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BAB IV 

TINJAUAN KRITIS TERHADAP FENOMENA HAMIL DI LUAR NIKAH DI GKI 

IMMANUEL BOSWEZEN SORONG DENGAN PERSPEKTIF TEORI FEMINIS 

SOSIALIS-MARXIS 

 

4.1. PENDAHULUAN 

        Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai dampak dari kehamilan di luar nikah dan 

perhatian Gereja bagi warga jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong yang mengalami hamil di 

luar nikah. 

4.1.1. Dampak Dari Kehamilan Di Luar Nikah. 

    Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah akan sangat terbebani dengan 

banyak hal diantaranya bagaimana ia menanggung kehamilan itu sendiri, bagaimana nanti 

dengan anaknya apabila sudah lahir, bagaimana masa depan anaknya, sedangkan laki-laki tidak 

bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut. Kebanyakan laki-laki dengan seenaknya 

meninggalkan perbuatannya dengan tidak pernah merasa bersalah bahkan berdosa karena 

kehamilan tersebut. Dilihat dari segi feminis Marxis, laki-laki Papua menganut budaya patriarkhi 

dimana laki-laki bisa membeli semua perempuan, disinilah perempuan dalam perspektif Feminis 

Marxis tidak ada harganya dimata kaum laki-laki. 

Budaya patriarkhi yang di anut oleh laki-laki Papua baik dalam rumah tangga, pemerintahan, 

swasta, dan instansi-instansi yang lainnya, membuat laki-laki berpenghasilan besar dan memiliki 

harta dan uang yang banyak. Hal itu dijadikan andalan oleh laki-laki Papua untuk membeli 

perempuan yang sesuai dengan keinginannya. Sedangkan nasib yang di alami oleh perempuan 

Papua semakin terpojokkan dalam lingkungannya sendiri. Dengan uang laki-laki bebas 
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memelihara perempuan dengan hidup kumpul kebo dan menjadikan perempuan pendatang dari 

luar daerah untuk di jadikan istri simpanan dan juga proses untuk memperbaiki keturunan. 

Kesadaran masyarakat tentang bahaya seks dan penanggulangan baik keluarga berencana yang 

diatur oleh pemerintah ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Angka kehamilan semakin 

meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan kehidupan yang berlangsung. 

 

4.1.2. Perhatian Gereja Terhadap Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah 

           Peran dan kedudukan perempuan dalam Gereja agaknya lebih baik jika dibandingkan 

dengan kedudukan mereka dalam pemerintahan. Gereja dalam hal ini GKI Immanuel Boswezen 

Sorong, memberikan ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dan 

memiliki posisi (kedudukan). Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk 

melakukan tugas dan peran dalam Gereja. Pendeta TE, mengatakan bahwa : 

           “tugas jabatan seperti majelis jemaat, koordinator organisasi pelayanan, koordinator unit, 

tuagama (koster) dipegang baik oleh perempuan maupun laki-laki, tanpa pembatasan, bahkan 

jika ada wanita yang hamil di luar nikah, dan masalahnya jika sudah dituntaskan dalam 

pelayanan Gereja secara sah, dan jika wanita tersebut ingin melayani pekerjaan pelayanan 

sebagai pengasuh anak, pengurus unit, maka tidak dapat dibatasi untuk melibatkannya dalam 

pelayanan di Gereja”
1
. 

 Menurut hasil wawancara dengan seorang Pendeta Bapak SA, setelah diwawancara 

tentang peran Gereja terhadap wanita yang hamil di luar nikah, beliau berpendapat bahwa : 

“Di Papua, posisi wanita yang lemah sering kurang mendapat perlindungan yang 

diperlukan. Padahal bila tidak dari keluarganya sendiri, ke mana para wanita ini harus mencari 

dukungan yang sebenarnya mereka perlukan?Tapi inilah budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

asli Papua, sebagai gereja, memberi pelayanan kepada wanita dalam konteks ini merupakan salah 

satu tujuan diadakannya pelayanan misi untuk wanita. Gereja dan masyarakat Kristen sudah 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Bapak pendeta, TE, Pendeta GKI Immanuel Boswezen Sorong 
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berusaha mengambil bagian untuk memberikan pelayanan bagi wanita yang memerlukan, namun 

kenyataannya, posisi wanita dari sisi adat sangat direndahkan, dengan demikian, kami hanya bisa 

melayani dalam panggilan kami sebagai Gereja
2
” 

 

 Senada dengan pernyataan ini, seorang pendeta wanita Ibu WW menyatakan bahwa:  

“Bukan hanya untuk kebutuhan perlindungan dan rasa aman saja, gereja juga telah 

menolong memberikan kekuatan bagi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, 

misalnya memperlengkapi wanita dengan hidup rohani yang kuat sehingga wanita merasa 

dihargai, percaya diri dan tidak menjauhi persekutuan pelayanan yang dilakukan 

walaupun mengalami kondisi yang ditentang oleh masyarakat sosial”
3
  

 

Walaupun Gereja dalam panggilan pelayanannya, tetap memperhatikan pelayanan kepada 

perempuan yang hamil di luar nikah, namun Gereja tetap tidak bertoleransi secara mutlak kepada 

perempuan yang hamil di luar nikah untuk mengikutsertakan mereka pada hal-hal yang 

melanggar peraturan Gereja. Menurut Pendeta AM: 

“walaupun sebagai Gereja kami bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 

wanita yang tertimpa kasus (hamil di luar nikah), namun sesuai aturan Gereja, mereka 

belum bisa dilibatkan atau mengikuti sakramen perjamuan kudus, sebelum masalahnya 

terselesaikan, hal ini tidak berarti bahwa dari pihak Gereja, kami tetap memberikan 

pendampingan kepada wanita yang hamil di luar nikah, sambil juga menjelaskan 

konsekwensinya sebagai warga sidi Gereja”
4
 

 

Berdasarkan hasil wawancara ini, maka dapat disimpulkan bahwa Gereja telah 

mengambil bagian dan berperan untuk memposisikan perempuan pada harkatnya sebagai 

seorang perempuan Gereja. Gereja selalu 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 sebagainya. 

