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BAB III 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAJELIS SINODE GMIT 

BELUM PERNAH MEMILIKI PEMIMPIN/KETUA SINODE PEREMPUAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur 

1. Keadaan Geografis 

Peta wilayah Propinsi Nusa Tanggara Timur 
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Provinsi NTT terletak di selatan katulistiwa pada posisi 80-120 LS dan 1180-

1250 BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan 

dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Republik Demokrasi Timor 

Lesta, dan sebelah barat dengan propinsi NTB. NTT merupakan wilayah 

kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau di antaranya sudah 

mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 

pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, Di antara 432 pulau yang sudah 

bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor 

(FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, 

Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk 

wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, 

Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, 

Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/ Rote Ndao), Pulau Loren, 

Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Wilayah 

Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura 

(Kabupaten Sumba Timur, dll.1 

 

2. Keadaan Sosial-budaya 

Propinsi NTT mempunyai budaya yang beragam. Hal ini dikarenakan ada 

banyak suku yang terdapat di propinsi ini, dan setiap suku mempunyai ciri 

���������������������������������������� �������������������
1 http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=5 

(diunduh pada Rabu, 23-Mei-2012 pukul 08.15)�
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khasnya sendiri-sendiri. Suku-suku tersebut tersebar di 42 pulau di NTT yang 

telah berpenghuni saat ini. Selain menempati daerah atau pulau asalnya masing-

masing, orang-orang dari suku-suku tersebut juga berpindah mencari 

penghidupan yang lebih baik di daerah atau pulau lain. Hal ini mengakibatkan 

di pulau Timor kita bisa menjumpai orang dari suku Rote, suku Sabu, Flores, 

dan lain-lain. Sehingga masyarakat di pulau Timor tidak hanya didominasi oleh 

orang dari suku Timor saja. Di Kupang, ibukota propinsi NTT, keragaman ini 

sangat terasa, banyak sekali penduduk dari Rote dan Sabu yang berdomisili di 

kota ini. Mata pencaharian mereka selain berdagang, ada juga yang bekerja 

sebagai nelayan, Pegawai Negeri Sipil, dan berwiraswasta.2 

Sistem sosial masyarakat di NTT memiliki keterikatan dengan sistem 

sosial yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di NTT pada zaman dahulu. 

Contohnya di Sumba mengenal sistem kasta, pada masa kinipun sistem kasta 

masih berpengaruh kuat pada kehidupan sosial politik masyarakat Sumba. 

Sistem sosial dan pemerintahan suku-suku di NTT pada zaman dahulu 

umumnya adalah sistem kerajaan. Sekumpulan masyarakat atau suku diperintah 

oleh seorang raja yang dipilih oleh masyarakatnya, namun ada pula yang 

berdasarkan keturunan (dinasti). Contohnya di suku Timor yang mendiami TTS. 

Pada zaman dahulu ada 3 kerajaan besar di daerah tersebut yaitu kerajaan 

Amanuban, kerajaan Amanatun, dan kerajaan Mollo. Kerajaan Amanuban 

���������������������������������������� �������������������
2 Doko,I.H, Nusa Tenggara Timur Dalam Kencah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, 

(Bandung: Masa baru, 1973), 13�
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diperintah oleh dinasti kanaf (marga) Nope, kerajaan Amanatun dipeinta oleh 

dinasti kanaf  Banunaek, dan Mollo diperintah oleh dinasti dari kanaf Oematan. 

Setiapn orang yang berasal dari kanaf-kanaf raja ini sangat dihormati di 

masyarakat.3 

Di masa sekarang mereka memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat 

dimana nenek moyangnya pernah memimpin sebagai raja, dan mereka 

dipandang sebagai bangsawan. Sampai saat ini, hal itu masih terasa di daerah-

daerah di TTS pada khususnya. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat 

mempunyai penghormatan yang tinggi terhadap seorang pemimpin. Di masa 

sekarang, ketika masyarakat sudah mengenal sistem birokrasi modern, 

penghormatan terhadap pemimpin itu masih berlaku. Bahkan ketika orang itu 

sudah tidak menjadi pemimpin lagi, atau sudah digantikan oleh orang lain, sikap 

menghargai dan menghormati itu masih kental terasa. 

