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BAB III 

DESKRIPSI DAN ANALISA TENTANG FENOMENA KEHAMILAN DI 

LUAR NIKAH DI GKI IMMANUEL BOSWEZEN SORONG  

 

3.1. Pendahuluan 

 Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian di jemaat GKI Immanuel 

Boswezen Sorong. Jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong adalah jemaat terbesar di kota 

Sorong jika dibandingkan dengan jemaat dari gereja-gereja yang ada di kota Sorong. Terlebih 

dahulu akan di gambarkan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

 

3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

3.2.1. Letak Geografis Kota Sorong 
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Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kota ini dikenal 

dengan sebutan Kota Minyak, dimana Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij 

(NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1953. 

 Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk Provinsi Papua 

dan kota persinggahan. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena 

kota Sorong dikelilingi oleh Kabupaten lain yang memiliki sumber daya alam yang sangatlah 

potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk 

menanamkan modalnya. 

 Nama Sorong berasal dari kata Soren.
1
Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut 

yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang 

berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba 

dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama “Daratan 

Maladum” (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan “Soren” yang 

kemudian dilafalkan oleh para pedagang Thionghoa, Misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe 

Talaut dengan sebutan Sorong. 

 Sejak tahun 1945, sebelum Perang Dunia ke-II, yaitu semasa penjajahan pemerintahan 

Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka kota Sorong pada sekitar tahun 1935 sebagai Base 

Camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pos pemerintahan mengambil lokasi 

pada Pulau Doom. 

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB/UNTEA 

(United Nations Temporary Executive Authority) kepada Pemerintahan Republik Indonesia, 

maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil 

Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas: 1. Mengkoordinir pelaksanaan 

                                                           
1
 Selayang pandang kota Sorong, (Profil Kabupaten dan Kota Sorong, 1996), hal. 1-5. 



66 
 

tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, 

Teminabuan dan Ayamaru. 2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat 

menjadi 2 (dua) Kota. 

Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 

maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada 

perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972.  

Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat 

pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan 

sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif 

Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong 

ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong. 

Daerah Pemerintahan Sorong pada awalnya dimulai dengan satu Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Sorong yang membawahi beberapa Distrik/Kecamatan, yaitu Kecamatan Sorong, 

Kecamatan Salawati, Kecamatan Makbon, Kecamatan Beraur, Kecamatan Morait, Kecamatan 

Sausafor, Kecamatan Seget, Kecamatan Teminabuan, Kecamatan Inanwatan, dan Kecamatan 

Ayamaru dengan perbatasan Kabupaten Fak-fak dibagian Selatan, Kabupaten Manokwari 

disebelah Timur, Provinsi Maluku dan Maluku Utara dibagian Barat dan Samudera Pasifik 

dibagian Utara.
2
 

 

3.2.2. Daerah Pemerintahan 

          Secara khusus Wilayah Pelayanan Klasis GKI Sorong berada di Kota Sorong, dan 

Kabupaten Sorong. Sekilas dapat digambarkan keberadaan Daerah Pemerintahan yang ada di 

Klasis GKI Sorong: 

                                                           
2
Klasis GKI Sorong dalam Angka, hal 3-4. 
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3.2.3. Situasi dan Kondisi Pemerintahan Kota Sorong 

          Pemerintahan Kota Sorong dengan luas wilayah 1.105 km Kota Sorong dengan luas 

wilayah 1.105 km2 dengan jumlah penduduk kurang lebih 289.000 jiwa.Sedangkan, wilayah 

Kota Sorong dibagi menjadi 6 Distrik dan 31 Keluarahan. Kota Sorong juga dikenal sebagai 

miniaturnya Indonesia karena semua suku, agama, ras dan adat istiadat sangat heterogen. Secara 

Geografis Kota Sorong mempunyai letak yang sangat strategis baik dalam hubungan laut, udara 

maupun darat memberikan kesempatan yang sangat luas untuk pengembangan perdagangan 

(Sektor Jasa). Dari segi budaya dan agama senantiasa menunjukkan kehidupan yang harnonis 

dan saling menghargai serta menghormati agama dan budaya di masing-masing daerah. Adapun 

jumlah Pemeluk Agama di Kota Sorong yakni: Islam 129.498 jiwa, Kristen Protestan 136.203 

jiwa, Kristen Katolik 20.261 jiwa, Hindu 399   jiwa, Budha 718   jiwa, Lainnya 129  jiwa. 

 

3.2.4. Situasi dan Kondisi Kabupaten Sorong 

Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten Induk yang telah memekarkan 5 Daerah 

Otonom yang baru dan jaraknya dari kantor klasis Sorong kurang lebih 18 km arah timur Kota 

Sorong dengan luas wilayah : 56.450 km2 dan jumlah penduduknya: 91.815 jiwa. Kabupaten 

Sorong dengan jumlah Distrik : 16 Distrik dan jumlah Kelurahan: 5 Kelurahan dan jumlah 

Kampung : 105 Kampung. Kabupaten Sorong dihuni oleh Penduduk Etnis Papua dengan sub-sub 

Sukunya dan Etnis Non Papua cukup banyak namun lebih didominasi oleh suku Jawa karena 

sebagian wilayahnya telah dibangun Pemukiman Transmigrasi asal Jawa dan Madura. 

Kabupaten Sorong mempunyai sumber daya alam baik diatas permukaan bumi maupun dibawah 

permukaan bumi cukup memberikan hasil yang memuaskan bagi penduduk Kabupaten Sorong 
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maupun Kota Sorong dan sekitarnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 

dan pertambangan.
3
 

Kehidupan umat beragama di wilayah Kabupaten Sorong sangat rukun dan sejahtera 

antar sesama umat. Untuk lebih jelas dapat dilihat jumlah penduduk menurut Pemeluk Agama 

sebagai berikut:Kristen Protestan 32.866 jiwa, Kristen Katolik 6.216 jiwa, Islam 36.468 jiwa, 

Budha 32 jiwa, lainnya11  jiwa. 

Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131°51' bujur timur dan 0° 54' 

lintang selatan, memiliki batas-batas sebagai berikut :
4
sebelah Timur : berbatasan dengan Distrik 

Makbon (Kabupaten Sorong) dan Selat Dampir, sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Dampir, 

sebelah Utara : berbatasan dengan Distrik Makbon (Kabupaten Sorong) dan Selat Dampir, 

sebelah Selatan : berbatasan dengan Distrik Aimas (Kabupaten Sorong) dan Distrik Salawati 

(Kabupaten Raja Ampat). 

Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105,00 km2, atau sekitar 1.13% dari total luas 

wilayah Papua Barat. Wilayah  kota ini  berada  pada  ketinggian     3 meter dari permukaan laut 

dan suhu udara minimum di  Kota Sorong sekitar  23, 1 ° C dan suhu udara maximum sekitar 33, 

7 ° C. Curah hujan tercatat 2.911 mm. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun. Tidak 

terdapat bulan tanpa hujan, banyaknya hari hujan setiap bulan antara 9 - 27 hari.Kelembaban 

udara rata-rata tercatat 84 %. 

Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-

bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan 

hutan lindung dan hutan wisata. 

 

                                                           
3
Sensus Penduduk 2013 No 33/08/91/Th. IV, 18 Agustus 2013. 

4
 Letak Geografis Kota Sorong, (Profil Kota Sorong) 
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3.3. Gambaran Umum Gereja Immanuel Boswezen Sorong 

3.3.1. Arti dan Makna Sebuah Nama 

 Nama Papua bukan sebuah nama yang diberikan oleh orang Papua sendiri. Pada tahun 

1511, sewaktu bangsa Portugis menjelajahi kepulauan Maluku mereka menemukan sebuah pulau 

raksasa yang disangka sebuah benua, maka mereka menamakan daratan besar ini “Terra dos 

Papous” yang artinya tanah Papua dan penduduknya dinamakan “Papous”.Dalam bahasa Inggris 

dieja “Papoos” (tanah bengkak) dan bahasa Belanda “Papoes atau Papoeas (Papua)”.
5
 

 Pada abad pertengahan di benua Eropa, panggilan atau julukan ini ditujukan kepada 

anak-anak dan bayi yang kondisi sosial ekonomi dan kesehatannya tidak terurus, juga sebagai 

suatu panggilan ejekan bagi para biarawan yang menu makanan sehari-harinya adalah bubur atau 

Pap (de Pappers atau Papoes). Sewaktu bangsa Portugis pertama kali menyaksikan keadaan 

penduduk yang masih telanjang dan terbelakang ini, terlontar kata-kata “Papous” dari mulut 

mereka. 

 Dalam perjalanan sejarah nama Papous sangat berkenan di hati orang-orang Papua, 

dibandingkan dengan nama “Irian” yang dipakai oleh pedagang-pedagang Arab yang memiliki 

arti dan makna yang kurang lebih sama. Penyebabnya adalah karena pedagang-pedagang Arab 

ini adalah juga pedagang budak yang menangkap penduduk asli untuk dijual sebagai budak. 

(daerah Kokas, Babo, Fakfak dan bagian barat daerah Kepala Burung).
6
 

 

 

 

                                                           
5
Jemaat GKI Imanuel Boswezen Sorong “Dalam Sejarah Pekhabarab Injil Di Tanah Moi” Tim Penelusuran Sejarah 

Berdirinya Jemaat Immanuel Boswezen, 1965, hal 1-10 
6
 Jemaat GKI Imanuel Boswezen Sorong “Dalam Sejarah Pekhabaran Injil Di Tanah Moi“ Tim Penelusuran Sejarah 

Berdirinya Jemaat GKI Immanuel Boswezen, 1965, hal 1-10 
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3.3.2. Nama Gereja Immanuel Boswezen Sorong 

 Nama “Immanuel” bukan sekedar sebuah nama yang sengaja dicari-cari dan dipilih 

sebagai nama panggilan bagi jemaat ini, tetapi sebuah nama yang lahir dari suatu pergumulan 

iman sewaktu Gereja mengalami masa krisis. Gereja Kristen Injili berdiri pada tanggal 26 

Oktober 1956, dan di beri nama IMMANUEL yaitu  berarti Tuhan Allah Beserta Kita”.
7
 

Gereja Immanuel Boswezen Sorong 

 

 

3.3.3. Jemaat GKI Immanuel Boswezen Dalam Sejarah Pekabaran Injil Di Tanah Papua 

           Gereja Immanuel Boswezen Sorong dalam sejarah pekabaran injil di Tanah Papua terjadi 

dalam beberapa periode, utusan dan tempat pelayanan, yakni periode I (1855-1863) utusan 

Gosne yaitu Ottow dan Geisler dan melayani di wilayah Mansinam dan Teluk Doreh. Periode II 

(1863-1907), utusan UZV (Utrecht Zendings Vereneging/Perhimpunan Pekabaran Injil Utrecht) 

yakni para pekerja yang tergabung dalam utusan UZV dan termasuk daerah Pelayanan. Periode 

                                                           
7
Jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong “Dalam Sejarah Pekhabaran Injil di Tanah Papua” hal  3-6. 
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III (1907-1924), Pekabaran Injil mulai berkembang dengan pesat setelah mimpi atau penglihatan 

dari Jan Ayamseba, maka pada tahun 1914-1918 terjadi perang dunia I di Eropa, sehingga 

terbentuk 11 Resort, yaitu: Holandia, Sarmi, Biak Utara, Biak Selatan, Japen, Miei/Roon, 

Manokwari, Numfor, Sorong Raja Ampat, Inanwatan, dan Babo/Fakfak. Periode IV (1924- 

1942), Usaha Pengembangan Sekolah-sekolah Zending bersubsidi Tahun 1940 terjadi Krisis 

Malaise atau kelesuan karena tanda-tanda pecahnya perang dunia kedua di Eropa dan Pasifik. 

Pekerjaan U.Z.V. di Fakfak, Kokas, Babo dan bagian barat daerah kepala burung diserahkan 

pengawasan dan tanggung jawabnya kepada Sinode GPM di Ambon. Akhir perode X yang 

tadinya Provinsi Irian Jaya Barat dirubah menjadi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. 

 

 

No. Pekerja Daerah Pelayanan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

J.L.Van Halselt 

Woelders 

Jens 

Bink 

Van Balen 

Mosch 

- Mansinam 

- Kwawi/andai 

- Andai 

- Pulau Roon 

- Windesi 

- Janber/Roswai 
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3.3.4. Visi dan Misi GKI Di Tanah Papua 

     Kehadiran dan keterlibatan Gereja di dalam dunia tidak terlepas dari panggilan dan 

pengutusannya, sebab Gereja berada di dalam dunia karena diutus oleh Allah. Misi Gereja tidak 

dapat berhasil tanpa campur tangan dari Allah. Seperti yang di katakan Yesus “sama seperti 

Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia” (Yohanes 17:18). 

    Gereja ada karena di utus Allah ke dalam “dunia” sebagai alat karya penyelamatan Allah. 

Dunia yang di maksudkan adalah dunia dimana Gereja itu hidup dan melakukan segala 

aktivitasnya. Dunia dimana umat manusia hidup, bekerja dan berjuang, dunia yang penuh dengan 

persoalan-persoalan di segala bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ekologi 

dan teknologi. Dalam situasi seperti itulah Gereja terpanggil untuk melaksanakan misi Allah 

dalam kata dan perbuatan setiap hari. 