Gereja harus lebih peduli terhadap kasus hamil di luar nikah, bukan hanya sekedar 

memberikan arahan, wejangan dengan Firman Tuhan saja, tetapi Gereja harus 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan Bapak SA, Pendeta GKI Immanuel Boswezen Sorong  

3
 Hasil wawancara dengan ibu  pendeta WW, selaku Pendeta yang menangani masalah pelayanan pada komisi 

wanita di GKI Immanuel Boswezen Sorong 
4
 Hasil wawancara dengan Pendeta AM, selaku pendeta jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong 
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memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk ikut mengabdi dalam pelayanan-

pelayanan di Gereja, karena bukan hanya para penatua, diaken, syamas saja yang bisa 

melakukan pelayanan, dan dengan mengikutsertakan para perempuan terutama perempuan 

yang mengalami hamil di luar nikah terutama dalam pelayanan kantoria, petugas kolekta, 

seksi usaha dana dan kegiatan sosial yang lainnya. 

Gereja harus memperbaiki kinerja yang ada, tanpa merubah sistem yang sudah ada, 

hanya harus lebih mengarah pada masalah-masalah yang di alami perempuan dan 

kehidupannya tanpa membuat perempuan terkesan tersisih dari laki-laki. Selama ini juga 

Gereja Immanuel Boswezen Sorong labih banyak mempekerjakan lebih banyak laki-laki 

dari pada perempuan, itu berarti bahwa Gereja Immanuel Boswezen Sorong juga 

menganut budaya patriarkhi. 

 

4.2. Realita Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Bila Dikaji Dari                            

Perspektif Teori Feminis Sosialis-Marxis 

4.2.1. Perempuan Dalam Konstruksi Budaya Patriarkhi 

Perempuan, dalam budaya patriarkhi, terlabeli oleh beragam stereotipe yang amat 

memojokkan. Kodrat femintitasnya dianggap sebagai sesuatu yang lemah, tak berdaya. Oleh 

karenanya, budaya patriakhi cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif. 

Sebaliknya,  laki-laki menempatkan dirinya pada posisi sebagai penguasa, pengatur, dan penentu 

keberadaan perempuan dalam masyarakat, pemilik uang dan kekuasaan. Dengan kata lain, 

sebagaimana yang dikatakan Karlina Leksono Supelli, kontrol penafsiran atau pemaknaan atas 

realitas, dalam budaya patriakhi, selalu berada di tangan  laki-laki sebagai pihak yang dominan. 
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Perempuan hanya bisa ngikut saja dan menerima setiap bentuk konstruksi budaya yang 

dilekatkan padanya
5
. 

Hasil  wawancara dengan  Bapak JM tokoh masyarakat, mengatakan bahwa: 

“Dalam dunia patriakhi Papua, seorang perempuan baru “diakui keberadaannya” dalam 

masyarakat bila ia menjalankan perannya untuk masak, melahirkan.Konstruksi budaya 

semacam ini jelas mengisolir peran perempuan pada ranah domestik.Tugasnya hanya 

berkisar pada tempat-tempat seperti, dapur, meja rias, dan ranjang. Sementara, laki-laki 

bebas untuk bersentuhan dengan peran-peran publik”
6
 

  

 Terkait dengan kehamilan perempuan di luar nikah jika dihubungkan  dengan teori 

feminis, maka sebagai sumber penindasan perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu 

individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat individu itu hidup 

yang berlandaskan pada idiologi patriarkhi. Menurut hasil wawancara dengan Bapak MM, tokoh 

masyarakat Sorong Papua, beliau menjelaskan bahwa: 

 “Kehidupan masyarakat Papua saat ini sangat bergantung pada kondisi sosial dan struktur 

budaya yang berpusat pada laki-laki. Laki-laki muda menyambut dengan terbuka semua 

tendensi erotisnya karena  memang menikmati keadaan kejantanannya ketika sedang 

mabuk; dengannya hasrat seksual itu menjadi agresif dan mengorbankan perempuan; di 

dalamnya ia melihat penegasan akan subjektivitasnya, transendensinya; alat kelaminnya 

terus berperan sebagai sesuatu yang ia banggakan, muncul tindakan pemerkosaan terhadap 

wanita muda. Terjadi pengrusakan kehidupan gadis muda, dan bahkan terjadi kehamilan 

di luar nikah. Namun, yang sangat aneh adalah laki-laki  Papua tidak melihat itu sebagai 

bahaya dalam tubuhnya.”
7
 

 

Padahal, teori feminis berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat 

berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis 

kelamin itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya serta menganggap posisi inferior 

perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat, namun sepertinya 

                                                           
5
Karlina Leksono Supelli, Makalah Konggres Kebudayaan, Bandung: “Bahasa Untuk Perempuan, Dunia Terjepitkan” 

dalam Ibrahim, Idi Subandi dan Hanif Suranto, ed, Wanita dan Media, Konsentrasi Idiologi Jender dalam Ruang 
Publik Orde Baru, (Bandung: PT Rangga Rosdakarya, 1998), hal 197-212 
6
 Hasil wawancara dengan Bapak JM, Tokoh masyarakat Sorong, suku Biak 

7
 Hasil wawancara dengan Bapak MM, praktisi Adat  masyarakat Sorong, suku Moi  
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budaya yang dianut oleh masyarakat Papua, melemahkan posisi perempuan jika dibandingkan 

dengan teori ini. Menurut Ibu SS, senada dengan pendapat diatas bahwa: 

 “Dalam adat, posisi perempuan seperti buah simalakama. Apabila proses perkawinan 

tidak disertai mas kawin, masyarakat menilai perempuan itu adalah perempuan murahan, 

dan seterusnya. Nilai sakral perkawinan pun berkurang jika tidak diikuti mas kawin. 

Namun, ketika mas kawin diberlakukan, posisi perempuan seperti dijual kepada suami. 