Hal lain yang menonjol dalam sistem sosial masyarakat di NTT adalah 

solidaritas yang tinggi antar kerabat. Kerabat yang dimaksudkan di sini bisa 3 

jenis, yang pertama adalah kerabat dalam pengertian sanak saudara atau mereka 

yang memiliki hubungan darah. Yang kedua adalah kerabat dalam pengertian 

tidak memiliki hubungan darah tetapi menjadi satu keluarga akibat kawin-

mawin. Yang ketiga adalah kerabat dalam pengertian satu suku.4 Solidaritas 

���������������������������������������� �������������������
3 A.D.M. Parera, Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor: Suatu Kajian Atas Peta Politik 

Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Harapan, 1994), 17�

4 Van Wooden, Klen Mitos dan Kekuasaan, (Jakarta: PT.Temprint, 1985), 25�
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yang terbangun dalam 3 lembaga ini yaitu hubungan saudara, perkawinan, dan 

suku secara luas, memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di 

kemudian hari, namun dari ketiganya yang paling kuat adalah solidaritas antar 

kerabat sedarah (geneologi).5 

Dalam sistem kerajaan dan kekerabatan yang ada di Timor, sistem 

kerajaan dipimpin oleh seorang laki-laki dan peran perempuan disini hanya 

sebagai selir atau pelayan.  Belum pernah tercatat dalm sejarah sebuah kerajaan 

dipimpin oleh seorang perempuan. Begitu juga dengan keturunan yang diangkat 

untuk menjadi raja dalam sebuah dinasti adalah anak laki-laki.6 Hal ini 

mengisyaratkan bahwa budaya yang ada di NTT menganut sistem patrilinear 

atau mengikuti garis keturunan ayah (laki-laki) sehingga dalam sistem 

kekerabatan setelah terjadi kawin mawin maka sang istri atau perempuan akan 

mengikuti marga dari suami. 

 

3. Keagamaan di Nusa Tenggara Timur 

Presentase jumlah pemeluk agama di provinsi NTT adalah agama Kristen 

Katolik mencapai 1.156.239 jiwa, agama Kristen Protestan mencapai 710.766 

jiwa, agama Islam mencapai 252.671 jiwa, agama Budha dan Hindu 6.003 jiwa, 

dan penganut agama/kepercayaan asli 257.513 jiwa. Sedangkan jumlah tempat 

���������������������������������������� �������������������
5 Sayogyo, Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi NTT, (Yayayasan Obor Indonesia: 

Jakarta, 1994), 99�
6 Benufinit,T.R, Sejarah Raja-raja dan Pulaunya, (Kupang: UPTD Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2007), 29�
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ibadah di Provinsi NTT adalah: Gereja / Kapela Katolik sebanyak 2.035 buah, 

Gereja protestan 4.555 buah, Mesjid / Mushollah 905 buah, Pura 28 buah dan 

Wihara sebanyak 1 buah.7 Dari data ini dapat dilihat secara jelas bahwa 

mayoritas penduduk NTT adalah pemeluk agama Kristen, baik itu Kristen 

Protestan maupun Kristen Katolik. 

 

B. Gambaran Tentang Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) 

1. Sejarah GMIT 

Menurut Van den End dan Weitjens, sejarah berdirinya GMIT tidak terlepas 

dari sejarah Kekristenan di Nusa Tenggara. Kekristenan di Nusa Tenggara 

dibawa oleh orang-orang Belanda lewat lembaga-lembaga pekabaran Injilnya. 

Pada tahun 1899, wilayah Timor, Rote dan Sawu dilayani oleh seorang Pendeta 

bantu/zendeling dari Belanda. Jumlah orang Kristen diketiga pulau itu kurang 

lebih sekitar 15.000 jiwa. Yang paling banyak adalah di pulau Rote, yakni 

sekitar 8.000 jiwa. Oleh karena jumlah orang Kristen yang terus meningkat, 

didirikan sebuah sekolah Pendeta di Ba’a Rote. Paada tahun 1920 dipindahkan 

ke Kupang. Oleh karena ada semangat anti-Belanda yang kemudian mendorong 

perjuangan untuk dibentuknya sebuah Gereja mendiri di Timor dan sekitarnya, 

���������������������������������������� �������������������
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur, (Departemen P 

dan K: Jakarta, 1983), 14�
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maka pada tahun 1931 sekolah ini ditutup, kemudian dibuka lagi pada tahun 

