
���

�

BAB II 

A. KEPEMIMPINAN KRISTEN 

Kepemimpinan dapat dilihat dari banyak sudut yang berbeda. Kepemimpinan 

adalah suatu posisi. Kepemimpinan adalah suatu hubungan. Pemimpin adalah orang 

yang mempunyai pengikut. Mungkin orang-orang mengikutnya karena kepentingan 

pribadi atau karena struktur organisasi, tetapi pengikut mutlak harus ada. 

Kepemimpinan adalah tindakan. Pemimpin dikenal melalui tindakan yang mereka 

perlihatkan. Seseorang mungkin mempunyai sederetan sifat seorang pemimpin, tetapi 

bila ia tidak pernah mengambil tindakan untuk memimpin, ia bukan (belum menjadi) 

seorang pemimpin. 

Kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan 

disediakan khusus untuk melayani. Para pemimpin Kristen yang terbaik 

memperlihatkan sifat-sifat yang penuh dedikasi tanpa pemrih dimungkinkan karena 

orang Kristen tahu bahwa Allah mempunyai strategi besar dimana ia menjadi 

bagiannya, keberanian diperbesar oleh kekuatan yang dating dari Roh yang beriam di 

dalam hati kita, ketegasan datang karena mengetahui bahwa tanggung jawab tidak 

terletak pada dirinya, belas kasihan / kerendahan hati berasal dari kesadrana bahwa 

Allah-lah yang melakukan perkerjaan tersebut, dan kepandaian persuasive didasarkan 

pada kesetiaan kepada suatu alasan yang melampaui segala alasan lainnya yang 

menjadi cirri pemimpin agung.1 
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Pelayan Gereja merupakan rangkaian proses membangun jemaat agar mampu 

melaksanakan tugas panggilan dalam pelayanannya. Membangun pertumbuhan 

jemaat merupakan usaha gereja untuk mendewasakan jemaat, agar mellui proses 

belajar dan mengalami perubahan diri terus menerus. Jemaat diperlengkapi untuk 

mau dan mampu besaksi, bersekutu dan melayani gereja serta di tengah-tenhag 

masyarakat pada umumnya.2 

Kepemimpinan Gereja adalah perwujudan campur tangna Tuhan yang telah 

diciptakan oleh sang Empunya Gereja. Seharusnya warga jemaat menyadari bahwa 

membangun perumbuhna jemaat adalah sangat penting. Kepemimpinan Gereja bukan 

semata-mata duplikat dari sebuah kepemimpinan duniawi yang sudah terbukti 

keberhasilannya dan begitu saja dengan mudah dapat diterapkan dalam 

kepemimpinan Gereja.3 

Kepemimpinan dalam Gereja kepribadiannya jauh lebih disoroti dan diamati jika 

dibandingkan dengan orang-orang lain. Jatuh bangunnya seorang pemimpin Gereja 

sangat bergantung pada kehidupan pribadinya. Seorang pemimpin Kristen haruslah 

berpribadian terbuka dan tidau kaku, sedia menerima pendapat orang lain dan mudah 

mengakui salah jika memang salah.4 

Dalam Perjanjian Baru yang menjadi dasar dari kepemimpinan adalah 

keteladanan Yesus Kristus dalam kehambaan-Nya. Bahwa karakter seorang 
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2 Charles J. Keating, Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 

1991), 9�
3 Ibid, 27�
4 Sularso Sopater, Kepemimpinan dan Pembinaan Warga Gereja, (Jakarta: Sinar Harapan, 

1998), 222�
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pemimpin Kristen sangat penting dan kepribadiannya sangat menetukan pelaksanaan 

tugas, karena kepribadian itu yang selalu mendapat perhatian untuk diikuti maupun 

diteladani. Kepemimpinan Kristen juga sangat menekankan kepribadian seorang 

pemimpin, terutama kehidupan rohaninya. Karakter seorang pemimpin Kristen terkait 

dengan kehidupan rohaninya sebagai pemimpin, memiliki sifat seorang gembala yang 

sederhana, penuh perhatian, mampu melindungu dan selalu berkorban untuk orang-

orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin Kristen harus mengandalkan Allah 

karena tidak mudah untuk menadi seorang pemimpin. Kepemimpinan yan baik 

merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan, kestabilan dan kemajuan Gereja, karena 

tanpa kepemimpinan yang baik, gereja akan rentan konflik serta rawan perpecahan, 

oleh sebab itu sulit bertumbuh atau berkembang.5 

Kepemimpinn Kristen bukanlah mengenai kepemimpinan tunggal yang hanya 

memerintah dan mengatur saja, melainkan harus berperan secara aktif dalam setiap 

aspek-aspek kehidupan keanggotaan. Dan seorang pemimpin Kristen haruslah 

menjalankan tugasnya, yaitu berperan sebagai pemimpin rohani, berperan sebagai 

manajer rohani, berperan sebagai organisasi rohani, berperan sebagai administrator 

rohani dan berperan sebagai penatalayanan rohani. 
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B. GEREJA DAN JENDER 

1. Gereja dan Kesetaraan Jender 

1.1 Gereja 

Gereja adalah orang-orang yang mengaku milik Kristus. Selain itu, definisi lain 

dari Gereja berasal dari bahasa Portugis “Igreya”, yang berasal pula dari bahasa 

Yunani “Ekklesia” yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk 

menjadi milik Tuhan Yesus. Sehingga akar kata dari Gereja adalah bukan hanya 

sekedar berhubungan dengan suatu gedung, namun lebih kepada orang-orang percaya 

atau beriman.6 Jemaat dalam pengertian eklesia adalah persekutuan orang-orang 

percaya yang berasal dari segala tempat dan Gereja yang berkumpul di suatu rumah 

untuk memuliakan Tuhan dan menjadi satu kesatuan yaitu tubuh Kristus. Dalam 

ajaran Protestan, Gereja di artikan sebagai yang memberitakan firman Allah secara 

murni dan yang melayangkan sakramen secara murni. Karena sakramen tidak bisa 

tanpa Firman Allah maka Gereja dapat dijadikan satu, yaitu dimana firman Allah 

diberitakan secara murni.7 Orang-orang yang pertama dipanggil oleh Kristus adalah 

para murid, yaitu Petrus dan lain-lain. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke Surga dan 

pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid itu menjadi rasul yang 

artinya bahwa mereka telah diutus. Para rasul diutus ke dalam dunia untuk 

mengabarkan berita kesukaan sehingga lahirlah Gereja Kristen.8 Gereja ada oleh 
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6 O, Notohamidjojo. Tanggungdjawab Geredja dan Orang Kristen di Bidang Politik. 

