragam. Ketika kehamilan di luar nikah terjadi acap kali individu, lembaga-lembaga sosial dan 

masyarakat tidak siap membuat resolusi, namun justru menciptakan masalah baru diatas masalah 

kehamilan di luar nikah. 

Perempuan yang hamil di luar nikah, eksistensi dan masa depannya sangat tergantung 

pada laki-laki yang harus membayar mas kawin (laki-laki dalam konteks Feminis Marxis sebagai 

yang punya uang atau borjuis). Apabila mas kawin dibayar maka pernikahan akan terjadi, dan 
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perempuan berpotensi akan mengalami kekerasan. Namun bila laki-laki tidak membayar mas 

kawin, maka perempuan yang hamil di luar nikah tidak akan mengalami adanya pernikahan. 

Akibatnya dia juga akan menanggung biaya kehidupan anaknya seorang diri. Dalam konteks ini 

laki-laki kapital (yang punya uang) sangat memegang peranan penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