1935 di Kapan, dan tahun 1936 dipindahkan ke SoE.8 

Selanjutnya Van den End dan Weitjens dalam Ragi Cerita II (1996), 

mengatakan bahwa berita-berita tentang perkembangan Kekristenan di Minahasa 

dan Maluku semakin memperuncing semangat orang-orang Kristen di Timor 

dan sekitrnya untuk berdiri sendiri. Pada tahun 1938 mulailah diambil tindakan-

tindakan konkret seperti pembentukan Perhimpunan Kelengkapan yang terdiri 

dari orang Belanda dan orang Indonesia. Perhimpunan kelengkpan ini kemudian 

memilih dan membentuk Majelis Penolong selaku badan penasihat bagi Pendeta 

ketua di Kupang. Pendeta ketua dan para Pendeta bantu wajib meminta 

pendapat kedua badan ini sehubungan dengan rencana pembentukan Gereja 

mandiri di Timor. Setelah dibuat berbagai Peraturan untuk Majlis Gereja yang 

lengkap yang kemudian disahkan oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI), maka 

pada tanggal 31 Oktober 1947 berdirilah Gereja Masehi Injili di Timor. Gereja 

ini meliputi wilayah pulau Timor, Flores, Alor, Pantar, Rote, Sawu dan 

Sumbawa. Selama 1947-1950, ketua sinode adalah seorang Pendeta Belanda, 

dan biaya kehidupan Gereja tetap ditanggung oleh pemerintah. Barulah pada 

tahun 1950, jabatan ketua sinode dipegang oleh seorang Pendeta pribumi, yaitu 

Pdt. J. L. Ch. Abineno, dan pemerintah mengakhiri pembayaran gaji serta 

���������������������������������������� �������������������
�
�Van den End, Th, dan Weitjens, J. Ragi Cerita 2: Sejarah Gereja di Indonesia, (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 1996), 113�
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sokongan lain yang masih tersisa dari zaman gereja-negara. Dengan demikian 

GMIT benar-benar berdiri sendiri.9 

 

2. Struktur Dasar GMIT 

GMIT mempunyai struktur yang dijalankan dalam azas presbiterial 

sinodal. Seluruh jemaat berada di bawah koordinasi sinode GMIT. Sinode 

GMIT dijalankan oleh Majelis Sinode. Di bawah Majelis Sinode ada Majelis 

Jemaat / Majelis Jemaat Harian yang berkoordinasi langsung dengan jemaat. 

Dalam menjalankan tugasnya Majelsi Sinode berkonsultasi dan berada di bawah 

pengawasan Badan Pertimbangan Pengawasan Pelayanan Sinode (BPPPS), 

sedangkan Majelis Jemaat / Majelis Jemaat Harian berkonsultasi dan berada di 

bawah pengawasan Badan Pertimbangan Pengawasan Jemaat (BPPPJ). Majelis 

Sinode terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, 

Bendahara, dan anggota-anggota. Yang menjadi anggota adalah Komisi 

Diakonia, Komisi Umum, Litbang, Komisi Kemitraan, Komisi Personil, Komisi 

Kategorial, Komisi Teologi, Komisi Ibadah, Komisi Keuangan, Komisi Harta 

Milik, dan Komisi Penggajian. Pengambilan keputusan tertinggi ada pada 

Persidangan Majelis Sinode.10 

Masih dalam Tata Gereja GMIT (2011), pengambilan keputusan tertinggi 

di tingkat jemaat ada pada Persidangan Majelis Jemat. Di bawah Persidangan 

���������������������������������������� �������������������
9 Ibid�

	
�Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, Tata Gereja GMIT,(Majelis Sinode GMIT: 

Kupang, 2011), 7�
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Majelis Jemaat ada Majelis Jemaat yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, 

Sekretaris dan Wakil Skretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan anggota-

anggota. Yang menjadi anggota adalah pengurus bidang kategorial, Komisi 

Ibadah dan Persektuan Doa, Komisi Pelayanan Kasih, Panitia-panitia, Komisi 

Katekasasi dan Kesaksian, Komisi Litbang dan Perencanaan. Sekretaris 

bertanggungjawab atas Perpustakaan dan Pendayaan, serta Tata Usaha. 

Bendahara bertanggung jawab atas Harta Milik dan tata Usaha Keuangan. 