    Misi Allah yang diemban oleh Gereja harus di lakukan. Keterpanggilan Gereja Kristen 

Injili di tanah Papua merupakan bagian yang mutlak dalam proses pemenuhan misi Allah. Gereja 

Kristen Injili di tanah Papua merupakan Gereja yang missioner untuk mewartakan kabar suka 

cita dan damai sejahtera khususnya bagi umat Allah di tanah Papua. 

   Visi Gereja Kristen Injili di tanah Papua “Terwujudnya tanda-tanda Kerajaan Allah melalui 

sumber daya Gereja yang berkualitas, mandiri dan sejahtera di jemaat GKI Immanuel Boswezen 

Sorong”.
8
 

 

3.4. Basis Program Pelayanan Tahun 2013-2014 GKI Immanuel Boswezen Sorong 

        Program-program di bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang merupakan basis 

program Gereja hendak di implimentasikan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan persekutuan, 

kesaksian dan pelayanan Gereja dalam mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah-

                                                           
8
BPAM GKI, Tata Gereja Seri I, GKI, Tahun 1991, hal. 2. 
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tengah dunia dan masyarakat. Maka sebagai basis program hendaknya Gereja melalui alat-alat 

kelengkapan Badan baik Sinode, Klasis dan jemaat hendak di arahkan untuk memahami dan 

melaksanakan program tahun 2013 melalui arah dan kebijakan Badan Pekerja Am Sinode seperti 

di bawah ini: 

3.4.1. Basis Program GKI Immanuel Boswezen Sorong 

A. Koinonia 

Program bidang koinonia tahun 2013 pada prinsipnya mengacu pada apa yang di 

amanatkan oleh siding sinode XIV, tahun 2011 di Sentani dalam pokok program pelayanan 

GKI tahun 2013-2017. Adapun strategi program kerja bidang koinonia tahun 2013, yang 

menjadi acuan GKI Immanuel Boswezen Sorong baik di tingkat Sinode, Klasis dan jemaat, 

yaitu: 

1) Membangun dan menguatkan pemahaman bersama semua warga GKI di tanah 

Papua sebagai suatu persekutuan dengan melihat GKI sebagai “rumah kita”, 

tempat dimana semua orang menikmati Kasih Karunia Allah. 

2) Membangun dan menguatkan kesadaran warga Gereja dalam mewujudkan 

keesaan Gereja dengan mempertahankan keutuhan hidup persekutuan jemaat 

sebagai basis pelayanan Gereja. 

B. Marturia 

Bidang Marturia adalah bidang pekerjaan yang akan mengimplementasikan amanat 

pokok-pokok program pelayanan GKI di tanah Papua (P4G 2012-2017) di bidang 

kesaksian keluar dan ke dalam. Yang dimaksud dengan kesaksian keluar yaitu 

memberitakan Injil sebagai pelaksanaan misi Allah dalam kehidupan bergereja dan 

bermasyarakat dan ciptaan lainnya. Bidang ini akan meneliti masalah-masalah Marturia 
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keluar atau Pekabaran Injil dalam konteks masyarakat majemuk di tanah Papua dan isu-

isu lingkungan sebagai bagian dari kesaksian Iman Kekristenan, serta konsentrasi pada 

pengembangan Pos-pos PI menjadi jemaat-jemaat yang mandiri. 

Bidang Marturia Kedalam atau pembinaan jemaat akan menganalisa masalah-masalah 

pembinaan di dalam jemaat-jemaat GKI, dan secara khusus bagi empat unsur jemaat 

yaitu, PKB, PW, PAM, dan PAR. Dalam bidang ini lebih diarahkan kepada kesaksian 

Gereja melalui pengajaran, liturgi dan pola-pola pembinaan jemaat yang tepat sasaran 

dan mudah dilaksanakan. Bidang ini juga merupakan basis kesaksian Gereja melalui 

penyiapan sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan milik GKI di 

tanah Papua. Hal ini menjadi penting karena lembaga pendidikan dan lingkungannya 

merupakan basis kesaksian Gereja, baik secara formal maupun non formal. 

 

C. Diakonia 

Bidang diakonia, adalah bidang pelayanan Gereja yang diarahkan kepada manusia 

dan alam sekitarnya. Maka mengacu pada amanat Sidang Sinode XIV Tahun 2011, 

strategi program ini adalah: 

1) Melakukan konsultasi program diakonia GKI yang diarahkan kepada pelayanan 

pada warga GKI dan masyarakat dan ciptaan lainnya. Konsultasi ini dimaksudkan 

agar pengertian diakonia dalam Gereja lebih di perluas sasarannya. Sehingga 

tidak terkesan sebuah departemen yang sedang mengerjakan program yayasan 

diakonia. 

2) Membangun dan menguatkan basis pelayanan diakonia di jemaat-jemaat dan 

masyarakat di bidang kesehatan, lingkungan hidup, bencana alam, masalah-
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masalah pelanggaran HAM, dan masalah-masalah konkrit kemasyarakatan dan 

adat. 

 

3.4.2. Pokok-pokok Basis Program Pelayanan Tahun 2014 

A. Bidang Koinonia 

1. Konsultasi Teologi terutama dalam pelayanan kepada janda dan duda 

2. Penyelarasan Tata Gereja tahun 2000 GKI di tanah Papua 

3. Membangun dan menyehatkan hubungan-hubungan kemitraan dengan lembaga 

Gereja anggota PGI 

4. Membangun dan menguatkan hubungan-hubungan kemitraan dengan lembaga Gereja 

di luar negeri 

5. Pengaturan hubungan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga masyarakat adat 

6. Konsultasi strategi pembukaan wilayah-wilayah pelayanan baru bagi GKI 

7. Konfrensi Gereja dan masyarkat adat di tanah Papua 

8. Penguatan jaringan kerja BPAS di 10 wilayah 

B. Bidang Marturia 

1. Konsultasi misi pekabaran injil 

2. Konsultasi liturgi 

3. Lokakarya kebaktian penyegaran rohani dalam konteks budaya lokal. 

4. Penelitian dan analisa kasus-kasus agama suku. 

5. Kajian terhadap isu-isu spiritualitas baru dalam konteks masyarakat Papua sebagai 

lingkungan kesaksian Gereja. 

6. Kegiatan-kegiatan ke empat unsur untuk menemukan arah dan kebijakan program 

dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan. 
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7. Mempersiapkan SDM warga GKI di tanah Papua yang siap menjadi pemimpin di 

masa depan, baik dalam Gereja, masyarakat dan pemerintah. 

8. Penguatan lembaga-lembaga pendidikan Kristen milik GKI sebagai basis kesaksian 

Gereja. 

9. Dialog peran dan partisipasi Gereja dalam membangun pendidikan bagi masyarakat 

di tanah Papua. 