Kadang-kadang mas kawin itu dipinjam dari pihak ketiga sehingga sangat membebani 

keluarga pria, yang pada akhirnya istri menjadi sasaran pelampiasan kemarahan dan 

kekerasan”
8
 

   Dijelaskan sejalan dengan pendapat ibu SS, ibu KS menyatakan bahwa:  

 “,kekerasan terhadap perempuan tidak saja dari kalangan berpendidikan rendah, tetapi 

juga dari kalangan pejabat dan sarjana. Walau suami-istri di dalam keluarga adalah 

pejabat di kantor yang sama, tetapi di rumah istri tetap diperlakukan sebagai orang yang 

harus melayani suami setiap saat dan kesempatan.satu penyebab terpenting sikap pasrah 

istri terhadap suami adalah mas kawin. Makin tinggi nilai mas kawin, beban moril yang 

ditanggung istri makin tinggi. Istri merasa seakan-akan „dibayar mahal‟. Karena itu, 

seluruh diri, jiwa raganya harus dibaktikan untuk melayani seluruh kebutuhan suami, 

termasuk anggota keluarga suami”
9
 

Dalam konsep ekonomi, Feminis Marxis percaya bahwa pekerjaan perempuan 

membentuk juga “sifat-sifat alamiah” perempuan. Mereka percaya bahwa kapitalisme terutama 

sebagai huungan kekuasaan yang eksploitatif. Jika terjadi kehamilan di luar nikah, maka menurut 

bapak ST: 

 “Kondisi perendahan martabat perempuan di Papua itu juga menjadi keprihatinan 

perempuan Papua, terutama yang tinggal di desa-desa. “Orang tua lebih suka memilih 

anak-anaknya dikawinkan daripada bersekolah lebih tinggi. Mau bagaimana lagi, itu 

tradisi mereka. Apabila ada babi betina ditabrak, penduduk akan meminta ganti rugi 

senilai jumlah puting yang ada pada babi itu. “bisa ratusan juta. Itu tidak sebanding 

dengan apa yang dilakukan untuk perempuan. Misalnya, jika ada kematian ibu dan anak, 

kepedulian lingkungan, terutama laki-laki, sangatlah rendah” 

 

Bertolak dari hasil wawancara yang divalidasi dengan teknik observasi tentang realita 

perempuan yang hamil di luar nikah bila dikaji dari perspektif Teori Feminis Sosialis- Marxis 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Ibu SS, praktisi perempuan Papua 

9
 Hasil wawancara  dengan ibu KS, wanita Papua, suku Ayamaru 
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maka dapat dijelaskan bahwa secara umum hampir seluruh belahan dunia tertata dalam bangunan 

patriakhi. Pada masyarakat yang tatanannya demikian laki-laki diposisikan superior terhadap 

perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik juga publik. Dominasi laki-laki ini 

memperoleh legitimasi dari nilai sosial , agama, hukum adat, dan lain-lainnya. 

Kekerasan terhadap perempuan karena sudah di belis tidak saja di kalangan 

berpendidikan rendah, tetapi juga dari kalangan pejabat dan sarjana. Walaupun istri di dalam 

keluarga adalah pejabat kantor, tetapi di rumah istri tetap di perlakukan sebagai orang yang harus 

melayani suami setiap saat dan kesempatan. Penyebabnya adalah sikap pasrah istri terhadap 

suami adalah karena mas kawin yang tinggi, maka beban moril istri makin tinggi, dan istri 

merasa seakan-akan di bayar mahal karena itu seluruh diri, jiwa raganya harus  di baktikan untuk 

melayani kebutuhan suami, termasuk anggota keluarga suami. Hal ini hanya membuat 

perempuan mengalami dilematis dengan segala beban moril bahkan kekerasan yang ia terima 

membuat perempuan semakin rendah posisinya. 

Analisis : 

Dari data di atas dapat di rangkum bahwa karena sistem belis maka keadaan itu dapat 

dikaitkan dengan teori Feminis Marxis. Konsep Marxis atas sifat manusia adalah manusia 

menciptakan cara sendiri untuk dapat tetap hidup. Manusia menciptakan dirinya dalam proses 

yang sengaja, atau yang dilakukan dengan sadar yang bertujuan untuk mentransformasi dan 

memanipulasi alam. Dalam suatu doktrin yang biasanya yang diberi istilah materisalisme 

historis, Marx menegaskan, “Modus produksi dari kehidupan sosial mengkondisikan proses 

umum kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan 

eksistensi mereka, melainkan eksistensi sosial menentukan kesadaran mereka”. 
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Kehamilan di luar nikah adalah bagian dari teori kapitalisme atau tukar menukar dimana 

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

oleh laki-laki, kehamilan di luar nikah merupakan ketidakberdayaan perempuan, juga merupakan 

dominasi laki-laki pada perempuan. Budaya patriarkhi yang dianut oleh laki-laki Papua yakni 

dimana laki-lakilah yang memiliki uang dan berhak membeli atau mengatur perempuan sesuai 

dengan keinginannya. Perempuan tidak berdaya dalam hal ini karena ia sudah dibeli oleh mas 

kawin yang mahal dan perempuan tidak berhak mencampuri segala urusan publik, perempuan 

hanya berhak mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus rumah tangga. 

Fenomena hamil di luar nikah adalah penindasan bagi perempuan karena dalam hal ini 

yang di salahkan adalah perempuan, yang menanggung malu juga perempuan Menurut Marx hal 

ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena jika hal ini di biarkan itu berarti kita melakukan 

penindasan terhadap perempuan.Kaum Marxis sangat menentang perendahan martabat. 