Jemaat yang terdiri dari rayon-rayon berkoordinasi langsung dengan Majelis 

Jemaat / Majelis Jemaat harian.11 

 

3. Visi dan Misi GMIT 

Visi 

 “GMIT adalah keluarga Allah yang merupakan Umat Keluaran yang diutus ke 

dalam dunia guna membawa Shalom Allah. Setiap anggota GMIT berfungsi 

sebagai Surat Kristus yang hidup guna membawa kabar baik bagi dunia sesuai 

dengan teladan Kristus, Sang Diakonos Agung. Dalam menjalankan fungsi 

tersebut, setiap anggota GMIT bekerja dengan setia, taat dan produktif dalam 

memperjuangkan keadilan & kebenaran, yaitu pembebasan bagi yang tertinas, 

kesetaraan derajat dan adanya keseimbangan diantara pemenuhan hak dan 

���������������������������������������� �������������������
11 Ibid�
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kewajiban serta menggunakan alam ciptaan Allah secara bertannggung jawab 

dan berkelanjutan.12 

 

Misi 

 Adapun yang menjadi misi GMIT13 adalah sebagai berikut: 

1. Membangun struktur GMIT yang melayani dalam azas presbiterial-

sinodal 

2. Menyatukan, mengarahkan dan mendayagunakan berbagai karunia dan 

talenta warga GMIT dalam pelayanan bagi jemaat dan masyarakat untuk 

menjawab kebutuhan nyata warga jemaat dan masyarakat sendiri. 

3. Mengembangkan aksi-aksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam 

rangka tranformasi dunia ini sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan 

Kerajaan Allah di dunia ini. 

4. Menghadirkan GMIT sebagai sebuah komunitas ibadah yang memiliki 

kepedulian ekologis dan bersikap ramah terhadap lingkungan hidup (alam) 

dalam tindakan-tindakan pelayanan dan pembangunan masyarakat 

5. Memungkinkan keterlibatan GMIT dalam berbagai bidang kehidupan di 

dunia ini. 

 

���������������������������������������� �������������������
12 MS GMIT, Haluan dan Kebijaksanaan Umum Pelayanan 2011-2030, (Majelis Sinode 

GMIT: Kupang, 2011), 1�
13 Ibid�
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4. Program Kerja GMIT 

GMIT mempunyai beberapa program strategis sebagai Program Kerja 

Majelis Sinode GMIT, yaitu Rencana Induk Pelayanan (RIP) untuk masa 

pelayanan tahun 2011-2030, Haluan dan Kebijakan Umum Pelayanan (HKUP) 

untuk masa pelayanan tahun 2011-2015, dan Program Pelayanan Tahunan 

(PPT) untuk setiap tahunnya. Program Kerja Majelis Sinode GMIT ini dibagi 

menjadi 5 bidang yang biasa disebut dengan 5 pelayanan GMIT. Tiga 

diantaranya merupakan pokok ajaran Calvin, yaitu bidang Koinonia 

(Persekutuan), bidang Marturia (Kesaksian), bidang Diakonia (Pelayanan 

Kasih), dan GMIT menambahkan dua yaitu bidang Liturgia (Ibadah) dan 

bidang Oikonomia (Penata Layanan).14 Setiap bidang mempunyai fokus, dan 

dengan fokus tersebut dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai. Untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dibuatlah beberapa program yang 

diharapkan dapat membawa GMIT mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 

4.1 Dalam Bidang Koinonia15 

Menurut Rencana Induk Pelayanan Majelis Sinode GMIT (2011), 

program-program yang dijalankan GMIT diharapkan dapat 

menumbuhkembangkan semangat persekutuan yang erat antar warga jemaat, 

���������������������������������������� �������������������

�
�MS GMIT, Haluan dan Kebijaksanaan Umum Pelayanan 20011-2030, (Majelis Sinode 

GMIT: Kupang, 2011)�

�
�MS GMIT, Rencana Induk Pelayanan 2011-2030, (Majelis Sinode GMIT: Kupang, 2011)�
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dan juga jemaat dengan masyarakat luas, sehingga warga jemaat yang tersebar 