C. Bidang Diakonia 

1. Konsultasi diakonia transformative 

2. Konsolidasi program-program Gereja di bidang diakonia 

3. Penguatan jaringan penanggulangan HIV/Aids di jemaat 

4. Penguatan dan peningkatan pusat pelayanan HIV/Aids GKI 

5. Pelatihan monitoring pelanggaran HAM 

6. Pelatihan dan penanggulangan bencana alam dan korban 

7. Pendampingan Gereja bagi korban pelanggaran HAM 

8. Konsultasi pendampingan Gereja dalam pembangunan masyarakat. 

 

3.4.3. Jumlah Jemaat Immanuel Boswezen Sorong Yang  Sudah Menikah 

 Jemaat Immanuel Boswezen Sorong terbagi dalam 5 Rayon: Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, 

Rayon 4, Rayon 5.
9
 Rayon 1 mulai dari Halte Doom, Pensip, Kohoin, Ramayana, dan Kampung 

Kodok. Rayon 2 mulai dari Pesona SD Negeri 19, Rumah Sakit Umum, Lido, Yapis. Rayon 3 

mulai dari Jalan Raja Ampat, Jalan Kalimantan, Jalan Misol, SD Negeri 1 sampai SMP 

Donbosco. Rayon 4 mulai dari lampu merah Rufei, toko Manado tua, dan lapangan tembak 

koramil. Rayon 5 mulai dari Surya bagian belakang sampai Uka sebelah kanan jalan Kalimantan. 

                                                           
9
Data Jemaat Immanuel Boswezen Sorong periode 2005-2013. 
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Menurut Pdt. A.M selaku ketua pelayan harian majelis jemaat (PHMJ)
10

, pemberkatan 

nikah hanya dilakukan sesuai dengan permintaan jemaat. Beliau mengatakan bahwa dalam 

sebulan rata-rata menikahkan 4 pasangan nikah dan biasanyapernikahan dilaksanakan 3 kali pada 

awal bulan yaitu antara tanggal 4 sampai tanggal 6. Pernikahan atas permintaan sendiri 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di Gereja yaitu setiap awal bulan 

dengan alasan pada tanggal muda orang sudah menerima gaji. 

Dari sekian pasangan pernikahan yang telah diteguhkan nikahnya menurut fungsionaris 

jemaat,
11

 ada sekitar 150 orang perempuan yang telah hamil sebelum menikah. Jumlah ini 

signifikan besar, walaupun demikian tidak semua yang hamil sebelum nikah diteguhkan 

nikahnya. 

Hal yang menarik adalah jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong secara rutin setiap 

tahun melakukan “nikah massal” bagi warganya. Biasanya nikah massal dilaksanakan tiap tahun 

yakni pada bulan September dan bulan Oktober, sebab pada bulan Oktober dilaksanakan 

perjamuan kudus. Rata-rata jumlah pasangan nikah massal yaitu antara 35 sampai 60 pasang. 

 Berikut ini jumlah orang yang menikah dalam tiga tahun terakhir: 

1. Tahun 2011 sebanyak 52 pasang 

2. Tahun 2012 sebanyak 43 pasang 

3. Tahun 2013 sebanyak 50 pasang 

Keterangan: Tahun 2011, 2012, 2013, adalah pernikahan berdasarkan atas permintaan 

jemaat, bukan nikah massal. 

 

 

                                                           
10

Hasil wawancara dengan Pdt. A.M. tanggal 14 November 2013, pikul 19.00 wit 
11

Data jemaat Immanuel Boswezen Sorong (buku besar), hal 11. 
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3.5.    Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hamil di Luar Nikah 

3.5.1. Faktor Lingkungan 

           Lingkungan dimana warga GKI Immanuel Boswezen Sorong beraktifitas bersama dengan 

yang lain, sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat Papua 

dimana warga jemaat tinggal juga beradaptasi dengan semua masyarakat yang terdiri dari 

berbagai suku, agama, dan budaya yang tentunya membawa pengaruh yang baik jika lingkungan 

itu sendiri baik. Namun jika lingkungan yang ada tidak baik jelas hal tersebut berpengaruh tidak 

baik pula terhadap kehidupan mereka. Dapat diidentifikasi lingkungan masyarakat yang 

berdekatan dengan tempat hiburan malam akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat, 

terutama bagi remaja dan warga jemaat. 

          Dari penelitian awal telah dijelaskan bahwa dalam agama manapun hamil di luar nikah 

adalah aib. Dari data yang diperoleh di Gereja yaitu data warga jemaat berdasarkan jumlah 

kepala keluarga (KK) dan jenis kelamin: kepala keluarga (KK) GKI Immanuel Boswezen 

Sorong, sejumlah 1724. Jumlah warga jemaat Laki-laki 3720 orang, Perempuan 3466 orang, 

dengan demikian jumlah warga jemaat yang ada dan tercatat sampai tahun 2013 terdapat 7186 

orang.
12

 

          Dari jumlah tersebut nampak bahwa pasangan yang telah berhubungan seksual sebelum 

menikah dan mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan cukup banyak. Hal mana berarti 

bahwa fenomena hamil di luar nikah cukup menonjol di jemaat ini. Selain dari penghitungan 

jumlah pasangan yang dinikahkan setelah pasangan itu memiliki anak, gejala lain yang dapat 

diamati adalah terdapatnya pasangan yang “kumpul kebo” atau hidup bersama tanpa legitimasi 

formal dari institusi adat, negara dan agama. 

                                                           
12

Data Jemaat Immanuel Boswezen Sorong 2013 
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Fenomena maupun fakta ini berjalan bersama fakta lain, yakni bahwa sebenarnya rata-

rata pasangan mengetahui bahwa kumpul kebo, hamil di luar nikah merupakan aib bagi diri 

pribadi maupun keluarga. Dalam bahasa keagamaan disebut “dosa”. Oleh karena itu muncul 

pertanyaan: mengapa hal yang dianggap aib atau dosa itu dipraktekkan oleh mereka, dan 

bagaimana masyarakat merespons gejala maupun fakta ini. 