Budaya patriarkhi yang terjadi di Papua membuat perempuan di Papua tidak berdaya 

terutama bagi perempuan kelas menengah ke bawah. Laki-laki Papua mempunyai uang untuk 

membeli perempuan, baik dalam seksualitas ataupun kepuasan dan kebutuhan laki-laki tentang 

keinginan untuk mempunyai keturunan entah dari perempuan manapun dan dengan cara apapun 

untuk mencapai keinginannya maka laki-laki akan dengan mudah mendapatkan perempuan yang 

diinginkannya. Dengan banyaknya pendatang asing dari luar daerah justru menguntungkan bagi 

laki-laki Papua untuk mendapatkan kepuasan. Banyaknya hiburan malam yang tersaji di kota 

Sorong dengan berbagai macam perempuan penjaja seks membuat laki-laki tertarik dan membeli 

para perempuan dengan harga yang murah menurut ukuran laki-laki Papua. Dari perbedaan 

warna kulit dan cara berpakaian yang dimiliki oleh perempuan pendatang sangat berbeda jika di 

bandingkan dengan warna yang dimiliki oleh perempuan Papua dan itu membuat perempuan 
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Papua semakin terpinggirkan oleh laki-laki. Dengan demikian hak-hak perempuan Papua 

terabaikan oleh karena perbedaan warna kulit, penampilan, dan lain sebagainya. 

 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 

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 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. 

Penanganan tentang kehamilan di luar nikah yang terjadi di kota Sorong sampai saat ini 

tidak ada penanganan yang efektif, tidak ada perhatian pemerintah setempat khususnya dalam 

hal kehamilan di luar nikah. Penyuluhan tentang KB (keluarga berencana) serta penyuluhan dan 
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pemberantasan bahaya penyakit seks tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi justru 

makin bertambah banyak kasus kehamilan di luar nikah. Obat-obatan dan dokter seolah-olah 

menambah wawasan kepada masyarakat Sorong untuk mengkonsumsi termasuk obat-obatan 

untuk menggugurkan kandungan, kondom dengan mudah dibeli di apotek-apotek terdekat 

dengan harga yang murah, dan lain sebagainya. 

Kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari terjadinya perubahan perilaku seksual di 

kalangan remaja, dimana perubahan yang ada di dukung oleh kemajuan teknologi yang 

memungkinkan manusia mengalami kemudahan untuk mendapatkan aneka pemenuhan 

kebutuhan hidup. Termasuk kebutuhan untuk mengungkapkan dorongan seksual yang timbul. 

Sementara itu remaja yang belum memiliki wadah yang aman dan nyaman untuk menyalurkan 

dorongan seks yang mereka alami. Wadah yang aman dan nyaman dapat diartikan secara moral, 

sosial maupun hukum. 

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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4.3.  Hamil di luar nikah dan Adat 

4.3.1. Pentingnya adat dalam komunitas  

 Istilah hukum adat dalam terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: “adatrecht”. 

Sedangkan kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya: “kebiasaan”.
10

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “adat” adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut 

atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan 

kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang 

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”
11

. 

Soekanto dalam Bushar Muhammad dan dalam bukunya Meninjau hukum adat Indonesia 

mengemukakan ”kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak 

dikodifikasir dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat 

hukum, kompleks ini disebut hukum adat”. Jadi, yang dimaksudkan oleh Soekanto ialah hukum 

adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa 

kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum.
12

 

Selanjutnya Hazairin menegaskan bahwa “adat” adalah renapan (endapan) kesusilaan 

dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang 

kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
13

 Kaidah hukum yang 

dimaksudkan oleh Hazairin yaitu kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan 

pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu ancaman 

yang dapat dinamakan hukum atau penguat hukum. 

                                                           
10

Bushar Muhammad, S.H, Pengantar Hukum Adat, (Jakarta: Iktiar, 1961), hal 13. 
11

Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 56. 
12

Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, (Jakarta: Iktiar, 1961), hal. 21-22. 
13

Ibid, hal. 22.  
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Pendapat yang lain mengatakan bahwa adat adalah kebiasaan yang bersifat magis 

religious dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, 

norma-norma yang aturan-aturannya saling berkaitan yang kemudian menjadi satu sistem atau 

peraturan tradisional.
14

 

Selanjutnya dikatakan bahwa adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang 

Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain.
15

 Adat juga merupakan 

simbol keseimbangan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Masyarakat 

mempercayai bahwa kehidupan manusia itu berkaitan dengan alam sekitar. Oleh karena itu, 

manusia berperanan untuk memastikan keseimbangan itu akan berterusan. Jika keseimbangan ini 

tidak dijaga, maka kemusnahan alam akan menimbulkan malapetaka terhadap manusia. 

Adat telah membentuk hubungan yang erat dalam anggota masyarakat dan ikatan 

masyarakat. Oleh karena itu, maka fungsi adat adalah untuk memastikan keadilan dan kebenaran 

diamalkan dalam sebuah masyarakat. 

Fungsi adat dalam masyarakat adalah membentuk nilai yang akan membentuk 

kepribadian suatu masyarakat. Sistem nilai tersebut adalah amalan atas yang diramalkan oleh 

masyarakat seperti amalan berkeluarga, bersosialisasi, beragama, sistem ekonomi, dan 

sebagainya. Sistem ini akan mengikat masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang 

bertentangan. 

Dari salah satu responden yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa adat adalah 

aturan yang berlaku dari sejak zaman nenek moyang yang berlangsung sampai sekarang, dan 

                                                           
14

Aryono Soeyono, Hukum Adat, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1985), hal. 4. 
15

Roedolf Van Djik Dr, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung 16, 1979), hal. 5. 
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tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar maka akan mendapat malapetaka seperti sakit 

bahkan sampai kematian.
16

 

 

Analisa: 

Berdasarkan pengertian dan pendapat dari responden diatas penulis mengambil 

kesimpulan mengenai pengertian adat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun yang 

didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur yang kini perlu mengalami perubahan untuk 

disesuaikan sampai pada kehidupan sekarang. Masyarakat Papua sangat menghormati adat, hal 

ini terbukti dengan kerukunan yang ada, dan saat pelaksanaan adat, maka masyarakat akan 

datang dan menyelesaikan adat dengan baik. Sanksi adat cukup berat jika tidak dilakukan dan 

akan mengakibatkan perang ongi (perang antar suku atau perang antar marga). 