di berbagai wilayah dapat hidup inklusif dan produktif berdampingan dengan 

sesamanya. Program-program tersebut antara lain penyusunan naskah teologia 

yang diakui secara bersama tentang kehidupan persekutuan yang berlandaskan 

kasih Allah, pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta pertukaran 

mimbar dan perkunjungan antar jemaat dan klasis, san juga mengembangkan 

dialog kemitraan antara jemaat dengan Majelis Sinode, jemaat dengan 

pemerintah, agama lain, dan denominasi lain. Selain itu ada pula program-

program yang ditujukan untuk membangun suatu sistem organisasi dan 

kepemimpinan yang solid, serta menyelenggarakan suatu sistem pelayanan 

yang menjamin pemenuhan hak-hak warga jemaat. Untuk tujuan tersebut ada 

program penataan kembali Tata Dasar GMIT yang berkaitan dengan 

pengelolaan kewanangan dan tanggung jawab secara proposional, meliputi 

pembagian dan pendelegasian, baik pada aras hubungan struktural, jemaat-

sinode maupun pada aras hubungan fungsional (Pendeta, pengajar, penatua, 

dan diaken). Ada pula program-program yang ditujukan agar GMIT dapat 

menyelenggarakan suatu sistem pelayanan yang menjamin pemenuhan hak-

hak warga jemaat, sebagaimana yang telah diatur dalam Tata GMIT dengan 

menumbuhkembangkan kesadaran warga jemaat untuk menunaiakn segenap 

kewajibannya sebagai bentuk persekutuan yang setara, adil dan bermartabat 

kepada Gereja, dimana Yesus sendiri menjadi Kepala. Program-program 

untuk tujuan ini antara lain peningkatan pelayanan pastoral secara profesional 
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bagi warga jemaat GMIT melalui peningkatan disiplin Gereja yaitu Pendeta, 

pengajar, penatua dan diaken, dan juga program peningkatan kerja BPPPS 

terutama untuk melaporkan hasil-hasil temuannya dan pembentukan BPPJ 

yang profesional di segala bidang pelayanan pada jemaat, lalu diikuti dengan 

monitoring dan pembinaan berkelanjutan ole BPPPS. 

Dalam bidang Koinonia, laki-laki lebih memegang peranan dari pada 

perempuan,16 dikarenakan bidang ini memuat bagaimana membangun suatu 

sistem organisasi dan kepemimpinan yang solid. Oleh karena itu, dalam 

bidang ini struktur GMIT lebih banyak di pegang oleh laki-laki. 

 

4.2 Dalam Bidang Marturia17 

Rencana Induk Pelayanan Majelis Sinode GMIT (2011) juga mengatakan 

bahwa, ada program-program yang GMIT jalankan untuk memenuhi dua 

tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah GMIT dapat menyelenggarakan 

pendidikan bagi segenap pemimpin dan layanan sehingga mereka bukan 

hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional dan 

spiritual. Dengan demikian pemimpin dan pelayanan di lingkungan GMIT 

adalah mereka yang dapat menghadirkan keteladanan Yesus yang setia 

terhadap tugas-Nya dan selalu konsisten antara perkataan dan perbuatan. 

Program-program yang diarahkan untuk mencapai tujuan ini antara lain 

���������������������������������������� �������������������
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�Struktur Dasar GMIT periode 2011-2030�
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�MS GMIT, Rencana Induk Pelayanan 2011-2030, (Majelis Sinode GMIT: Kupang, 2011)�
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revitalisasi mutu spiritualitas calon Pendeta yang profesional melalui 

pengaturan kembali kurikulum pada fakultas Teologi UKAW, dan program 

khusus bagi lulusan pendidikan dan latihan regular bagi jabatan profesional 

Pendeta terutama untuk penjaminan khusus (quality assurance) moralitas dan 

spiritualitas, wawasan pelayanan serta kesetiaan terhadap panggilan iman 

sebagai pelayan, dan program pendidikan dan latihan bagi calon pejabat 

Gereja di tingat jemaat yaitu Pendeta, pengajar, penatua, dan diaken guna 

peningkatan mutu spiritualitas dan memperluas wawasan eklesiologi. 