(Bandung:Grafika, 1969), 27�
7 Harun Hadiwijono, Iman Kristen (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2007), 362-363�
8 Dr. Th. Van den End., Harta Dalam Bejana, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2007), 75�
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sebab Yesus memanggil orang menjadi pengiring-Nya. Mereka dipanggil dalam 

persekutuan dengan Dia, yaitu Gereja. Jadi, wujud Gereja ialah pertama-tama : 

persekutuan dengan Kristus. Akan tetapi persekutuan dengan Kristus selalu berarti 

pula persekutuan dengan manusia lain. Dalam sebuah Gereja, hubungan baik antar 

sesama manusia dituntut untuk terjadi. Hubungan ini tidak boleh dibedakan antara 

yang kaya atau yang miskin, kaum bangsawan atau hamba, laki-laki atau perempuan. 

Karena dalam sebuah Gereja setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang 

sama. 

Tapi sampai dengan saat ini masih ada perbedaan dalam Gereja antara laki-laki 

dan perempuan. Misi Gereja yang ada untuk memberitakan Injil serta melayani 

sesama menurut pola hidup Tuhan Yesus. Orang Kristen dipanggil untuk melayani, 

bukan untuk dilayani. Tetapi dalam kenyataan, kaum perempuan sering berperan 

sebagaimana keluarga Marta (Lukas 10:38-42). Mereka tetap dalam dunia domestik. 

Yang memegang otoritas sebagai pejabat Gereja kebanyakan kaum laki-laki. 

Lapangan kerja mereka dalam dunia publik mencakup baik di Gereja maupun di 

masyarakat. 

 Selain pengertian Gereja, maka perlu juga dibahas tentang sifat-sifat Gereja. 

Gereja memiliki empat sifat, yaitu antara lain:  

1. Gereja adalah Kudus 

Kata “kudus” berarti disendirikan, diasingkan, dipisahkan dari yang lain, 

berbeda dari yang lain. Kekudusan Gereja bukan karena ia kudus adanya, 

tetapi karena dikuduskan oleh Kristus. Rasul Paulus menyebutkan bahwa 
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jemaat adalah mereka yang dikuduskan di dalam Kristus (Fil. 1:1; 1 Korint. 

1:2 ; Efesus 1:1). Gereja adalah kudus, diasingkan tapi bukan “mengasingkan 

diri”, karena Gereja diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus 

Kristus. Adanya Gereja di dunia ini ialah untuk dipakai dalam karya 

penyelamatan Allah.9 

2. Gereja adalah Am 

Gereja adalah am, universal, tersebar di seluruh dunia. Am berarti umum, oleh 

sebab itu Gereja “menerobos” segala pembatas dan memiliki perspektif yang 

umum. Gereja sebagai yang am harus bersifat universal, sebab kasih Allah itu 

ditujukan kepada dunia. Jadi Gereja bukan dan janganlah jadi suatu “golongan 

elit”. Gereja tidak terbatas pada suatu daerah, suku, bangsa atau bahasa 

tertentu, tapi meliputi seluruh dunia (2 Korint. 5, 19). Gereja tidak terbatas 

pada suatu zaman, tetapi meliputi zaman yang lalu, masa sekarang dan masa 

yang akan datang.10 

3. Gereja adalah persekutuan orang kudus 

Gereja adalah persekutuan orang percaya yang telah mengakui tindakan Allah 

dan yang kini ingin mengungkapkan kembali tindakan itu melalui kehidupan 

mereka sebagai Gereja. Warga Gereja menyadari arti eksistensinya melalui 

Gereja (ekklesia), sebagai umat yang di kumpulkan Tuhan dari antara segala 

bangsa, bukan hanya berasal dari Kristus, tapi juga selalu bergantung kepada 

���������������������������������������� �������������������
9 H. Boscma. Ringkasan pengajaran Alkitab, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 164.�
10 Ibid,164�
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kehadiran-Nya yang diyakini sebagai suatu aktivitas yang terjadi ditengah 

umat terus menerus yaitu pernyertaan-Nya. Gereja adalah persekutuan orang 

percaya atau kudus didalam Kristus dan saling bergantung satu sama lain.11 

4. Gereja adalah Satu 

Gereja adalah kesatuan umat Kristen, tempat bersekutu sesuai dengan 

kehendak Yesus Kristus, Raja Gereja. Satu dalam memberitakan Injil (Mat. 

28, 18-20), satu dalam mengemban misi, mengasihi sesama dan mengasihi 

Tuhan (Mat. 22, 37-40), satu dalam iman dan pengharapan (Ef. 4:4-5). Oleh 

sebab itu dalam kepelbagaian kita, Tuhan mempersatukan kita. Di dalam 

kepelbagaian itu kita dapat bersatu menampakkan kepatuhan kita sebagai 

Gereja kepada Tuhan Yesus (Yoh. 17, 21).12 

Keempat sifat Gereja tersebut saling berkaitan, tetapi tidak merupakan rumus 

yang siap pakai. Gereja memahaminya dengan merefleksikan dirinya sendiri dengan 

karya Roh Kudus di dalam dirinya. Gereja itu Ilahi, berasal dari Yesus dan 

berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis, 

oleh karena itu sifat-sifat Gereja tersebut harus selalu diperjuangkan. Dengan melihat 

pada sifat-sifat Gereja, maka hakekat dan tujuan dari Gereja sebagai Tubuh Kristus, 

tujuan Gereja adalah menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kerajaan-Nya.13 
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a. Gereja sebagai Lembaga 

Berbicara mengenai Gereja sebagai lembaga, maka kita harus mengingat 

kembali bahwa pada hakikatnya Gereja berfungsi sebagai stabilitator dalam 

masyarakat, mempertahankan nilai-nilai, norma yang berlaku dan didasarkan pada 

Alkitab.14 Gereja berfungsi sebagai lembaga dalam masyarakat. Ini berarti bahwa 

lembaga Gereja adalah himpunan dari sistem kepercayaan, iman.15 Disamping Gereja 

sebagai lembaga, Gereja juga dianggap sebagai persekutuan. Antara laki-laki dan 

perempuan mempunyai ikatan di dalam komunitas, dimana fungsi komunitas itu 

sering digambarkan sebagai suatu keluarga dimana anggota-anggotanya terikat 

seperti saudara. Seorang bapak Pendeta difungsikan sebagai bapak dalam keluarga, 

dimana dia mewakili Yesus Kristus yang adalah kepala Gereja. Sehingga gambaran 

dan peranan laki-laki dan perempuan dalam Gereja ditetapkan seperti dalam rumah 

keluarga mikro dimana hal ini tidak mudah untuk diubah.  

Dari sudut pandang sosial, seringkali kita membedakan organisasi sosial dalam 

dua pemahaman, yakni organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. 