Adat seharusnya di modifikasi dan harus mementingkan hak-hak perempuan Papua 

terutama dalam masalah kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah membuat perempuan 

semakin tidak berdaya dengan beban yang diberikan sebagai sanksi adat dan pembayaran mas 

kawin yang mahal membuat perempuan Papua semakin rendah martabatnya. Pemberian mas 

kawin dan sanksi adat yang diberikan laki-laki kepada perempuan seolah memperjualbelikan 

perempuan yang akhirnya perempuan tidak berdaya. 

 

4.3.2.Sanksi Adat 

Sanksi adat berlaku dalam tatanan kehidupan suku-suku yang ada di wilayah Papua yang 

memiliki fungsi serta memiliki kandungan makna tertentu. Semua warga Papua wajib 

menghargai dan menghormati adat yang berlaku. 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan Bapak  S.S, tanggal 14 November pukul 14.00 wit 
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Sanksi adalah keputusan yang diberikan oleh kepala suku yang diberikan kepada seluruh 

pelaku kesalahan dan harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat 

malapetaka.
17

 

Perilaku hubungan seksual yang berakibat kehamilan di luar nikah dianggap oleh 

masyarakat sebagai sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu rupanya tidak semata-mata dianggap 

kesalahan individu yang hanya berakibat bagi kehidupan individu yang bersangkutan melainkan 

sebagai anggota komunitas. Oleh karena itu kepada mereka dikenakan sanksi sosial yang diatur 

secara turun-temurun oleh adat atau dengan kata lain disebut sanksi adat. 

 Sanski adat itu diatur dengan keharusan pemenuhan pembelian dan pembayaran barang 

atau benda yang dianggap bernilai. Dalam hal ini seperti kain, timur, uang, motor jonson, piring 

adat, babi. 

 Sanksi adat adalah warisan leluhur. Sanki adat ditetapkan oleh leluhur untuk mengatur 

kehidupan manusia. Ketetapan ini tidak pernah berubah, jika dilanggar maka akan ada bencana, 

dalam kehidupan selanjutnya.
18

 

Sanksi adat dipahami sebagai sebuah warisan leluhur yang sangat penting bagi 

masyarakat Papua dan hal ini merupakan ciri khas kehidupan mereka. Oleh sebab itu sanksi adat 

harus ditaati oleh semua masyarakat Papua. Masyarakat yakin bahwa jika hamil di luar nikah 

tidak diatur atau tidak diselesaikan secara adat maka akan mengakibatkan kematian, oleh karena 

itu masyarakat  masih tetap berjalan sampai sekarang. 

Kenyataan yang dilihat oleh peneliti saat melakukan penelitian ternyata ditemukan satu 

kasus yang sama yaitu kehamilan di luar nikah. Setelah peneliti mencoba menanyakan lebih 

mendalam tentang kasus anaknya ternyata tidak ada penyelesaian adat ataupun pemberian sanksi 

                                                           
17

 Hasil wawancara dengan bapak F.O, tanggal 9 Desember 2013, pukul 10.00 wit 
18

 Hasil wawancara dengan bapak J. F, tanggal 9 Desember 2013, pukul 13.00 wit 
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adat bagi laki-laki yang menghamili anaknya, dia membiarkan anaknya menanggung sendiri 

kehamilannya tanpa mengusut siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Itu berarti bahwa apa 

yang sudah menjadi kepercayaan dan ketetapan yang sudah lama berlaku di Papua ternyata tidak 

semuanya dijalankan, terbukti dalam kasus yang sama, yakni tidak ada penyelesaian adat atau 

pemberian sanksi kepada laki-laki hanya karena orangtua dari perempuan tidak setuju anaknya 

berhubungan dengan laki-laki tersebut. 

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh bapak O.B, sanksi adalah hukuman bagi 

orang yang melakukan kesalahan, baik kesalahan besar ataupun kesalahan kecil yang harus 

dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka akan mendapat celaka.
19

 

Sanksi adat adalah hukuman bagi pelaku kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan 

secara kekeluargaan, hukuman ini adalah berdasarkan keputusan adat, dilaksanakan dengan 

maksud agar tidak diproses melalui hukum negara berupa hukuman penjara.
20

 

Pendapat yang lain mengemukakan bahwa sanksi adat adalah suatu tradisi yang sudah 

ditetapkan oleh orang tua atau sejak zaman nenek moyang yang berguna untuk mengatur 

kehidupan masyarakat Papua, supaya kehidupan mereka berjalan sesuai dengan aturan-aturan 

atau norma-norma yang ada dalam masyarakat.
21

 

Analisa: 

Dari data yang ada terungkap bahwa masyarakat Papua memahami sanski adat adalah 

warisan dari nenek moyang yang harus dijaga dan diterapkan kepada setiap pelaku kesalahan. Di 

satu sisi sanksi adat cukup memberatkan bagi pelaku kesalahan karena besar jumlahnya, tapi di 

satu sisi sanksi itu dibuat untuk menyadarkan seseorang atas perbuatannya. Sanki adat yang 

sudah ditetapkan dalam keputusan adat tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, dan itu sudah 

                                                           
19

Hasil wawancara dengan bapak O.B, tanggal 10 Desember 2013, pukul 12.30 wit. 
20

 Hasil wawancara dengan bapak J.M, tanggal 11 Desember 2013, pukul 10.00 wit 
21

Hasil wawancara dengan ibu T.M, tanggal 17 November 2013, pukul 10.00 wit. 
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merupakan cerminan kehidupan orang Papua. Kenyataanya masih ada juga yang tidak 

menjalankan sanksi adat dan hanya berusaha menyembunyikan permasalahan tersebut. 

Sanksi adat adalah buatan manusia yang seharusnya bisa di modifikasi sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung saat ini. Masyarakat harus bisa merubah 

apa yang sudah ditetapkan dalam adat meskipun bukanlah hal yang mudah untuk merubah adat 

yang sudah berlangsung dari sejak dahulu. Namun sanksi adat harus mengubah pola yang ada 

demi kebaikan kaum perempuan Papua agar perempuan Papua mengalami kebebasan dalam 

mendapatkan hak-haknya terutama dalam masalah kehamilan di luar nikah. Jika adat tidak 

dimodifikasi maka selamanya nasib perempuan Papua tetap tidak dihargai oleh karena adat yang 

mengikat. 