Menurut salah satu bapak yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa, hamil di luar 

nikah yang terjadi di jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong khususnya disebabkan karena 

faktor lingkungan yang didukung dengan maraknya tempat hiburan malam yaitu pub atau 

karaoke, sehingga remaja yang menginjak  dewasa akan mudah meniru apa yang disaksikannya 

di pub atau karaoke yang akhirnya mengakibatkan hamil di luar nikah.
13

 Sedangkan pendapat 

yang dikemukakan oleh seorang Majelis, mengatakan bahwa, hamil di luar nikah adalah aib atau 

dosa karena itu dilarang oleh agama, khususnya dalam Kekristenan disebut zinah.
14

 Pemahaman 

lain tentang hamil di luar nikah dari salah satu tokoh masyarakat mengatakan, hamil di luar nikah 

juga disebabkan karena canggihnya teknologi seperti handphone yang dengan mudah diakses 

oleh siapapun, terutama tentang aktivitas seksual, yang akhirnya mereka merasa penasaran dan 

ingin mencoba hal itu, padahal mengakibatkan  hamil.
15

 

Sedangkan menurut Pendeta MM mengatakan bahwa hamil di luar nikah adalah sesuatu 

yang salah dan hal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Hal itu terjadi disebabkan adanya 

pergaulan bebas, dan banyak warga jemaat tidak bisa mempergunakan waktu yang ada untuk 

hal-hal yang positif. Langkah yang harus diambil adalah membimbing warga jemaat yang hamil 

                                                           
13

 Y. R, dalam Focus Group Discussion, tanggal 10 November 2013 pukul 13.00 wit. 
14

 J. S, dalam Focus Group Discussion,  tanggal 10 November 2013 pukul 13.00 wit. 
15

 M. K, dalam Focus Group Discussion,  tanggal 10 November 2013 pukul 13.00 wit. 
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di luar nikah melalui pelayanan Firman Tuhan agar dia secara sadar dapat mengakui dosanya dan 

memperbaiki kehidupannya.
16

 

Pendapat lain mengatakan bahwa, hamil di luar nikah adalah hamil sebelum menikah 

merupakan perbuatan dosa. Semua agama memahami bahwa hal itu adalah perbuatan zinah.
17

 

Hal yang harus segera dilakukan adalah segera menikahkan mereka, agar anak yang nanti lahir 

adalah anak yang sah di mata hukum dan agama. Ada juga warga jemaat yang mengatakan hamil 

di luar nikah adalah perbuatan yang mulia kalau dilihat dari segi dan sisi kemanusiaan, karena 

perempuan itu sedang dan akan melahirkan seorang generasi penerus bangsa. Sedangkan dari 

segi agama memang hal itu adalah dosa, karena berzinah sebelum menikah adalah melanggar 

perintah Tuhan.
18

 

Juga ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwa hamil di luar nikah adalah 

perzinahan, seperti dikatakan dalam firman Tuhan atau hukum taurat. Dari konteks adat hamil di 

luar nikah adalah suatu masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh laki-laki, karena laki-

lakilah pada umumnya berinisiatif dan menyebabkan perempuan hamil, walaupun hal itu terjadi 

atas dasar suka sama suka. Meskipun demikian,  laki-laki yang lebih disalahkan. Hal ini 

disebabkan karena faktor lingkungan dan kecanggihan teknologi seperti handphone dan jaringan 

internet. Berkaitan dengan hamil di luar nikah, secara adat mereka yang melakukan terkena 

“sanksi adat”. Bagi pihak laki-laki sanksi adat yang pertama bersangkutan harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh pihak perempuan pada umumnya menyerahkan “Kain Timur” 

sebanyak 100 potong, dan uang minimal 50 juta.”
19

 

                                                           
16

Pdt. M. M, wawancara langsung  tanggal 11 November 2013 pukul 12.00-13.00 wit. 
17

Pnt. O. R, dalam Focus Group Discussion, tanggal 10 November 2013 pukul 13.00 wit. 
18

E. R, dalam Focus Group Discussion, tanggal 10 November 2013 pukul 13.00 wit. 
19

A. S. ST, suku Maybrat, wawancara tanggal 5 September 2013 pukul 14.00 wit 
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Pendapat yang hampir sama dengan diatas, hamil di luar nikah adalah melakukan seks 

sebelum menikah, meskipun di larang oleh agama dan negara, selain dosa karena melanggar 

aturan Tuhan, ancaman hukuman bagi pelaku hamil di luar nikah yakni harus segera dinikahkan 

baik secara adat maupun secara pemerintahan.
20

 

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa hamil di luar  nikah adalah suatu aib karena 

merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diproses secara langsung 

melalui hukum adat maupun hukum pemerintah. Hukum adat atau sanski adat yaitu laki-laki 

harus menyerahkan kain timur dengan nilai dan kwalitas yang tinggi yang bernilai 500 juta-an. 

Jika sanksi adat yang berlaku dilanggar atau tidak dibayar, maka hal tersebut akan bisa berlanjut 

dengan ongi (perang antar suku dengan suku, perang marga dengan marga).”
21

 

Dari hasil wawancara tergambar pemahaman umum bahwa gejala-gejala itu berhubungan 

dengan beberapa hal, yakni: 

a) Faktor lingkungan jemaat Immanuel yang berada di kota Sorong, dengan maraknya 

tempat hiburan malam (pub atau karaoke). Tempat hiburan itu merupakan fenomena yang 

sangat menggiurkan bagi para remaja dan warga jemaat untuk masuk dalam pergaulan 

bebas. Bagian dari pergaulan bebas yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-

laki dan perempuan sebelum menjadi pasangan yang sah secara hukum. Salah satu 

konsekuensi dari hal itu kemungkinan bagi pasangan perempuan hamil di luar nikah.
22

 

b) Kemudahan dalam memiliki alat-alat teknologi, seperti ”handphone” yang dengannya 

berbagai hal lain dapat diakses. Akses terhadap komunikasi dan gambar-gambar porno 

berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan moralitas kaum muda dan 

warga jemaat dalam bergaul. Rupanya terdapat kenyataan bahwa para pemuda tergiur 

                                                           
20

Wawancara dengan bapak E.S, tanggal 11 Desember 2013 pukul 20.00 wit. 
21

S. S, suku Moi, wawancara tanggal 5 September 2013 pukul 12.30 wit. 
22

Hasil wawancara dengan bapak R.P, ibu A.P, bapak O.L, tanggal 3 Desember 2013 pukul 10.00 wit. 
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untuk mencoba gaya hidup bebas dengan pemicu dari tampilan gambar atau komunikasi 

dengan sarana alat-alat teknologi. 

c) Terdapat pengakuan bahwa pemahaman diri dan pengakuan individu sangat berpengaruh 

terhadap fenomena “hamil di luar nikah”. Person tertentu tidak dapat menahan diri dalam 

melakukan hubungan seksual sebelum mereka terikat dalam pernikahan yang resmi. 

Inilah tiga hal dominan yang diungkapkan informan mengenai pemicu gejala hamil di 

luar nikah di jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong. 

Menarik bahwa fenomena ini kemudian tidak hanya dilihat sebagai sebuah dosa semata 

namun tetap ada pandangan yang menghargai kehamilan itu karena anak yang dikandung tidak 

dianggap haram. Kehamilan dan anak dalam kandungan tetap dinilai secara “positif”. Sekalipun 

pada posisi yang lain, orang tua perlu mendapat perlakuan tertentu, misalnya segera dinikahkan. 

