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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah mencatat bahwa Gereja hadir karena Tuhan Yesus memanggil umat 

manusia unuk menjadi pengiring-Nya (murid). Mereka dipanggil dalam sebuah 

persekutuan dengan Dia dan persekutuan inilah yang disebut Gereja. Wujud Gereja 

adalah di dalam persekutuan dengan Kristus yang diwujudnyatakan juga dengan 

persekutuan dan pelayanan kepada sesama. Di dalam persekutuan ini ada amanat 

untuk memberitakan Injil dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kata Gereja 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘ekklesia’ (ek= dari, dan kaleo=memanggil), yaitu 

mereka yang dipanggil keluar. Jadi, ‘ekklesia’ dapat diartikan sebagai kaum yang 

dipanggil keluar dari kehidupan yang lama dan keluar dari kuasa kegelapan, 

dipanggil kepada Allah sendiri ke dalam kerajaan-Nya.1 Ada status dan pola hidup 

yang berubah ketika manusia disebut sebagai Gereja (umat Allah). Gereja/umat Allah 

dipanggil keluar dari suatu kehidupan dan bagi dirinya sendiri untuk hidup bagi 

Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan Yesus. Selain 

status dan pola hidupnya berubah, tujuan hidup dan pandangan dasarnya juga 

berubah. 

Tapi Gereja tidak hanya sebatas itu. Gereja juga termasuk berbagai atribut yang 

melekat padanya, seperti halnya kepemimpinan. Gereja terdiri dari anggota-anggota 
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1 Apa itu gereja? Dikutip dari: www.gotquestions.org/indonesia/definisi-gereja-html (pada 

hari Jumat, 28-Oktober-2011, pukul 14.15 WIB)�
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yang hidup yang membutuhkan pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu proses 

mempengaruhi cara pikir, perilaku, atau perkembangan orang untuk mencapai tujuan 

dalam kehidupan pribadi.2 Kepemimpinan mempunyai sifat yang universal, yang 

selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia, karena 

menyangkut masalah relasi dan saling mempengaruhi antara pemimpin dan yang 

dipimpin.3 Oleh sebab itu kepemimpinan ditemui pada setiap organisasi, mulai dari 

unit sosial terkecil yakni keluarga, kemudian desa dan negara, juga pada tingkat lokal, 

regional dan nasional bahkan internasional, di setiap tempat dan waktu. 

Kepemimpinan Kristen merupakan kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan 

kesediaan untuk melayani. Seorang pemimpin Kristen harus mengandalkan Allah 

karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin,4 sebab menjadi pemimpin 

bukanlah menjadi tuan atas orang lain. Seorang pemimpin Kristen harus mampu 

menghadirkan Kristus sebagai panutan dalam setiap aspek kehidupannya, baik 

kehidupan di masyarakat secara umum maupun dalam kehidupan kepemimpinan 

dalam Gereja. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat dan 

kehidupan Gereja dalam realita selalu saling berhubungan dan mempengaruhi. Jika 

kita berbicara mengenai masyarakat, maka tidak terlepas dari budaya yang melekat 

pada masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa kehidupan berGereja tidak terlepas 

dari kehidupan bermasyarakat yang sarat akan nilai-nilai budayanya. 
���������������������������������������� �������������������

2 Ken Balnchard, Lead Like Jesus, (Jakarta: Visimedia, 2006), 42�
3 Kartika Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: RafaGrafindo Persada, cet ke-7, 

1994), 5�
4 Eka Darmaputra, Kepemimpinan Perrspeektif Alkitab, (Jakarta: STT, 2001), 23�
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Gereja Masehi Injili di Timor (kemudian disebut dengan GMIT) merupakan salah 

satu contoh dari kesekian banyak Gereja yang dalam perkembangannya sering 

dipengaruhi oleh budaya yang ada, dan salah satu budaya yang paling menonjol 

adalah budaya patriaki. 

Budaya ini menekankan peran laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki sebagai 

kepala keluarga dan mencari nafkah utama sedangkan perempuan sebagai pengurus 

rumah tangga.5 Laki-laki selalu memainkan peran yang penting dalam kehidupan 

masyarakat, sedangkan perempuan mempunyai peran di bawah laki-laki dan tidak 

akan melebihi atau mendominasi peran laki-laki. Dalam Teologi modern, Dephni 

Hampson menguraikan tiga gambaran dalam hubungan antar kelamin, yakni: adanya 

kuasa (powerfulness), ketiadaan kuasa (powerlesses) dan saling memberi kuasa 

(empowerment).6 Inilah realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. 