Organisasi keagamaan adalah organisasi sosial yang didasarkan atas agama tertentu, 

sedangkan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sosial yang didasarkan bukan 

pada agama, melainkan pada suku, tempat, politik dan sebagainya. Dalam kerangka 

seperti ini, organisasi keagamaan pada dasarnya adalah organisasi sosial juga karena 

dia melibatkan sekelompok manusia tertentu. Disebut sosial karena dia merupakan 

���������������������������������������� �������������������
14 Anne Hommes, Perubahan Peran Pria dan Wanita Dalam Gereja dan Masyarakat, 

(Yogyakarta & Jakarta:Kanisius & BPK Gunung Mulia, 1992), 124�
15 Ibid�
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suatu kenyataan sosial, kenyataan keberadaan yang terdiri atas beberapa atau 

sekelompok orang. Yang membedakan organisasi keagamaan dan organisasi 

kemasyarakatan adalah agama yang menjadi dasarnya.16 

Sebagai lembaga sosial, penghayatan Gereja (iman kristiani) terjadi dalam 

rangkaian kenyataan sosial konkret dan terus berkembang menuju suatu analisa dan 

sintesis yang sama sekali baru dan terus diperlukan. Analisis semacam inilah yang 

diperlukan ketika Gereja memainkan perannya sebagai lembaga sosial. Gereja 

sebagai lembaga sosial akan nampak dalam bagaimana dia berteologi, sehingga 

istilah tepat untuknya adalah “berteologi sosial” atau Gereja yang mengembangkan 

teologi sosial. Konsep semacam ini hanya akan menemukan jati dirinya dalam aras 

empiris (praktik), bukan hanya dalam aras abstrak (konsep) saja.17 

Sikap ini muncul karena Gereja berfungsi sebagai lembaga dalam masyarakat. 

Lembaga adalah suatu organisasi di dalamnya ada peraturan, norma serta nilai 

kebudayaan sudah di lembagakan. Gereja berarti himpunan dari sistem kepercayaan, 

iman, dan perikelakuan yang berhubungan dengan hal yang bersifat kudus , yang 

telah diatur melalui suatu organisasi hirarki. Organisasi hirarki nampak dalam 

struktur Gereja. Menurut tata Gereja kepemimpinan dan pemeliharaannya di lakukan 

melalui tiga macam jabatan, yaitu Pendeta, penatua, dan diaken. Pejabat-pejabat 
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tersebut bersama-sama merupakan suatu badan yang disebut majelis Gereja. Majelis 

Gereja merupakan otoritas tertinggi dalam pemerintahan Gereja.18 

b. Gereja sebagai Persekutuan 

Sebagai persekutuan, Gereja berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan yang 

didirikan oleh manusia, sebab Gereja adalah hasil karya Roh Kudus. Kristuslah yang 

mempersatukan Gereja-Nya dalam karya Roh-Nya. Tidak ada istilah yang lebih tepat 

untuk menggambarkan peran Gereja sebagai persekutuan selain istilah “melayani”. 

Gereja seharusnya melayani bukan dilayani. Dengan mengacu kepada pendapat Dr. 

B. J. Boland dalam bukunya; Intisari Iman Kristen, dengan mengatakan Gereja 

sebagai persekutuan (sekutu, satu) berarti kita mengaku bahwa kita adalah anggota 

dari satu tubuh yang hidup dari Roh, dan memiliki satu pengharapan, mengabdi pada 

satu Tuhan, dalam ikrar satu iman, mengenal satu baptisan, memuliakan satu Allah, 

yang ada di atas semua dan bekerja oleh semua dan diam di dalam semua (Efesus 4 : 

4 - 6).19  

Dalam konteks peranan pria dan wanita, aspek komunitas dari Gereja sangat 

menarik. Fungsi komunitas ini sering di gambarkan sebagai suatu keluarga dimana 

anggota-anggotanya terikat seperti saudara. Dalam gambaran ini, peranan pria dan 

wanita dalam Gereja telah di tetapkan seperti dalam rumah keluarga dan tidak mudah 

diubah. 
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Perbedaan antara dua kategori di atas, yaitu Gereja sebagai lembaga dan Gereja 

sebagai keluarga atau komunitas, dijelaskan oleh Ferdinand Toennies dengan dua 

istilah. Gereja sebagai lembaga di sebutkan “Gesellschaft” dan sebagai keluarga 

“Gemeinschaft”.20 Ciri-ciri dari “Gesellschaft” adalah ikatan lahir dimana anggota-

anggota bertalian dengan kontrak. “Gesellschaft” terbentuk sebagai suatu organisasi, 

dimana peranan, fungsi serta prestasi lebih penting daripada orang yang 

melaksanakannya, baik pria maupun wanita. “Gemeinschaft” terbentuk sebagai organ 

atau tubuh, bukan sesuatu yang mekanis dalam hidup. Ciri-ciri dari “Gemeinschaft” 

adalah ikatan batin di mana anggota-anggota bertalian secara intim dengan rasa cinta.  

Adapun fungsi Gereja yang dikemukakan oleh Sutaro adalah Gereja sebagai 

wadah dan wujud persekutuan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, 

mempunyai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan dan 

kehidupannya. Dimensi pertama disebut sebagai dimensi spiritual, sedangkan dimensi 

yang kedua adalah dimensi sosial. Sering dikatakan Gereja pada satu pihak 

merupakan fenomena keimanan, dan pada pihak lain merupakan fenomena 

kemasyarakatan. 

Begitulah realitas hakikat dan sifat atau fungsi ganda Gereja, yang spiritual 

yaitu keimanan, tetapi juga sosial yaitu kemasyarakatan, yang keduanya secara 

dialektis harus selalu disadari dan diperhatikan dalam keberadaan dan kehidupannya. 

Dialetik, artinya mengakui kedua-duanya sebagai realitas yang tidak dapat disangkal, 

dan masing-masing berfungsi korektif dan pelengkap bagi yang lainnya. Dalam hal 
���������������������������������������� �������������������
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ini kedua realitas atau dimensi Gereja itu dalam sinerginya telah berfungsi 

menjadikan bandul bagi kehidupan dan kegiatan Gereja itu kembali 

keseimbangannya. 

1.2 Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Alkitab 

Bagi orang Kristen, baik kaum laki-laki maupun perempuan, Alkitab 

berfungsi sebagai sumber ajaran, sumber moral, sumber inspirasi. Dalam penciptaan 

yang Allah lakukan selama enam hari lamanya, Allah menciptakan manusia pada hari 

keenam setelah segala sesuatu ada. Manusia dijadikan untuk menjaga isi dunia ini. 

Puncak semuanya ini, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang 

pertama yaitu Adam, tetapi dia tidak sendiri, karena Allah juga menciptakan manusia 

perempuan yang pertama yaitu Hawa yang adalah Ibu semua yang hidup. Dalam 

Perjanjian Lama, terdapat tekanan antara dinamika Allah yang membebaskan umat-

Nya dan memandang kaum pria dan wanita sederajat. Dalam Kejadian 1:27: 

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, 

menurut gambar Allah di ciptakanNya dia: laki-laki dan 

perempuan di ciptakanNya mereka” 

Maka jadilah laki-laki dan perempuan, diciptakan setara satu sama lain, menurut 

gambar Allah. Dari ayat ini, jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda 

secara biologis dan seksual, namun memiliki atribut dan kekuatan Ilahi yang sama.21 

Selain itu, pada kenyataannya diantara kedua jenis kelamin itu terdapat perbedaan 
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postur tubuh. Biasanya seorang laki-laki memiliki tubuh yang lebih tinggi, besar 

dengan tulang dan otot yang kuat, sebaliknya dengan seorang perempuan.22 

Di dalam Kejadian 2:18 Allah berfirman: 