Sanksi adat yang diberikan kepada laki-laki yang menghamili perempuan yakni dengan 

membayar mas kawin berupa kain timur, piring adat, dan uang. Jika ketiga benda tersebut sudah 

dipenuhi maka tidak ada lagi pembayaran sanksi adat kepada laki-laki, begitu juga bagi 

perempuan yang dihamili tidak ada pemberian barang lain kepada laki-laki. 

Pelaksanaan sanksi adat adalah sebagai wujud ketaatan dan penghormatan masyarakat 

kepada leluhur mereka.Tujuan dari sanksi adat adalah mendamaikan, memberikan teguran, dan 

membina agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku. 

 

4.3.3.Alat Pembayaran Mas Kawin dan Sanksi Adat 

Setiap kesalahan yang dibuat kecil atau besar maka setiap adat atau budaya setempat 

mempunyai sanksi adat yang harus diselesaikan dengan adat yang berlaku. Sanksi adat bagi 

pelaku hamil di luar nikah, dan sanksi bagi semua pelaku kesalahan maka akan dikenakan sanksi 
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adat. Mas kawin dalam bahasa Biak disebut Ararem. Mas kawin bisa berupa motor jonson, uang, 

kain timur.  

Menurut bapak OS, mas kawin adalah harta yang wajib diberikan bagi suami kepada 

istrinya pada saat menikah
22

. Pendapat yang lain mengatakan bahwa  mas kawin adalah 

pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk 

menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang istri kepada calon suami
23

. 

Berdasarkan pemahaman dari kedua responden yang berhasil di wawancarai, mereka 

memahami bahwa mas kawin adalah harta yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan 

pada saat pernikahan, dan hal itu melambangkan tanda cinta kasih bagi mereka. 

Kain Timur digunakan sebagai alat tukar mas kawin, ritual adat kematian bagi suku 

Ayamaru di Sorong, dan suku Mandacan di kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat. Kain 

Timur di kategorikan menurut nama-nama yang secara spesifik beda nama, beda harga. Seperti 

bokek, sari, stoba, adalah nama-nama jenis kain timur yang memiliki nilai tinggi menurut 

namanya. 

Berikut ini adalah kain timur, piring adat/piring tua, dan uang digunakan sebagai alat 

pembayaran mas kawin, orang meninggal, dan dalam penyelesaian sanksi adat, dalam beberapa 

suku yang ada di Papua, baik suku Moi, Maybrat, Inawatan, Kokoda, yang terdiri dari berbagai 

jenis:
24

 

 Kain bokek yaitu kain pusaka harganya mulai dari harga 200 juta sampai harga 

500 juta, kain ini adalah kain adat nomer satu untuk suku Maybrat. Kain bokek 

biasanya disimpan dalam koba-koba (pembungkus yang terbuat dari daun nipa). 

                                                           
22

Hasil wawancara dengan bapak OS, tanggal 7 Desember 2013, pukul 16.00 wit. 
23

Hasil wawancara dengan bapak RP, tanggal 8 Desember 2013, pukul 20.00 wit. 
24

Hasil wawancara dengan VN, tanggal 12 November 2013 pukul 13.00 wit 
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Gambar kain bokek yaitu kain pusaka 

 Kain boirin yaitu kain suda, merupakan kain kelas dua harganya dibawah 200 

juta. 

 

 

Gambar kain boirin atau kain suda 

o Kain bainoke yaitu kain adat peninggalan moyang-moyang.
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Kain bokek dibagi menjadi beberapa nama yaitu bokek sari, bokek katu. Kain 

bokek juga terdiri dari dua jenis yaitu bokek dua belas mata, bokek tiga belas mata atau 

bokek nomer satu/asli, digunakan untuk membayar mas kawin.
25

 

Seperti dijelaskan diatas bahwa bukan hanya kain timur yang biasa digunakan 

untuk pembayaran mas kawin, tapi juga piring adat digunakan sebagai mas kawin dan 

juga denda adat. Mengenai jumlah piring yang harus dibayar biasanya minimal 20 buah, 

seperti dibawah ini: 

 

Keterangan gambar: piring adat yang biasa dipakai dalam pembayaran mas kawin dan juga denda adat. 

Sedangkan kain timur juga terdiri dari berbagai kelas, dari kelas terendah dan 

kelas tertinggi. Kain yang berkelas di suku Moi terdiri dari dua kelas, yaitu: 

 Kain Toba/asli 

Kain toba kelas satu yaitu yang tidak dijual di pasar, itu hanya didapat dikalangan suku 

Moi yang biasanya digunakan turun-temurun saat pelaksanaan perkawinan dan juga 

pelaksanaan sanksi adat.Sedangkan kain toba kelas dua banyak dijumpai di pasar. 

 

                                                           
25

Wawancara dengan ibu NB, tanggal 12 November 2013, pukul 9.00 wit. 
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 Kain Timur 

Kain timur kelas satu dan kain timur kelas dua banyak dijumpai di pasar, sesuai dengan 

selera dan kemampuan pihak laki-laki.
26

 

Piring adat yang biasa dipakai dalam pembayaran sanksi adat dan mas kawin suku 

Moi sama dengan piring yang biasa dipakai dalam suku-suku di Papua, dan pada 

dasarnya semua piring adat yang biasa dipakai adalah jenis yang sama, yang 

membedakan biasanya hanya jumlah yang harus dibayar sesuai dengan permintaan dari 

pihak perempuan: 

 

 

Analisa: 

Alat pembayaran baik dalam sanksi adat ataupun pembayaran mas kawin diatas yaitu 

kain timur, piring adat, dan uang adalah alat pembayaran yang wajib diberikan atau ditanggung 

oleh laki-laki dalam penyelesaian masalah ataupun ketika akan menikah. Kalaupun ada tuntutan 

barang lain dari pihak perempuan, biasanya diatur kembali secara kekeluargaan. 