Hal tersebut yang membawa diri perempuan yang selalu akan menjadi bayang-

bayang laki-laki terutama dalam kehidupan berumah tangga, apalagi jika yang 

mencari nafkah adalah laki-laki atau suami. Hal ini juga disebabkan karena pekerjaan 

dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan melainkan sebuah 

kodrat. 

Di sisi lain, sejak tahun 2010, isu tentang persamaan kedudukan laki-laki dan 

perempuan telah menjadi wacana umum, termasuk dalam konteks Kekristenan. Isu 
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5 http://lbh-api.or.id/penelitian-pembakuaan_peran.htm. (pada hari Jumat, 28-Oktober-2011, 

pukul 14.15 WIB)�
6 H. M. Katoppo, Tabah Melangkah, (Jakarta: STT, 1984), 405�
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ini telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan, yaitu golongan 

tradisional dan progresi. Golongan tradisional menilai ayat-ayat tertentu dalam 

Alkitab (Efesus 5:22-24; I Koruntus 11:3; 14:35; I Timotius 2:11-12) sebagai suatu 

tradisi Kekristenan yang mengikat kehidupan orang Kristen di abad modern ini. 

Mereka yang memegang pandangan ini hanya memberikan kebebasan dalam taraf 

tertentu kepada perempuan sejauh yang diperolehkan Alkitab. Perempuan dilarang 

mengambil berbagai peran dalam Gereja.7 

Di sisi lain, golongan progresif menganggap norma tersebut tidak relevan lagi dan 

membutuhkan penafsiran kembali. Mereka memakai beberapa ayat Alkitab yang 

tampaknya mendukung kesejajaran kedudukan antara laki-laki dan perempuan, 

misalnya Galatia 3:28 

“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak 

ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau 

perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus 

Yesus” 

Beberapa pemimpin perempuan di Alkitab juga sering ditampilkan sebagai dukungan 

terhadap pandangan mereka, misalnya Debora (Hakim-Hakim 4:4), Hulda (II Raja-

���������������������������������������� �������������������
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�Dorothy E. Smith, The Everyday World ss Problematic: A Feminist Sociology, 

(Northeastern University Press, 1987), 183-185�
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Raja 22:14; 34:22), Ester (Ester 2:17), Febe (Roma 16:1-2), Yunias (Roma 16:7), 

anak-anak Filipus (Kisah Para Rassul 21:9).8 

Namun dalam kenyataannya berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh 

perempuan. Kesempatan promosi perempuan tidak setara dengan laki-laki, 

perempuan dianggap kurang cocok sebagai pemimpin. Permasalahan ini juga ditemui 

dalam pelayanan dan kepemimpinan berGereja. Meskipun secara formal Gereja 

sudah menerima Pendeta perempuan, tata Gereja juga memberi peluang bagi 

kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pelayanan serta kepemimpinan, namun 

kesetaraan jender masih sulit dipraktekkan. Kebersamaan dalam melakukan fungsi 

Gereja serta mengambil keputusan masih merupakan hak istimewa laki-laki, terutama 

pada aras yang lebih tinggi. 

Realita seperti inilah yang juga terjadi dalam tubuh kepemimpinan GMIT. Dalam 

tubuh GMIT, Pendeta yang ada saat ini didominasi oleh perempuan dengan 

prosentase 58% dibandingan dengan 42%, dengan pembagian jumlah keseluruhan 

adalah 1072 orang, laki-laki 448 orang dan perempuan 624 orang.9 

Sejarah mencatat bahwa GMIT sudah beberapa kali mengalami pergantian 

Majelis Sinode GMIT (selanjutnya disebut dengan MS GMIT). Namun sangat 

disayangkan bahwa sepanjang perjalanan sejarahnya, GMIT belum memiliki seorang 

pemimpin perempuan. Ada beberapa perempun yang pernah menduduki jabatan 

���������������������������������������� �������������������
8 Ibid�
9 Wawancana denagn KPWK Kota Kupang via telepon, Kamis, 13-Oktober-2011, pukul 

10.30 WIB�
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sebagai bendahara, wakil skertaris, wakil ketua, dan sekertaris, namun sampai saat ini 

belum pernah ada seorang perempuan yang menduduki jabatan sebagai ketua. Hal 

tersebut juga terjadi dalam tubuh Klasis GMIT, yang dalam kepemimpinannya masih 

saja didominasi oleh laki-laki.10 

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang: 

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN dalam GEREJA 

(Suatu Tinjauan Sosio-Teologis terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Gereja di 

Gereja Masehi Injili di Timor) 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah: 

� Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab sampai sekarang sehingga Majelis 

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor belum pernah memiliki pemimpin/ketua 

sinode perempuan? 