“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan 

menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” 

Setelah itu, pada pasal yang ke 20-25, akhirnya Allah membuat Adam tertidur 

nyenyak, dan ketika dia tidur Allah mengambil tulang rusuk Adam dan 

dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya perempuan itu kepada manusia 

itu: 

”Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia 

akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki”23 

Dalam Kejadian 2:18, “tidak baik kalau manusia seorang diri”, sehingga Tuhan 

menciptakan seorang pendamping yang akan selalu bersama dengan laki-laki, ia akan 

dinamai perempuan.  Laki-laki dan perempuan adalah sama, walaupun secara fisik 

mempunyai kekhasan yang berbeda. Alkitab memperlihatkan bahwa perempuan 

mempunyai peran dalam kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Perjanjian Lama 

mengungkapkan beberapa tokoh perempuan yang berperan sebagai pemimpin 

(Debora dalam Kitab Hakim-hakim, Ester dalam Kitab Ester, Sifrah dan Pua dalam 

Kitab Keluaran).24 
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Selama kehidupanNya Yesus telah memperlihatkan sikap yang terbuka 

terhadap kaum wanita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, sama seperti 

kaum laki-laki. Rasul Paulus menangkap sikap Yesus yang terbuka dalam 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 dalam Kristus 

Yesus” 

Dimana ia menyaksikan kemerdekaan umat Allah dari pembatasan budaya. Paulus 

memberi tiga syarat untuk menjadi orang Kristen yang benar, yaitu kesederajatan 

orang Yahudi dan orang Yunani; orang hamba dan orang pemilik; orang laki-laki dan 

perempuan. 

Dalam surat-surat Paulus menyebutkan kaum perempuan sebagai rekan kerja 

Paulus yang asli memberitakan juga gelar-gelar misionaris kepada kaum perempuan 

seperti rekan sekerja (Priskila, Kis 16:3), Diakonos (Febe, Roma 16:1) dan Rasul 

(Yunia, Roma 16:7). Paulus juga mengakui kesederajatan kaum yang bekerja 

bersamanya seperti Euodia dan Sintikhe yang telah “berjuang bersamanya” (Fil 4:2-

3).25 

Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tampak bahwa pernyataan Paulus 

terhadap perempuan paling ruwet. Ada pernyataan yang mendukung peran dan 

kedudukan perempuan dalam jemaat, tetapi sekaligus juga ada pernyataan yang 
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bertolak belakang. Kenyataan bahwa Paulus membiarkan perempuan berperan dalam 

jemaat dan mengakui kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga tentu 

merupakan hal yang positif, Kekristenan memandang semua manusia mempunyai 

kedudukan yang sama.  Paulus juga berpendapat tentang pernikahan yang 

menegaskan kesatuan dan persamaan laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya 

dalam pernikahan. 1 kor 7:15 dengan jelas mengatakan tentang salah satu bidang 

yang paling disalahgunakan dalam masyarakat patriakal adalah seks.26 Pada bagian 

ini Paulus menyebutkan satu hal yang menakjubkan. Bahwa masing-masing berkuasa 

atas tubuh pasangannya. Tidak ada saran disini bahwa suami memiliki hak atas 

istrinya yang tidak dimiliki istri atas tubuhnya.  

Sikap Tuhan Yesus juga tercermin dalam pemberian tempat terhadap 

perempuan. Misalnya: Dia berbicara kepada perempuan Samaria (Yoh 4), mengajar 

perempuan (seperti melayani di rumah Marta dan Maria, Lukas 10:38-42). Tuhan 

Yesus juga memperlihatkan betapa pentingnya pemberian seorang janda miskin (Luk 

21: 1-4). Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus memberikan anugerah khusus kepada 

perempuan yang menjamah jubah-Nya, dan Dia pun memuji imannya (Mat 9:20-22). 

Setelah kebangkitan-Nya, Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada perempuan 

sehingga mereka berani membawa berita baik kepada para Rasul (Mat 28:8-10, Yoh 

20:4-16). 
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Memang Tuhan Yesus hanya memilih kaum laki-laki untuk menjadi Rasul-

Nya, namun hal itu tidak mewakili sikap diskriminasi, yang artinya Tuhan tidak 

membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan memperlakukan perempuan 

secara positif, misalnya dalam Lukas 7: 36-50, diceritakan bahwa Tuhan sangat 

memperhatikan dan menerima secara positif perempuan berdosa yang datang pada-

Nya untuk mengurapi kaki-Nya dengan minyak narwastu. Hal itu sangat bertentangan 

dengan sikap para laki-laki yang juga hadir ditempat yang sama. Laki-laki cenderung 

menolak dan menyalahkan perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus. Sangat 

menarik sikap Yesus jika dibanding laki-laki lain, tampak bahwa sebagai laki-laki 

Yesus tidak memanfaatkan posisi-Nya untuk mendominasi perempuan.27 Alkitab juga 

tidak hanya mencatat perjalanan perempuan yang Tuhan Yesus jumpai, tetapi juga 

memberikan beberapa tokoh peran perempuan dalam kepemimpinan, misalnya (Luk 

8: 1-3, Luk 24; Yoh 20; Galatia 3:28, dll). 

Citra Allah di gambarkan secara penuh didalam diri manusia laki-laki dan 

perempuan. Tidak ada indikasi bahwa hanya salah satu manusia yang 

menggambarkan citra Allah. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa Allah 

mempunyai karakter dengan ciri-ciri kepriaan dan kewanitaan. Gambaran citra Allah 

adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, sesama dan dunia.  Laki-laki 

dan perempuan adalah sama, walaupun secara fisik mempunyai kekhasan yang 
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berbeda, dan bukan hanya dalam peran antara laki-laki dan perempuan mempunyai 

perbedaan dan ketidakseimbangan.28 

Dengan landasan ini, maka kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama 

dimata Tuhan, karena itu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk melayani. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama sebagai 

gambar dan citra Allah. Diberi talenta dan karunia untuk melayani. Dan perempuan 

pun mempunyai peran dalam kepemimpinan dan bisa menjadi pemimpin. Dalam hal 

ini Alkitab memperlihatkan bahwa perempuan juga mempunyai peran dalam 

kepemimpinan sama dengan laki-laki. Dalam Perjanjian Lama banyak 

mengungkapkan contoh-contoh perempuan yang berperan dalam kepemimpinan 

(Debora dalam Kitab Hakim-hakim, Ester dalam Kitab Ester, Sifrah dan Pua dalam 

Kitab Keluaran). Sedangkan dalam Perjanjian Baru juga banyak mengungkapkan 

contoh peran perempuan dalam kepemimpinan (Maria Magdalena dan Yohana dalam 

Kitab Lukas 8:1-3, Lukas 24, Yohanes 20, Galatia 3:28)29 

Dengan melihat pada titik pandang kemanusiaan, bahwa perempuan dan laki-

laki pada dasarnya sama-sama memilki otak yang cerdas, sama-sama memiliki budi 

yang mulia dan juga sama-sama mempunyai cita-cita yang sangat luhur, perempuan 

dan laki-laki juga sama-sama memiliki impian dan harapan, dan juga sama-sama 

memiliki kekhawatiran dan ketakutan akan masa depannya. Karena itu, baik laki-laki 

maupun perempuan mempunyai beban yang ilmiah untuk memenuhi kebutuhan dasar 
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potensi, kewibawaan dan karisma dalam memimpin. Dimasa yang lalu, perempuan 