Tujuan yang kedua adalah GMIT dapat menyelenggarakan sistem 

pendidikan bagi segenap warga jemaatnya sebagai basis pelayanan, pada 

semua tingkat pelapisan sosial seperti status sosial, golongan usia dan jender, 

sehingga memiliki spiritualitas yang tinggi sekaligus memiliki wawasan 

eklesiologi yang luas dan mendalam. Hal mana dapat dilihat kedalam 

pemahaman mereka tentang teologia Kristiani, ajaran Gereja, prinsip-prinsip 

protestantisme serta ajaran GMIT. Dapat pula dilihat pada aspek daya tahan 

jemaat terhadap arus pikiran dan gaya hidup yang menyesatkan oleh 

globalisasi tidak terbatas, sekularisme tanpa koreksi religius, konsumerisme, 

hedonisme, ketidakpedulian, fundamentalisme yang membabibuta, dan roh-

roh negatif lainnya yang ditawarkan oleh dunia. 
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Dalam bidang Marturia, laki-laki masih memegang peranan dari pada 

perempuan,18 dikarenakan bidang ini memuat bagaimana memberi kesaksian 

tentang fakta atau kebenaran, yang mana dibutuhkan seseorang yang mau dan 

siap untuk diutus guna menggenapi pekabaran Injil. Oleh karena itu, dalam 

bidang ini struktur GMIT lebih banyak di pegang oleh laki-laki. 

 

4.3 Dalam Bidang Diakonia19 

Masih dalam Rencana Induk Pelayanan Majelis Sinode GMIT (2011), 

program-program yang GMIT jalankan diarahkan untuk memenuhi dua tujuan 

utama. Tujuan yang pertama adalah GMIT harus mengembangkan suatu 

sistem pelayanan diakonia yang bersifat holistik dan kpomprehensif karena 

kemiskinan dan kesulitan hidup akan selalu ada sampai akhir jaman. Dengan 

demikian pelayanan diakonia GMIT tidak bersifat reaktif akan tetapi bersifat 

konseptual, dinamis dan berkelanjutan. Program-program yang dijalankan 

untuk mencapai tujuan ini antara lain yang pertama pengembangan konsep / 

naskah teologia yang diakui secara bersama, tentang diakonia karitatif, 

reformatif dan transformatif yang berkelanjutan baik dalam bidang ekonomi, 

demokrasi, pendidikan, politik, hukum, hak asasi dan kewajiban asasi serta isu 

jender. Yang kedua revitalisasi dan reaktualisasi fungsi strategis diakoia 

dengan mendirikan wadah diakonat pada semua aras pelayanan, yang ketiga 
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peningkatan kualitas diakonia menuju standar prima di bidang pendidikan, 

kesehatan dan sektor pelayanan kesejahteraan kesehatan publik lainnya, yang 

diselenggarakan oleh YUPENKIS, YPUKAW, Yayasan Pelayanan 

Kesehatan, YAO, dan badan-badan GMIT lain yang dipandang perlu 

ditunjang oleh pengupayaan dana diakonia GMIT yang berasal dari jemaat. 

Tujuan yang kedua adalah GMIT secara aktif dapat menggalang 

kerjasama baik pada tingkal global, nasional maupun regional untuk 

meningkatkan akses jemaat kepada sebesar-besarnya sumber-sumber 

informasi dan sumber daya guna pemenuhan hak-hak dasar mereka baik 

sandang, pangan, papan, pendidikan maupun hak-hak mereka atas pelayanan 

publik lainnya. Program-program yang dijalankan untuk mencapai tujuan ini 

adalah yang pertama penggalangan kerjasama yang diselenggarakan oleh UPP 

Kemitraan (networking) di Majelis Sinode, dengan Gereja-Gereja mitra di luar 

negeri guna mengakses pendanaan internasional yang disalurkan bagi 

kegiatan diakonia holistik dan komprehensif serta berkelanjutan, yang kedua 

penggalangan kerjasama dilakukan oleh UPP Kmitraan di Majeis Sinode 

dengan PGU, pemerintah pusat, pemda, dan lembaga donatur lain guna 

bekerjasama dalam mengakses program-program didalam RPJP/M, 

pembangunan daerah dan hibah yang tidak mengikat bagi program pelayanan 

diakonia holistik, komprehensif dan berkelanjutan, yang ketiga 

mengembangkan pusat-pusat advokasi dan mediasi bagi masalah-masalah 

yang dialami oleh jemaat, seperti masalah hukum, sosial-politik, hubungan 
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antar umat beragama, jender, tenaga kerja, perdagangan wanita dan anak-

anak, narkoba, HIV AIDS, kenakalan remaja dan lain sebagainya. 

Dalam bidang Diakonia, perempuan lebih memegang peranan dari pada 

laki-laki,20 dikarenakan bidang ini lebih menekankan bagaimana pelayanan 

yang akan dijalankan oleh GMIT dalam masa periodenya, sehingga 

dibutuhkan lebih banyak perempuan dalam bidang ini. 