���������������������������������������� �������������������
�	
� dengan catatan wilayah pelayanan Klasis terdiri dari 44 wilayah dengan pembagian 

Koordinator Pelayanan Wilayah Klasis (kemudian disingakat dengan KPWK) perempuan 15 orang, 
laki-laki 29 orang, dari total jumlah Pendeta GMIT 1072 orang, laki-laki 448 orang dan perempuan 
624 orang, dengan perbandingan laki-laki 42% dan perempuan 58%�
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai ialah: 

� Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab sampai sekarang sehingga Majelis 

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor belum pernah memiliki pemimpin/ketua 

sinode perempuan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

� Memberikan kontribusi bagi Majelis Sinode GMIT tentang kedudukan 

perempuan sebagai pemimpin. 

� Bagi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, penelitian yang 

diangkat ini menjadi bahan bagi fakultas untuk mengetahui realita yang ada di 

tengah masyarakat guna mengembangkan studi jender bagi Gereja. 

� Bagi penulis sendiri, sebagai bahan untuk mendukung perjalanan kehidupan 

penulis di masa yang akan datang 
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E. Metode Penelitian 

� Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, karena penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, 

disamping itu data deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 

masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga 

bersifat sekedar mengungkapkan fakta.11 Menurut Anslem dan Corbin, 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.12 

Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode 

ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi 

di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk 

dipahami secara memuaskan. Maka dengan menggunakan metode kualitatif 

data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga 

tujuan penelitian akan tercapai.13 

� Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

a. Interview/Wawancara 

���������������������������������������� �������������������
11 Harawi Nanawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), 

31�
12 Anselm Gordon, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 4 
�
13 http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2tesis/0810921036.pdf (diakses pada hari Sabtu, 03-

Desember-2011, pukul 20.15 WIB)�
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Teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang 

kasus yang diteliti, dengan percakapan tatap muka. Teknik wawancara ini 

berguna untuk mendapat data langsung dari informan kunci atau orang-

orang yang mengetahui tentang masalah tersebut, termasuk di dalamnya 

mantan ketua sinode GMIT, mantan calon ketua sinode GMIT, beberapa 

Pendeta GMIT baik itu laki-laki maupun perempuan, serta beberapa warga 

jemaat GMIT baik itu laki-laki maupun perempuan. 

b. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbatan, kejadian atau peristiwa, 

waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan, guna membantu agar mengerti perilaku manusia dan untuk 

evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan 

umpan balik terhadap pengukuran tertentu.14 Dalam penelitian ini teknik 

obeservasi dilakukan dengan menggunakan foto-foto sebagai bukti 

autentik terhadap rapat-rapatg yang dilakukasn serta foto-foto mengenai 

pemimpin Majelis Sinode GMIT yang sedang dan sudah menduduki 

jabatan sebagai ketua Sinode. 
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14 Bungin. B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 23�
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c. Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang 

umumnya dilakukan pada penelitian kualitaif dengan tujuan menemukan 

sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini 

digunakan untuk mengungkapkan pemahaman dari suatu kelompok 

berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. 

FGD juga dimaksudkan untuk mengindari permaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.15 Dalam 

penelitian ini FGD dilakukan terhadap beberapa orang Pendeta maupun 

warga jemaat GMIT laki-laki maupun perempuan. 

d. Pemilihan Lokasi 

Objek pemilihan adalah kantor Sinode, Majelis Sinode GMIT, Kupang-

Nusa Tenggara Timur. 
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15 Maleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 278�
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F. Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

Bab II : Landasan Teori 

Pada BAB II ini akan dibahas mengenai teori kepemimpinan, teori Gereja dan 

Jender, teori patriarki, serta budaya orang Timor 

Bab III : Penelitian 

Hasil penelitian 

Bab IV : Analisa 

Analisa mengenai kepemimpinan perempuan dalam GMIT 
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Bab V : Refleksi Teologis 

Bab VI : Penutup 

1. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