Indonesia sudah dapat menunjukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin, 

paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Pengertian dari memimpin diri sendiri 

adalah perempuan mengetahui dan berbahagia dengan jalan hidup yang dipilihnya 

dan juga menyadari tujuannya kenapa perempuan diciptakan. Perempuan mempunyai 

kegiatan, kemandirian, dan juga kemampuan untuk menjalani jalan hidupnya dengan 

optimisme yang terbangun dari sikap rasa percaya dirinya. Kalau laki-laki bisa dan 

mampu memimpin dirinya sendiri, maka perempuan juga mampu atau setidaknya 

memiliki potensi untuk mengemban tugas-tugas dalam kepemimpinan.30 

 

2. Teori Jender dan Ketidakadilan Jender 

2.1 Teori Jender 

Istilah jender berasal dari bahasa Latin (genus), artinya jenis atau tipe. Kemudian 

istilah ini dipergunakan untuk jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam kamus 

bahasa Inggris istilah ini juga diberi arti jenis kelamin. Tetapi dalam pemakaian 

jender yaitu cara memandang, menilai dan menentukan sikap baik laki-laki maupun 

perempuan dalam masyarakat dan kebudayaan.31 Jender di kembangkan dalam 

masyarakat dan dapat berubah. Berbicara mengenai jender selalu di kaitkan dengan 

persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. 
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Menurut Ann Oakley, jender adalah perbedaan sosial yang berpangkal pada 

perbedaan jenis kelamin, dalam hal mana perbedaan sosial itu dibakukan dalam 

tradisi dan sistem budaya masyarakat.32 Pembakuan perbedaan sosial itu amat 

ditekankan oleh Wilson dan Lindsey. Wilson misalnya mengartikan jender sebagai 

suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada 

kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi berbeda 

yaitu laki-laki dan perempuan.33 Sementara itu Lindsey mengatakan bahwa yang 

termasuk kajian jender adalah semua ketetapan masyarakat perihal penentuan 

seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.34 Jadi jender itu merupakan harapan-

harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Budaya yang biasanya dikaitkan 

dengan pembahasan jender dan yang mengakibatkan ketidakadilan jender adalah 

dominasi patriakal, yaitu suatu sistem dari praktik-praktik sosial dan politik di mana 

kaum laki-laki menguasai, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. 

Membahas permasalahan jender berarti membahas permasalahan perempuan 

dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai jender, 

termasuk kesetaraan dan keadilan jender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori 

konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alamiah). Nature dan nurture  

(teori pemilahan antara laki-laki dan perempuan) juga berpengaruh terhadap 

keberadaan konsep perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan. 
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a. Teori Nature  

Menurut nature (kodrat alam), perbedaan psikologis antara laki-laki dan 

perempuan di sebabkan faktor biologis atau seks kedua insan.35 Secara biologis antara 

laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki memiliki penis, jakun, dan dapat 

memproduksi sperma sedangkan perempuan mempunyai rahim, buah dada, 

memproduksi indung telur, dan air susu serta mengalami menstruasi. Adanya 

pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. 

Secara biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan biologis itu 

memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut 

memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat 

dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat 

alamiahnya. Perempuan dengan kodrat fisik untuk melahirkan tersebut berakibat pada 

perkembangannya secara psikologis yang dibutuhkan untuk mengasuh anak yang di 

lahirkan, seperti keibuan yang menuntut sikap halus, penyabar, kasih sayang. Maka 

peran perempuan dibatasi hanya untuk urusan domestik yaitu berkaitan dengan rumah 

tangga, sebagai ibu mengurus anak-anak dan juga sebagai istri. Sedangkan laki-laki 

yang digambarkan memiliki fisik yang kuat, berdampak pada psikologis yang tegas 

dan bahkan kasar serta berperan di sektor publik sekaligus memberi perlindungan 

pada pihak yang lebih lemah yaitu perempuan.36 
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Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (division of labour), begitu 

pula dalam kehidupan keluarga. Talcott Persons dan Bales (1979) berpendapat bahwa 

keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan 

isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan 

hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi 

antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan 

dan pengasuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural 

fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan 

dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau 

antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.  

b. Teori Nurture 

Teori nurture (kebudayaan) merupakan bantahan terhadap teori nature yang 

berpandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam 

masyarakat, tercipta melalui proses belajar dari lingkungan, hasil dari proses 

sosialisasi dan internalisasi pada semua sistem sosial yang ada dalam masyarakat.37 

Perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan yang berproses melalui budaya dan 

menciptakan perbedaan jender kemudian menciptakan ideologi jender, tidak menjadi 

masalah, apabila dasar pemikiran dan pandangan manusia berada dalam kesetaraan. 

Namun perbedaan tersebut diikuti oleh ketidakadilan jender serta pandangan bahwa 

kedudukan laki-laki “diatas” perempuan. 
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Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada 

hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan 

tugas yang berbeda. perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal 

dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.38 

Keadaan ini membuat perempuan tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan 

menjadi apa yang diinginkan laki-laki sebagai akibat proses belajar dari lingkungan 

yang disosialisasikan dan mengalami internalisasi ada sistem sosial masyarakat. 

Akibatnya perempuan melakukan transfer-type untuk “mengamankan diri”. Proses 

mengamankan diri yang dilakukan perempuan tidak jarang harus mengorbankan 

kaum perempuan itu sendiri, yang tidak mempunyai kekuasaan dan selalu mendapat 

tempat di bawah kedudukan dan dominasi laki-laki.39 

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan 

konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam 

kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan jender, 

maka beralih ke teori nature. Segala macam bentuk ketidakadilan jender dalam 

berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan 

jender ini berdampak pula terhadap laki-laki. 
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2.2 Ketidakadilan Jender  

     Setiap manusia ingin bebas melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi oleh 

kekuasaan apapun. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak memperdulikan hak 

bebas yang dimiliki sesamanya. Oleh karena itu, menimbulkan perlakuan yang tidak 

adil bagi sesama karena menganggap yang lain lebih rendah. Berbagai cara dilakukan 

untuk memperjuangkan ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat guna mencapai 

kesetaran dalam relasi antar manusia, namun hingga saat ini masih terjadi 

ketertindasan terhadap sesama. Terlihat dalam masyarakat, masih dijumpai 

ketertindasan bagi kaum marginal seperti kaum buruh, anak-anak, kaum lemah yang 

tidak mempunyai kekuasaan, kaum miskin dan perempuan. Perempuan sebagai 

bagian dari kaum yang masih mengalami subordinasi, diskriminasi, pelecehan, 

kekerasan, eksploitasi baik dari segi lahiriah maupun batiniah. 