Dan berhubungan dengan Gereja, pembinaan khusus perlu dilakukan. 

Dari perspektif “keadilan jender” hal ini cukup berarti. Bahwa fenomena kehamilan di 

luar nikah tidak semata-mata dianggap sebagai kesalahan sepihak kaum perempuan, namun 

kesalahan bersama pasangan itu. Hal itu dapat mengurangi “beban ganda” bagi kaum 

perempuan, seperti yang dialami banyak perempuan di komunitas lain dimana kandungannya 

dianggap haram, dan anak yang dikandungnya di stigma “anak haram”. 

Walaupun demikian, rupanya pemahaman diatas tidak merata. Hal itu terlihat dari adanya 

istilah-istilah khusus seperti: „‟anak rumput” yang menunjuk kepada kategori anak-anak yang 

dilahirkan dari orang tua yang belum atau tidak menikah secara legal-formal oleh institusi adat, 

agama dan ataupun negara. Hal ini perlu ditinjau secara kritis apakah hal itu hanya merupakan 

tanda pembeda atau menunjuk pada paham dan praktek diskriminasi dan stereotipe lebih lanjut, 

baik kepada anak itu sendiri, ibunya, kedua orang tuanya dan atau keluarga besarnya. 
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Banyaknya pendatang dari luar daerah dengan segala penampilan yang sangat menarik 

perhatian laki-laki terutama laki-laki Papua membuat angka kehamilan di luar nikah semakin 

bertambah banyak. Bagaimana tidak naik angka kehamilan di luar nikah karena perempuan 

pendatang semakin hari semakin bertambah. Harga perempuan di Sorong semakin murah 

membuat laki-laki Papua dengan bebasnya membeli dan memperlakukan perempuan sesuai 

dengan keinginannya. Banyaknya perempuan yang mau hidup kumpul kebo dan mau dijadikan 

istri simpanan oleh laki-laki Papua membuat perempuan Papua semakin terpuruk keadannya. 

Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada 

umumnya warga jemaat menyatakan hamil di luar nikah adalah aib atau dosa, karena melanggar 

hukum Tuhan, dengan melakukan perzinahan sebelum menikah. Norma-norma ketimuran masih 

tetap menganggap hamil di luar nikah sebagai hal yang memalukan bagi keluarga ataupun 

masyarakat, entah apapun sebab dari kehamilan tersebut. Orang yang hamil di luar nikah dinilai 

sebagai pembawa keburukan, maka harus disembunyikan. Masyarakat sekarang ini, juga 

cenderung mempersalahkan perempuan pada realita kehamilan di luar nikah. Padahal perempuan 

yang hamil bisa saja merupakan korban perkosaan atau korban keadaan dalam artian mereka 

dipaksa lewat bujukan untuk melakukan hubungan seksual oleh pacarnya, atau temannya, atau 

keluarganya. 

Manusia dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari aturan dan norma yang ada. 

Demikian juga halnya dengan adat yang berlaku di Papua dibuat dan ditetapkan untuk mengatur 

kehidupan masyarakat Papua sejak zaman nenek moyang. Sanksi adat sudah menjadi sebuah 

keharusan yang tidak boleh dilanggar dan diwariskan turun-temurun dari generasi satu ke 

genarasi lainnya. Bagi masyarakat Papua khususnya yang ada di kota Sorong, terutama di jemaat 
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GKI Immanuel Boswezen Sorong baik itu norma atau aturan yang ada, maka diberlakukan 

sanksi adat.  

 

Analisa: 

Hamil di luar nikah adalah perbuatan dosa, akibatnya: 

1. Perempuan selalu jadi korban. 

Semua orang menanggap bahwa hamil di luar nikah adalah dosa, aib, bagi keluarga, 

masyarakat, adat. 

2. Tidak ada pembelaan dari adat. 

Jika terjadi hamil di luar nikah maka adat tidak pernah membela perempuan, 

permasalahan hanya di selesaikan dengan pembayaran sanksi adat, padahal pembayaran 

sanksi adat adalah perendahan martabat perempuan. 

Fenomena kehamilan di luar nikah yang ada di kota Sorong juga bukan merupakan hal 

yang baru, namun apabila hal itu terjadi maka yang paling dirugikan dalam banyak hal adalah 

perempuan, diantaranya harus menanggung malu, beban psikologis yang membuat perempuan 

dianggap murahan, dicemooh oleh masyarakat, bahkan diasingkan oleh keluarga dan masyarakat 

karena dianggap sebagai penyebab malapetaka dan pembawa sial. 

Kehamilan bagi seorang perempuan adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan. 

Banyak perempuan menginginkan kehamilan dan memiliki keturunan untuk generasi 

penerusnya. Kehamilan setelah menikah merupakan harapan dari seorang perempuan karena 

memiliki kesiapan yang matang untuk merawat anaknya kelak. Berbeda halnya dengan 

kehamilan yang dialami remaja perempuan sebelum adanya ikatan pernikahan, ini merupakan 

suatu masalah yang tidak diharapkan oleh mereka. Srijauhari (2008) mengungkapkan remaja 
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perempuan yang hamil di luar nikah belum memiliki kesiapan untuk melahirkan dan merawat 

anaknya dengan baik.  

Kehamilan remaja perempuan sebelum menikah dapat dikategorikan sebagai perilaku 

menyimpang (Sarwono, 2005). Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah 

karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Perilaku menyimpang yang terjadi karena 

kurangnya kesadaran akan kehidupan mereka kedepan. Dapat dijelaskan pula bahwa terbatasnya 

perhatian orang tua, pendidikan agama, pengetahuan norma serta tidak membatasi pergaulan 

remaja akan meningkatkan angka kenakalan remaja.  

Pada kalangan generasi muda menginternalisasi nilai-nilai modernitas dalam hal 

pendidikan tinggi sejalan dengan penundaan usia nikah. Remaja melihat perkawinan bukan 

sebagai lembaga yang harus diabaikan, melainkan sedapat mungkin ditunda. Penudaan usia 

nikah yang bergandengan dengan meningkatnya kecenderungan aktivitas seksual di luar nikah, 

ditambah lagi oleh lemahnya pengawasan sosial, telah mengakibatkan meningkatnya jumlah 

kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Masalah ini diperburuk oleh pangabaian (ignorance) 

remaja tentang pengetahuan proses reproduksi dan ketidak hati-hatian (carelessi) mereka dalam 

perilaku seks serta pengaruh budaya yang menyebarkan nilai-nilai kemudahan untuk menikmati 

seks lewat media cetak maupun audiovisual.
23

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Frustenburg bahwa kehamilan remaja dapat dialami oleh 

karena miskinnya pengetahuan tentang seks yang praktis sehingga kehamilan itu dianggap 

sebagai kecelakaan yang kemudian mengakibatkan munculnya banyak persoalan lain yang 

                                                           
23

Yayah Khisbiyah, Family Dinamic, Family Breakups and Their Impacts on Children, Buletin Psikologi, Tahun II, No 
2, 1994, hal 34-36 
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mengikutinya. Kehamilan di luar nikah dapat menimpa remaja sebagai akibat hubungan seks 

yang dilakukan secara bebas.
24

 

Pandangan Gereja tentang kehamilan di luar nikah menurut Gereja adalah perzinahan.  