Hal yang menarik dan penting untuk diperhatikan adalah rupanya ketentuan sanksi adat 

itu serupa dengan ketentuan untuk pemberlakuan “mas kawin” bagi pasangan yang akan 

                                                           
26

Hasil wawancara dengan bapak R.M, tanggal 17 November 2013, pukul 14.00 wit. 
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menikah. Perbedaannya adalah bahwa jika pasangan itu dinikahkan maka barang-barang atau 

benda, dan binatang itu disebut sebagai “mas kawin” atau “harta kawin”, sementara jika 

pasangan itu tidak menikah maka proses sosial adatis yang berlaku adalah pemenuhan sanksi 

adat. Maksudnya bahwa pasangan itu tidak menikah dalam pengertian bahwa mereka telah 

berhubungan, dan sudah mempunyai atau menghasilkan anak namun karena alasan-alasan 

tertentu mereka tidak menikah, maka kepada mereka dikenakan aturan “sanksi adat”. 

Alur pemberlakuan sanksi adat ini juga serupa dengan pemberlakuan mas kawin; pihak 

laki-laki yang memberikan barang atau benda, binatang yang disyaratkan oleh sanksi adat itu. 

Laki-laki yang dianggap borjuis, punya uang, punya kekuasaan, semua itu dipakai untuk 

menindas perempuan karena akibat dari alur pemberlakuan adat yang di bebankan kepada laki-

laki. Sikap adat yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Proses 

subordinasi yang disebabkan karena jender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme 

yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga, dan bernegara pada umumnya 

menganggap perempuan tidak penting. Efek dari hal ini, yang kelihatan adalah bahwa anak itu 

menjadi “milik” keluarga laki-laki atau bapak. Jika sanksi itu tidak dipenuhi maka “anak” berada 

di dalam keluarga ibunya. Tidak ada tanggung jawab dan biaya dari laki-laki. Hal itu rupanya 

dipandang sebagai sesuatu diluar ketentuan adatis. Nampak bahwa sistem patriakhal merupakan 

prinsip yang dipegang oleh masyarakat lokal di Sorong. Cara itulah yang dianggap ideal. 

Fenomena hamil di luar nikah bukanlah fenomena yang hanya terjadi di satu tempat saja, 

namun ini merupakan fenomena yang dapat dan sudah terjadi dimana-mana. Begitu pula 

mengenai waktunya, ini bukan fenomena yang terjadi belakangan ini di kala perkembangan 

teknologi dengan segala dampaknya mengglobal. Fenomena ini sudah juga terjadi pada waktu 

sistem internet ataupun fasilitas mobile phone belum ada. Atau dengan kata lain, fenomena ini 
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bukan hanya fenomena yang khusus di jemaat Immanuel Boswezen Sorong, melainkan 

fenomena yang manusiawi dalam berbagai masyarakat. 

Yang kelihatan khusus mengenai fenomena ini adalah cara masyarakat setempat 

mempersepsikannya, baik sebagai fenomena sosial, budaya, keagamaan dan lainnya. Baik cara, 

isi dan bentuknya akan menunjukkan hal-hal tertentu yang khusus  di masyarakat Sorong, selain 

hal-hal yang umum yang dapat dilihat juga pada masyarakat yang lain. Persepsi itu berkaitan 

satu dengan yang lainnya menjadi sistem kepercayaan yang diyakini sejauh persepsi itu 

menghidupi masyarakat setempat. 

Bahwa mungkin bagi masyarakat lain, hamil di luar nikah adalah hal pribadi dari dua 

orang yang berpasangan dan berhubungan secara intim, namun bagi jemaat Immanuel Boswezen 

Sorong hamil di luar nikah adalah hal yang berhubungan erat dalam hidup persekutuan. 

Persekutuan yang dimaksud secara khusus keluarga dari pasangan dan tak kalah pentingnya 

kehidupan persekutuan sosial-adatis dan juga sosial-keagamaan (jemaat). Hamil di luar nikah 

adalah hal yang melanggar kesakralan hubungan manusia, khususnya lembaga pernikahan. 

Kehamilan selayaknya adalah hasil dari sebuah pernikahan. Secara khusus bagi persekutuan 

sosial-adatis dan sosial-keagamaan (jemaat). Oleh karena itu, untuk mengembalikan kenyataan 

hamil di luar nikah pada aturan maka pasangan itu dinikahkan. Dengan demikian pihak laki-laki 

dapat menjadi “ayah atau bapak” dan pihak perempuan dapat menjadi “ibu” serta “anak” 

menjadi anak yang sah. Oleh karena itu persekutuan akan terlihat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menanganinya.  

Terdapat sebuah pertanggungjawaban kemanusiaan yang rasanya tidak bisa diabaikan 

begitu saja. Harus diselesaikan atau ditangani. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah 
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pertanggungjawaban terhadap sesama anggota persekutuan (baik adat maupun agama) selain 

internal keluarga ini (ayah, ibu, anak), melainkan juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan. 

Jadi pelaksanaan nikah atau pemenuhan sanksi adat bukan hanya suatu hal teknis umum 

namun hal yang sangat prinsipil. Setelah hal itu terjadi, maka pasangan tersebut akan berada 

dalam keadaan yang dapat diterima kembali. Mereka dianggap mampu melaksanakan tanggung 

jawab kemanusiaan selanjutnya. 

Keadaan hamil di luar nikah terhubung dengan pihak perempuan secara langsung. Yang 

hamil adalah perempuan; sepanjang kehamilan dan setelahnya; perempuan akan terhubung 

dengan hal itu. Kemanusiaannya dinilai terhubung dengan kehamilan itu. Biasanya dengan nilai 

yang negatif, walaupun tetap terbuka kemungkinan adanya pandangan yang positif. Yang sering 

hilang dari fakta ini dalam masyarakat adalah bagaimana perempuan sendiri memandang 

maupun menilainya. Apakah perempuan hanya menjadi obyek atau menempatkan diri maupun 

ditempatkan sebagai subyek yang bisa menyatakan sesuatu. 