Secara umum, budaya patriarki dapat didefenisikan sebagai suatu sistem yang 

bercirikan laki-laki.40 Pernyataan ini dipertegas oleh Nunuk, bahwa dengan sistem ini, 

menganggap norma manusia yang paling benar jika dipandang dari sudut laki-laki 

dan semuanya berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, 

kebudayaan bahkan agama. Dengan demikian, segala aturan dibuat dan ditentukan 

oleh laki-laki dan merupakan hal yang wajar, sedangkan perempuan hanya mengikuti 

dan tunduk pada aturan tersebut. Struktur masyarakat yang menganut sistem patriarki 

menyebabkan budaya digunakan untuk memperburuk perempuan dalam suatu tatanan 
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ideologis dan sosial yang sangat eksploitatif dan diskriminatif “Budaya telah di pakai 

oleh masyarakat khususnya kelompok dominan (laki-laki atau negara) sebagai alat 

kontrol terhadap perempuan baik di rumah (sektor domestik) maupun di masyarakat 

(sektor publik). Diskriminasi bagi perempuan yang disebabkan karena terbentuknya 

budaya patriarki, menimbulkan kesenjangan jender yaitu tatanan nilai sosial budaya 

masyarakat, yang pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada 

perempuan.41 

Pembedaan peran jender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali 

tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan 

dan laki-laki. Perbedaan jender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak 

permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi 

perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan 

yang ada dalam masyarakat.42 

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis 

diskursus dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami 

realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang 

didasarkan pada relasi jender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan.43 

Dengan begitu analisis jender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat 
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analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial 

lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.  

Perbedaan konsep jender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran 

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya jender telah 

melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat 

dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan jender itu melekat pada 

cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu 

merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya 

ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.44 

Dengan demikian jender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan 

yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai 

dengan perkembangan zaman. Untuk memahami konsep jender, harus dibedakan 

antara kata jender dengan kata sex. Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang 

ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis 

kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau 

ketentuan Tuhan Yesus, sehingga sifatnya permanen dan universal. Dalam 

memahami konsep jender, ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi 

tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-

laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan 

antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun 
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sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan 

maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang berakar dalam 

sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. 

Ketidakadilan jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang 

ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya 

menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. 

Bentuk – bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi :  

 

• Marjinalisasi  

Marjinalisasi merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis 

kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat di gunakan 

untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya dengan 

menggunakan asumsi jender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan 

berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, Maka ketika mereka bekerja di 

luar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. 

Proses marjinalisasi yang merupakan proses pemiskinan terhadap perempuan 

terjadi sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota 

keluarga laki-laki dengan anggota perempuan. Marjinalisasi juga diperkuat 

oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Seorang perempuan yang bekerja 

sepanjang hari di rumah, tidaklah di anggap bekerja karena pekerjaan yang di 
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lakukannya tidaklah produktif dan ekonomis. Namun seandainya seorang 

perempuan bekerja pun dalam wilayah sektor publik, maka penghasilannya 

hanya dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan saja tetapi 

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

perempuan lebih sering mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada laki-

laki. Jika hal tersebut terjadi maka sebenarnya telah berlangsung proses 

pemiskinan dengan alasan jender.45   

Menempatkan perempuan pada posisi yang mengakibatkan kemiskinan, 

banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran 

dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi 

miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang 

hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Perempuan di citrakan lemah, 

kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas 

atau tidak dapat memimpin. Dalam masyarakat, pada proses pembangunan, 

perempuan diikut sertakan tetapi tidak pernah diajak turut mengambil 

keputusan. Pendapat perempuan jarang di dengar. Dalam organisasi atau 

lingkungan tempat kerja, seringkali lebih diutamakan laki-laki dengan alasan 

perempuan kurang produktif. Demikian dalam keluarga, laki-laki harus 

memimpin keluarga.46 
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 • Subordinasi  

Pandangan berlandaskan jender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi 

terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau 

emosional berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi 

yang tidak penting. Subordinasi berarti suatu penilaian atau anggapan bahwa 

suatu peranan yang di lakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang 

lain.47 Perempuan adalah makhluk yang emosional, maka dipandang tidak 

bisa memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. 

Hal ini melahirkan subordinasi pada perempuan.48 Perempuan dan karya-

karyanya lebih rendah dari laki-laki, perempuan tidak mampu, sehingga diberi 

tugas yang ringan. Pekerjan yang lebih mengarah ke reproduksi dianggap 

lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai 

laki-laki.  

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah 

peran jender laki-laki dan perempuan. Perempuan di anggap bertanggung 

jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara 

laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Subordinasi karena jender terjadi 

dalam segala macam bentuk yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Salah satu konsekuensi dari posisi subordinasi perempuan ini adalah 
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perkembangan keutamaan atas anak laki-laki. Seorang perempuan yang 

melahirkan bayi laki-laki akan lebih dihargai daripada hanya melahirkan 

seorang bayi perempuan. Demikian juga dengan bayi-bayi yang baru di 

lahirkan tersebut. Kelahiran seorang bayi laki-laki akan disambut dengan 

kemeriahan yang lebih besar dibanding dengan kelahiran seorang bayi 

perempuan. Subordinasi juga muncul dalam bentuk kekerasan yang menimpa 

kaum perempuan. 

• Stereotipi 

Pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu 

melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Pelabelan 

yang sudah melekat pada laki-laki, misalnya kuat, rasional, jantan, dan 

perkasa, serta pencari nafkah. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang 

lembut, cantik, emosional, dan keibuan, maka setiap hal yang dilakukan 

perempuan di nilai sebagai tambahan.49 Anggapan bahwa perempuan itu lebih 

lemah atau berada di bawah kaum laki-laki sudah ada sejak permulaan filsafat 

di dunia barat. Teori ini beranggapan bahwa sudah menjadi kodrat wanita 

untuk menjadi lebih lemah dan karena itu tergantung kepada laki-laki dalam 

banyak hal untuk hidupnya.50 Bahkan Aristoteles mengatakan bahwa wanita 
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adalah laki-laki yang tidak lengkap.51 Demikianlah pendikotomian laki-laki 

dan perempuan berdasarkan hubungan jender nyata sekali telah mendatangkan 

ketidakadilan jender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai 

jender perempuan diharuskan untuk patuh pada “kodratnya” yang telah di 

tentukan oleh masyarakat untuknya. Karena diskriminasi pula perempuan 

harus menerima stereotipi yang di lekatkan pada dirinya yaitu bahwa 

perempuan itu irasional, lemah, emosional dan sebagainya sehingga 

kedudukannya pun selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak di anggap 

penting bahkan tidak di anggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan 

diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki. 

Semua bentuk ketidakadilan jender di atas, sebenarnya berpangkal pada suatu 

sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotipi jender laki-laki dan perempuan. 