Kehamilan di luar nikah diakibatkan oleh hubungan seks di luar nikah adalah masalah yang 

serius karena membawa pengaruh yang lebih dalam dari dosa-dosa yang lain. Seperti yang rasul 

Paulus nyatakan :”Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi diluar dirinya. Tetapi orang 

yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri”. 

Dalam kasus-kasus hamil di luar nikah seperti ini, kemungkinan ketidakadilan dapat 

terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain: (a). Bagi perempuan yang hamil dan melahirkan anak 

di luar nikah dapat mengalami beberapa hal sekaligus, yakni: beban ganda, diskrimimasi dan 

streotipe. Pengertian bentuk-bentuk ketidakadilan jender disini adalah bahwa perempuan disebut 

sebagai “yang hamil di luar nikah” dan perempuan yang akan mempunyai hubungan di luar 

nikah itu dapat menjadi beban ganda baginya. Bahwa dalam wawancara memang ada pendapat 

yang cukup melegakan bahwa anak hasil hubungan di luar nikah dianggap positif.  

Walaupun demikian, pandangan ini belum tentu menjadi pandangan yang dominan, 

karena dalam masyarakat ternyata terdapat istilah khusus seperti “anak rumput” yang merupakan 

istilah yang menunjuk kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan secara legal formal. Dapat 

saja istilah-istilah seperti itu bukan hanya menjadi tanpa pembeda, namun sekaligus bentuk 

diskriminasi. Selain itu, bagian perempuan yang bersangkutan dapat saja melekat stereotipe yang 

negatif karena telah hamil sebelum pernikahan. Bahwa nanti dapat terjadi pernikahan ataupun 

pemenuhan kewajiban melaksanakan sanksi adat belum tentu menghilangkan stereotipe. (b). 

Bagi laki-laki dapat mengalami beban tertentu namun tidaklah sebesar dan seberat yang dialami 

oleh perempuan. Ia tidak hamil, dan karena itu prosesitu tidak dirasakannya sebagaimana yang 
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Papalia D. F, Olds S. W, dan Feldman, D, Human Development (8
th

 ed), (Boston, McGrwa-Hill, 1996), hal .352 
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dialami oleh perempuan. Sedangkan mengenai biaya material yang harus dipenuhinya jika 

pasangan itu akan dinikahkan, diberlakukan hal yang sama seperti lazimnya pasangan yang 

menikah. Dan dalam kenyataannya, jumlah mas kawin itu dapat dinegosiasikan. Jika 

kemungkinan pasangan itu tidak dinikahkan, sanksi adat yang diberlakukan tidak berbeda dari 

mas kawin bagi pasangan yang dinikahkan. Dari hal ini terlihat bahwa lingkungan 

memperlakukan dan mempengaruhi pasangan ini secara berbeda. Perempuan mengalami 

ketidakadilan jender. 

 

3.5.2. Kurangnya pemahaman tentang seks dalam keluarga 

 Masih banyaknya keluarga yang menganggap tabu tentang seks dan tidak memahami 

efek dari seks sangat berbahaya. Padahal kenyataan yang ada menunjukan bahwa seks bebas 

yang terjadi di Papua begitu memprihatinkan. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan 

oleh warga masyarakat Papua  dalam memahami tentang seks: 

Menurut bapak D.W yang berhasil kami wawancarai mengatakan bahwa kami orang 

Papua tahu tentang seks dan bahaya seks, dan itu mengakibatkan hamil di luar nikah, kami tidak 

menjelaskan seks secara rinci kepada anak-anak kami, karena kami berpikir bahwa 

membicarakan seks adalah tabu”.
25

 

Sementara itu pendapat yang sama dikemukakan oleh ibu IW, mengatakan bahwa kami 

sangat berhati-hati dan sangat sulit untuk menjelaskan tentang seks dan bahaya seks, upaya yang 

kami lakukan kurang berhasil, tapi bukan berarti kami membiarkan mereka, mereka tetap dalam 

pengawasan yang baik.
26

 

 

Analisa: 

                                                           
25

Hasil wawancara dengan Bapak D.W, pada hari senin, 15 September 2013 pukul 15.00 wit. 
26

 Hasil wawancara dengan ibu IW, pada hari kamis, 18 September 2013, pukul 19.00 wit setelah ibadah 
PW(Persekutuan Wanita). 
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Selalu ada kontroversi mengenai layak atau tidaknya pendidikan seks diberikan kepada 

anak-anak, sehingga orang tua ragu untuk memberikannya. Dalam cara apa pendidikan seks ini 

menjadi layak untuk diperbincangkan. Stigma yang tersebar di masyarakat adalah bahwa seks itu 

urusan esek-esek sehingga hanya patut dibicarakan oleh orang dewasa yang sudah bisa berpikir 

mengenai “benar-salah” dan bukan untuk dibicarakan ke anak-anak yang masih polos. 

Pendidikan seks harus diberikan berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat, orang tua selaku pendidik harus menekankan apa yang boleh dilakukan dan apa 

yang tidak boleh dilakukan. 

Mengapa pendidikan seks (sex education) sangat penting bagi remaja. Faktor pertama 

adalah di mana anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan sex education, 

sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adahal hal yang tabu. 

Sehingga dari ketidak fahaman tersebut para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan 

seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Faktor kedua, dari ketidakfahaman remaja tentang 

seks dan kesehatan anatomi reproduksi mereka, di lingkungan sosial masyarakat, hal ini 

ditawarkan hanya sebatas komoditi, seperti media-media yang menyajikan hal-hal yang bersifat 

pornografi, antara lain, VCD, majalah, internet, bahkan tayangan televisi pun saat ini sudah 

mengarah kepada hal yang seperti itu. Dampak dari ketidakfahaman remaja tentang sex 

education ini, banyak hal-hal negatif terjadi, seperti tingginya hubungan seks di luar nikah, 

kehamilan yang tidak diinginkan, penularan virus HIV dan sebagainya. 