Seks bebas yang terjadi di Papua mengakibatkan masa depan anak menjadi rusak, mereka 

sudah tidak lagi menghiraukan ajaran agama yang dengan jelas dan tegas melarang hal itu, 

namun pada kenyataanya ditemukan masih banyak orang yang hamil di luar nikah, salah satu 

penyebabnya adalah karena seks bebas. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan bagi umat-

Nya, tapi manusialah terkadang menyalahgunakan aturan sehingga kejahatan tercipta. Tuhan 

menghendaki kehidupan yang baik yang berkenan kepada-Nya. Kalau ada orang yang hamil di 

luar nikah, hal itu adalah kasus yang harus diselamatkan dan bukan membunuhnya. 

Mencermati kenyataan kehidupan masyarakat Papua terkait dengan hamil di luar nikah 

dan sanksi adat yang berlaku, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah 

pergumulan yang mesti terus diperjuangkan secara baik tentunya harus berdasarkan nilai-nilai 
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kemanusiaan, keadilan dan juga terang injili. Hamil di luar nikah yang terjadi di jemaat GKI 

Immanuel Sorong akan tetap terjadi selama kehidupan ini berlangsung. Sanki adat yang berlaku 

tidak akan pernah membuat jera pelaku hamil di luar nikah. Tetapi sanksi adat tidak bisa 

diabaikan, dirubah, atau dibuang. Bukanlah hal yang mudah untuk merubah, mengabaikan, 

apalagi membuang adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. 

Meskipun demikian karena sanksi adat adalah bentukan manusia, bukan kodrat dari 

Allah, maka pelaksanaannya seharusnya bisa di lakukan revisi atau modifikikasi. Dalam hal ini 

agar sanksi adat lebih mengungkapkan adanya kesetaraan dan keadilan jender, terutama 

mempertimbangkan hak dan eksistensi perempuan yang selama ini menjadi korban dan di 

abaikan. 

Patriarkhi merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sisitem kontrol 

terhadap perempuan, dalam mana perempuan dikuasai. Dalam sistim patriarkhi melekat 

idiologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan; bahwa 

perempuan harus dikontrol laki-laki dan  perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Dengan 

demikian, terciptalah konstruksi sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan, dan laki-

laki berkuasa penuh mengendalikan hal tersebut.
27

 

Bidang-bidang kehidupan perempuan yang berada dibawah kontrol patriarkhi, dapat di 

identifikasi ada beberapa hal: Pertama, daya produktif atau tenaga perempuan. Laki-laki 

mengontrol produktivitas perempuan di dalam dan diluar rumah tangga, dalam kerja bayaran. 

Di dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua pelayanan untuk anak-anak dan 

suaminya. Kedua, laki-laki juga mengontrol daya reproduktif perempuan. Dalam banyak 

masyarakat, perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah anak yang 

diinginkan, dan waktu untuk melahirkan anak. Semua keputusan berada dibawah pengambilan 
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Bashin Kamla, Menggugat Patriarkhi, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hal. 3-4. 
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keputusan laki-laki. Ketiga, kontrol oleh laki-laki juga berlaku atas seksualitas perempuan. 

Perempuan diharuskan memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan pihak laki-laki. Keempat, gerak perempuan dikontrol untuk 

mengendalikan seksualitas, produksi, dan reproduksi mereka. Pemisahan yang ketat antara 

privat dan publik, pembatasan interaksi antara kedua jenis kelamin. Kelima, laki-laki juga 

mengontrol harta milik dan sumber daya ekonomi yang, lain dengan jalan sistem pewarisan dari 

laki-laki ke anak laki-laki. Meskipun perempuan dalam hal ini memperoleh bagian, jumlahnya 

tidak sama atau lebih kecil bila dibandingkan dengan yang diperoleh laki-laki.
28

 

Peningkatan kesadaran jender harus ditingkatkan supaya tidak ada lagi perbedaan, 

dimana laki-laki adalah yang berkuasa, sedangkan perempuan yang dijadikan korban 

kekuasaan laki-laki. Dalam hal ini Gereja harus berada dalam pergumulan masyarakat Papua 

untuk menjembatani adanya kesetaraan jender di antara perempuan dengan laki-laki. 

Keteladanan Kristus menjadi dasar Gereja dan masyarakat selaku komunitas beriman untuk 

mentransformasi nilai-nilai yang tidak adil dalam masyarakat. 

 

4.4. Kesimpulan 

Dari apa yang tertulis diatas, dapat di rangkum bahwa keadaan perempuan sangat rendah,  

perempuan dinomer duakan dan lebih mengagungkan  laki-laki hal ini merupakan ketidakdilan 

bagi perempuan. Saat perempuan hamil, laki-laki tidak dipermasalahkan, tapi perempuan harus 

menanggung segala keburukan yang diterima baik dari keluarga dan masyarakat yang selalu 

menyalahkan perempuan dimana perempuan dianggap murahan. 

Pada umumnya, kesibukan orang tua, keadaan ekonomi, kebiasaan hidup mewah, putus 

sekolah, kuliah yang tertunda, menyebabkan dilema dan rasa bersalah bagi perempuan. Laki-laki 
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Ibid, hal 5-10. 
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tidak merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan, laki-laki tidak menanggung malu, laki-laki 

pada umumnya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang tua yang tidak membela 

perempuan, orang tua yang tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak 

menyebabkan anak mencari sendiri tempat untuk menyalurkan inspirasinya. 

Gereja yang seharusnya membela perempuan yang mengalami hamil di luar nikah, justru 

gereja terkesan tidak mau mengambil resiko dan membiarkan warga jemaatnya menyelesaikan 

sendiri masalahnya. Gereja yang juga menganut paham patriarkhi, seolah-olah laki-laki dianggap 

lebih hebat jika dibandingkan dengan perempuan. Gereja harus peduli terhadap segala 

permasalahan yang dialami oleh warganya, termasuk kasus hamil di luar nikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