Stereotipi itu sendiri berarti citra baku atau label kepada seseorang atau 

kelompok yang di dasarkan pada suatu anggapan yang salah.52 Pelabelan 

umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali di 

gunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu 

kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukan adanya relasi 

kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk 

menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat 
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dilakukan atas dasar anggapan jender. Namun seringkali pelabelan negatif di 

timpakan kepada perempuan. 

• Kekerasan terhadap perempuan 

Artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami 

perempuan maupun laki -laki. Kekerasan terhadap manusia dengan berbagai 

macam cara, yang di lakukan di tingkat rumah tangga, negara, agama, serta 

penciptaan ketergantungan.53 Kekerasan artinya tindak kekerasan yang di 

lakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, 

masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya, peran jender telah 

membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis 

dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian terwujud dalam ciri-ciri 

psikologis, serta laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. 

Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu, namun ternyata 

pembedaan karakter itu melahirkan tindak kekerasan. Dengan anggapan 

bahwa perempuan itu lemah, diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan 

semena-mena, berupa tindak kekerasan. 
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• Beban kerja  

Beban ganda artinya beban kerja yang diterima salah satu jenis kelamin lebih 

banyak di bandingkan jenis kelamin lainnya. Peran jender perempuan 

mengelola, menjaga dan memelihara kerapian telah mengakibatkan 

tumbuhnya tradisi dan keyakinan dalam masyarakat bahwa perempuan 

bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan domestik. Beban 

ganda akan menjadi berlipat ganda bagi perempuan yang bekerja di luar 

rumah apabila perempuan tidak menjalankan tugasnya tersebut. Untuk 

pekerjaan domestik harus ada pembagian tugas antara perempuan (istri) dan 

juga laki-laki (suami), sehingga tidak adanya diskriminasi dalam keluarga.54  

Kesenjangan jender yang selalu memposisikan laki-laki yang berada diposisi 

nomor satu  sedangkan perempuan selalu berada pada posisi nomor dua menyebabkan 

perempuan selalu dianggap sebagai pendamping atau sebagai pelengkap saja dan 

bukan sebagai yang utama atau memang dibutuhkan. Hal ini terjadi secara terus 

menerus, hingga akhirnya perempuan menyadari akan hal itu dan mencoba untuk 

bangkit dan menuntut haknya agar tidak ada lagi penindasan baik ras, jender, kelas, 

dan pilihan seksual. Kesadaran ketertindasan inilah yang memunculkan tuntutan dari 

kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, baik dalam 

status sosial, otoritas pengambilan keputusan, pekerjaan dan lain-lain. Meskipun ada 
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tuntutan atau kritik yang di perjuangkan dari beberapa tokoh yang merasa kaumnya 

sedang ditindas, hal itu tidak banyak mempengaruhi peran dan kedudukan kaum 

perempuan untuk mendapat perlakuan yang setara dengan laki-laki. Karena tetap saja 

terjadi tanpa disadari baik pelaku maupun yang ditindas.55 

Kesetaraan dan keadilan jender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus 

sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat 

terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan 

kesetaraan dan keadilan jender harus memperhatikan masalah kontekstual dan 

situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat 

universal. 

 

C. PATRIARKI 

Seorang pemikir anti-feminis, ketika ia merenungi peradaban dan perempuan 

Camelli Peglia mengatakan bahwa: 

“Ketika Aku melihat seekor burung bangau besar melewati 

sebuah truk panjang, sejenak Aku terdiam dan tertunduk, 

seperti yang akan dilakukan orang-orang ketika sedang 

berada dalam ibadah Gereja. Konsepsi kekuatan macam apa: 

kebesaran macam apa: yang dihubungkan oleh bangau-

bangau ini dengan peradaban Mesir kuno, ketika arsitektur 

monumental pertama kali dibayangkan dan dicapai. Apabila 
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peradaban diserahkan ke tangan perempuan, mestilah kita 

masih tinggal di dalam gubuk-gubuk jerami.”56 

“Kejayaan” peradaban dan bagaimana hal tersebut tidak menarik bagi perempuan. 

Bagi sebagian dari kita “gubuk-gubuk jerami” mewakili acuan untuk tidak 

mengambil jalan yang salah, yaitu penindasan dan pengrusakan. Di dalam kemajuan 

peradaban teknologi global yang mengarah pada kehancuran dan kematian, andai saja 

kita masih tinggal di dalam gubuk-gubuk jerami. 

Manusia beradab berkata: Aku adalah diri, Aku adalah tuan, segala sesuatu diluar 

dari Aku adalah yang lain berada di luar, di bawah, tak terlihat, bawahan. Aku 

memiliki, Aku menggunakan, Aku mengeksplorasi, Aku mengeksploitasi, Aku 

mengontrol. Apa yang kulakukan adalah yang penting. Apa yang Aku inginkan 

adalah alasan mengapa semua ini ada. Aku adalah Aku, dan selain dari itu adalah 

keperempuanan dan keliaran yang, harus digunakan sesuai kemauanku.57 

Patriarki berasal dari bahasa Latin “pater” yang berarti “ayah”. Kata ini sering 

merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas laki-laki dalam masyarakat. Kata ini juga 

dapat merujuk pada kekuatan ayah dalam keluarga. Secara harfiah, patriarki adalah 

aturan ayah atau otoritas laki-laki, dimana perempuan haruslah patuh terhadap laki-

laki. Patriarki sendiri memiliki beberapa prinsip yaitu dimana laki-laki harus lebih 

dominan dalam segala bidang dibanding perempuan yang menjadi subordinatnya. 
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Laki-laki yang lebih tua harus lebih dominan dibandingkan dengan yang berusia 

muda.58 Dalam  teori feminisme, patriarki adalah sebuah struktur dimana laki-laki 

memiliki peran besar daripada perempuan dalam segala bidang, seperti keluarga, 

pekerjaan, dan sebagainya. Patriarki juga dapat didefinisikan sebagai kendali laki-laki 

terhadap perempuan. 

Dalam masyarakat patriarki, perempuan hanya memiliki sedikit kesempatan dan 

hak dalam berbagai bidang karena perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini yang 

membuat perempuan tertindas dan terdiskriminasi. Patriarki pun telah menjadi sebuah 

ideologi di dalam masyarakat. Ideologi patriarki merupakan suatu ideologi yang 

menekankan kekuasaan bapak (kaum laki-laki). Ideologi ini pun merupakan sebuah 

sistem sosial yang mendukung dan membenarkan predominasi kaum laki-laki yang 

mengakibatkan kontrol dan subordinasi perempuan, serta menciptakan ketimpangan 

atau ketidakadilan jender. Hal ini merupakan dominasi atau kontrol laki-laki atas 

perempuan, tubuhnya, seksualitasnya dan pekerjaannya, baik dalam keluarga maupun 

masyarakat.59 

Ideologi patriarki menurut Millet, membesar-besarkan perbedaan biologis antara 

perempuan dan laki-laki dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran 

yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang 

subordinat atau feminin. Ideologi ini begitu kuat sehingga laki-laki biasanya mampu 
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menguasai perempuan. Mereka melakukan hal tersebut melalui institusi seperti 

akademi, Gereja, dan keluarga yang masing-masingnya membenarkan dan 

menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang berakibat bagi 

kebanyakan perempuan untuk mengolah rasa rendah diri terhadap laki-laki.60 

 

D. JENDER dalam BUDAYA ORANG TIMOR 

1. Pengertian Kebudayaan 

 Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. 

Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau 

akal”.61 Pada diri manusia terdapat unsur-unsur potensi budaya, yaitu:62 

1. Cipta; kemampuan akal pikiran yang menimbulkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Manusia selalu memiliki rasa keinginan untuk 

mengetahui rahasia alam dan kehidupan. Dengan akal, pikiran dan nalar 

(rasio) manusia selalu mencari, menyelidiki, dan menumukan sesuatu 

yang baru, serta menciptakan karya-karya yang besar.  

2. Rasa; dengan panca indranya manusia mengembangkan rasa keindahan 

atau estetika dan melahirkan karya-karya seni. 

���������������������������������������� �������������������
60 Ibid�
��
�Soerjono Soerkanto.,Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 

2003), 172.�
�

�Tri Widiarto., Dasar-Dasar Antropologi Budaya (Salatiga: UKSW, 2000), 10.�



�	�

�

3. Karsa (kehendak); dengan ini manusia selalu menghendaki untuk 

menyempurnakan hidupnya, merindukan kemuliaan hidup, baik itu 

prestasi, dan selalu mencari perlindungan kepada Tuhan. 

 Robert H.Lowie dalam bukunya mengartikan kebudayaan sebagai jumlah 

keseluruhan dari apa yang diterima oleh seorang individu dari masyarakatnya, 

kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma seni, tata cara 

makan dan kerajinan tangan yang sampai kepadanya bukan dari tindakan 

kreatifnya sendiri, melainkan sebagai keterikatannya dari masa lampau, yang 

dibawa oleh pendidikan baik formal maupun informal.63 Selanjutnya Richard 

Niebuhr mengatakan dalam bukunya Christ and Culture tetang kebudayaan, 

sebagai “lingkungan buatan, lingkungan kedua yang ditumpukkan di atas yang 

alami, kebudayaan meliputi bahasa, kebiasaan, ide, kepercayaan, adat istiadat, 

organisasi sosial, hasil buatan manusia yang diwariskan, proses-proses teknis dan 

nilai.64 

Jelas bahwa kebudayaan yang dibuat manusia memperlihatkan hubungan 

yang erat yakni dari apa yang diterima turun temurun oleh individu/manusia dari 

masyarakat yang membangun keseluruhan diatas lingkungan yang alami, yang 

merupakan hasil kerja keras orang lain yang terus diwariskan sesuai dengan 

���������������������������������������� �������������������
63 Lih. Catatan kaki., Mariasusai Dhavamony., Fenomenologi  Agama (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), 22�
��
�H. Richard Niebuhr.,Kristus dan Kebudayaan  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1946), 37�



���

�

tempat atau waktu yang sudah diberikan pada masing-masing masyarakat agar 

terciptanya suatu keteraturan dan pemenuhan kebutuhan hidup. 

2. Jender dalam Budaya Timor 

Salah satu masalah yang tampaknya masih terus berlanjut hingga saat ini bagi 

masyarakat Timor adalah mengenai diskriminasi terhadap kaum perempuan yang 

kebanyakan masyarakatnya masih menganut paham patriarki (garis keturunan ayah). 

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Pertama; dalam pengambilan keputusan 

kaum perempuan tidak memiliki hak atau setidak-tidaknya diberi kesemptan untuk 

hadir apalagi berpendapat, kecuali laki-laki. Dalam acara musyawarah suku misalnya, 

kaum perempuan tidak diikut sertakan. Yang berhak untuk ikut musyawarah adalah 

laki-laki, sedangkan perempuan hanya dilibatkan sejauh untuk menyiapkan konsumsi 

yang diperlukan. Dalam kehidupan berkeluarga perempuan juga tidak memiliki hak 

untuk berpendapat. Apa yang dikatakan oleh suami harus dituruti oleh istri. Anak 

perempuan juga tidak memiliki hak bicara dalam proses pengambilan keputusan 

keluarga.65 

Kedua, dalam pembagian warisan, anak laki-lakilah yang berhak sedangkan 

anak perempuan mendapat bagian sejauh diberi kesempatan oleh anak laki-laki. Hal 

ini terjadi karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga sedangkan anak 

perempuan tidak dianggap sebagai penerus dari marga yang ada dan akan diambil 
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oleh marga yang lain untuk masuk dalam marga tersebut sehingga tidak perlu 

dibekali oleh warisan.66 

Ketiga, dalam dunia pendidikan anak perempuan tidak diberi kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk bersekolah kecuali anak laki-laki. Anak perempuan oleh 

orangtua mereka (terkadang didukung oleh suku) lebih cenderung dipekerjakan 

dirumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sekalipun mereka memeiliki 

kemampuan intelektual yang memadai untuk bersekolah.67 

Akibat dari perlakuan tersebut adalah kualitas hidup perempuan suku Timor 

masih dangat rendah. Hingga kini masyarakat NTT masih menggunakan sistim garis 

keturunan ayah, sehingga masih berlaku anggapan bahwa laki-laki adalah sosok yang 

utama yang bertugas untuk memimpin segala apapun yang akan dilakukan, baik itu 

dalam lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat. 

Jender bagi perempuan Timor adalah terbuka dan melayani dengan kasih, 

mengalah dan gesit mengasapi dapur. Prinsip merekan adalah laki-laki merupakan 

sosok pekerja perintis atau pekerja kasar, sedangkan perempuan adalah pekerja kedua 

yang berfungsi sebagai pengindah karya awal laki-laki. Perempuan adalah pelayan 

suami yang setia dan penentu kesuksesan suami secara tersembunyi. Perempuan 

hanya diberi peran dibelakang layar, pedorong suami dan pengayom anak-anak.68 
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Dari penjelasan bab 2 yang telah dikemukakan di atas, fungsi Gereja yang adalah 

am dan satu haruslah sejalan dengan budaya yang ada di masyarakat, yaitu budaya 

yang dibicarakan dalam skripsi ini, budaya orang Timor. 

Orang Timor dalam budayanya mengenal pembagian kerja terhadap laki-laki dan 

perempuan, yaitu laki-laki berada pada ranah publik sedangkan perempuan berada 

pada ranah domestik, dan juga perempuan Timor tidak diberikan kesempatan untuk 

mengecap pendidikan yang lebih dari laki-laki karena dianggap warga keas dua yang 

akan keluar dari rumah dan tidak akan menggunakan pendidikannya untuk keluarga 

tersebut, namun digunakan untuk keluarga yang akan ditinggalinya, sedangkan laki-

laki dianggap akan menggunakan pendidikan yang dimiliki guna kemajuan dari 

keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