Ada beberapa pendapat yang bilang, ”sex education” memang pantas dimasukkan dalam 

kurikulum di sekolah menengah, apalagi siswa pada ini adalah masa pubertas. Pendidikan seks 

sangat perlu sekali untuk mengantisipasi, mengetahui atau mencegah kegiatan seks bebas dan 

mampu menghindari dampak-dampak negatif lainnya. 

http://belajarpsikologi.com/prinsip-pemilihan-media-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pendataan-hivaids-bulan-november-2011-di-indonesia/
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Dari apa yang di kemukakan diatas dapat di simpulkan: Dengan diberlakukannya 

program tentang seks baik dalam keluarga maupun dalam jemaat diharapkan dapat menghasilkan 

perubahan yang baik bagi remaja atau warga jemaat Immanuel. Pendidikan seks yang baik, di 

rumah atau di jemaat membuat remaja dan jemaat memahami seks, tanggung jawab, serta 

keluarga berencana. Ini berarti orang tua dan jemaat perlu bersikap simpatik, peka, dan mampu 

mendiskusikan hal-hal berbau seksual secara langsung dan peduli. 

 

3.5.3. Dampak Negatif dari Kemajuan Teknologi 

 Kemudahan dalam memiliki alat-alat teknologi, seperti handphone yang dengannya 

berbagai hal lain dapat diakses. Akses terhadap komunikasi dan gambar-gambar porno  

berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan moralitas kaum muda dalam bergaul. 

Rupanya terdapat kenyataan bahwa para pemuda tergiur untuk mencoba gaya hidup bebas 

dengan pemicu dari tampilan gambar atau komunikasi dengan sarana alat-alat teknologi. 

Fasilitas warnet yang begitu banyak di kota Sorong membuat remaja dan anak-anak akan 

berkunjung ke warnet dengan alasan mengerjakan tugas dari sekolah. Memang ada larangan 

tentang dilarang membuka akses yang berbau porno, tapi itu tidak membuat mereka taat pada 

aturan yang ada, mereka tetap mengaksesnya.  

 Komentar bahwa ”pekerjaan perempuan tidak pernah selesai” bagi feminis Marxis 

adalah lebih dari sekedar afomisme, komentar itu merupakan gambaran dari sifat pekerjaan 

perempuan. Karena itu feminis Marxis percaya bahwa untuk memahami mengapa perempuan 

teropresi, sementara laki-laki tidak, maka kita perlu menganalisis hubungan antara status 

pekerjaan perempuan dan citra diri perempuan. Dalam teori ekonomi Marxis, feminis Marxis 

percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk pemikiran perempuan dan karena itu 

membentuk juga sifat-sifat alamiah perempuan. Mereka juga percaya bahwa kapitalisme adalah 
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suatu sistem hubungan kekuasaan yang eksploitatif (majikan mempunyai kekuasaan yang lebih 

besar, mengkoersi pekerja untuk bekerja lebih keras) dan hubungan pertukaran (bekerja untuk 

upah, hubungan yang diperjualbelikan). 

Friedrich Engels dalam bukunya The Origin of the Family, menekankan bahwa ketika 

seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, ia kemudian hidup di dalam rumah tangga si 

perempuan, Engels memaknai keadaan ini bukan sebagai tanda subordinasi perempuan, 

melainkan sebagai tanda kekuatan ekonomi perempuan. Engels berspekulasi bahwa masyarakat 

berpasangan mungkin bukan hanya matrilinear, tetapi juga matriakal, masyarakat  yang 

didalamnya perempuan mempunyai kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Point utamanya, tetap 

bahwa apapun status perempuan di masa lalu, status itu diperoleh dari posisinya di dalam rumah 

tangga, pusat produksi primitif. 

Feminis Sosialis pada umumnya merupakan hasil ketidakpuasan feminis Marxis atas 

pemikiran Marxis yang buta jender dan kecenderungan Marxis untuk menganggap opresi 

terhadap perempuan jauh di bawah pentingnya opresi terhadap pekerja. Feminis sosialis 

mengklaim bahwa kapitalis tidak dapat dihancurkan kecuali patriarki juga dihancurkan dan 

bahwa hubungan material dan ekonomi manusia tidak dapat berubah kecuali jika ideologi 

mereka juga berubah. Seorang feminis sosialis kontemporer, Iri Young mentransformasi teori 

feminis Marxis menjadi teori feminis sosialis yang mampu membahas seluruh kondisi 

perempuan yaitu posisi perempuan di dalam keluarga dan tempat kerja, peran reproduksi dan 

seksual perempuan, dan juga peran produktif perempuan. 
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3.6. Kesimpulan 

 Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat Indonesia dimana kota ini 

dikenal dengan sebutan kota minyak. Kota Sorong merupakan kotaindustri, perdagangan dan 

jasa, karena kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang memiliki sumber daya alam yang 

sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negri untuk 

menanamkan modalnya. Banyaknya pendatang yang datang ke kota Sorong membuat perubahan 

perekonomian meningkat, tetapi jika perubahan budaya yang dibawa oleh pendatang tidak baik 

maka hal itu akan sangat merugikan warga Sorong. 

 Visi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua “Terwujudnya tanda-tanda Kerajaan Allah 

melalui sumber daya Gereja yang berkualitas, mandiri dan sejahtera di jemaat GKI Immanuel 

Boswezen Sorong”. Sedangkan misi Gereja “ Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke 

dalam dunia (Yoh 17: 18). Gereja ada karena diutus Allah ke dalam dunia sebagai alat karya 

penyelamatan Allah. 

 Jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong yang terdiri dari 5 rayon, dan setiap rayon 

terdiri dari beberapa sub rayon. Dalam tiap-tiap rayon dan sub rayon yang ada dimana ada begitu 

banyak anggota jemaat baik yang sudah menikah secara Gereja, tetapi ada begitu banyak warga 

jemaat yang belum menikah secara resmi, masih banyaknya pasangan kumpul kebo yang masih 

belum menyadari bahwa perbuatan mereka itu adalah zinah karena sudah hidup bersama tanpa 

ada ikatan pernikahan. Dalam hal ini Gereja sudah melakukan perkunjungan jemaat guna 

memberikan penyuluhan berupa wejangan kepada jemaat agar jemaat melakukan pernikahan di 

Gereja. 

 Faktor lingkungan yang didukung dengan maraknya hiburan malam yaitu pub atau kelab 

malam membuat remaja dan dewasa tergiur dan meniru hal itu tanpa memperhitungkan 
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akibatnya, dan hal itu menyebabkan meningkatnya jumlah angka kehamilan di luar nikah. 

Pendidikan seksual yang tidak memadai dan pemahaman seks yang masih dianggap tabu oleh 

sebagian warga jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong. Kecanggihan teknologi seperti 

headphone yang dengannya mudah mengakses segala sesuatu termasuk gambar-gambar porno 

dan lain sebagainya membuat mereka penasaran dan mempraktekan hal itu yang akhirnya 

mengakibatkan hamil di luar nikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