 

4.4 Dalam Bidang Liturgia21 

Dalam Rencana Induk Pelayanan Majelis Sinode GMIT (2011), program-

program yang GMIT jalankan diarahkan untuk memenuhi tujuan agar GMIT 

dapat menciptakan suasana pelayanan liturgia yang keratif dan inovatif 

sehingga suasana pemberitaan firman dapat dijalankan secara dinamis dan 

produktif sebagai sarana perjumpaan dengan Allah, penyembahan dan 

pelayanan kepada Allah sekaligus sebagai bentuk persekutuan kudus di antara 

jemaat GMIT yang khas sesuai dengan ajaran Gereja. Program-program yang 

dijalankan untuk memenuhi tujuan ini antara lain yang pertama revalisasi dan 

reaktualisasi kearifan tradisional dalam lingkungan GMIT yang disesuaikan 

dengan pokok-pokok ajaran Gereja sehingga dapat digunakan dalam liturgi, 

yang kedua pengadaan pedoman penyusunan liturgi kreatif dan liturgi 

kontekstual termasuk naskah teologis unsur-unsur pokok dalam liturgi, yang 
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ketiga penjemaatan himne, mars dan lambang GMIT, serta penyiapan 

rancangan bendera GMIT. 

Dalam bidang Liturgia, laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah yang 

sama,22 dikarenakan untuk membuat suatu tata ibadah yang variatif, 

dibutuhkan berbagai macam pikiran dan masukan, baik itu dari perempuan 

maupun dari laki-laki. 

 

4.5 Dalam Bidang Oikonomia23 

Rencana Induk Pelayanan Majelis Sinode GMIT (2011) juga menuliskan 

bahwa, GMIT menjalankan program-program yang diarahkan untuk 

memenuhi tiga tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah GMIT harus 

terbuka terhadap prinsip-prinsip manajemen organiasasi pelayanan publik dan 

komunitas yang sehat dan dinamis dalam menjalankan roda organisasi 

pelayanannya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Tata GMIT. Dengan 

demikian GMIT dapat merespons setiap perubahan lingkungannya yang 

terkadang terjadi secara dramatis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

program-program yang dijalankan anatar lain yang pertama Majelis Sinode 

melakukan re-evaluasi terhadap Tata Gereja produk Sinode 1999 berdasarkan 

Sinode 2003, 2007 dan 2011, serta dalam rangka menyongsong RIP GMIT 

dan HKUP selanjutnya, yang kedua pengadaan sistem pangkalan data 
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(baseline data) yang diselenggarakan oleh Komisi perencanaan dan atau 

Komisi Litbang majelis Sinode, yang akan digunakan dalam proses 

penyusunan draft RIP/HKUP dan proses pengembanagn organisasi GMIT, 

memantau dan mengevaluasi dinamika populasi jemaat dan dinamika 

pelayanan dengan kewajiban untuk mempublikasikan data setiap 5 tahun, 

yang ketiga perbaikan sistem pengelolaan organisasi GMIT untuk menjawab 

tuntutan RIP dan HKUP dan implementasi secara menyeluruh Program 

Pelayanan tentang karyawan GMIT, yang keempat Pelatihan formal kepada 

calon pelayan / pelayan dan calon pejabat / pejabat dalam bidang manajemen 

organisasi Gereja, dan yang kelima MS scara terus menerus menjemaatkan 

Tata GMIT kepada semua jemaat, UPP MS/MJ, dan warga jemaat. Menyusun 

pedoman-pedoman pelaksanaan Peraturan Pokok dan Peraturan serta 

menjemaatkannya. 

Tujuan yang kedua adalah GMIT harus melakukan suatu sistem 

pembinaan terhadap segenap sumber daya manusia (pelayan) yang ada di 

semua wilayah yang selain didasarkan atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

ajaran GMIT tetapi juga harus disertai dengan penegakan merit system yang 

bertumpu pada pencapaian tujuan-tujuan pelayanan serta keseimbangan 

diantara pemenuhan hak dan kewajiban oleh pelayan. Di satu pihak GMIT 

harus melakukan pengaturan pemenuhan hak bagi semua pelayan di segenap 

wilayah pelayanan secara adil, merata dan bermartabat, sehingga suasana 

persekutuan (koinonia) benar-benar menjadi nyata. Di lain pihak GMIT harus 
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mampu menegakan peraturan yang ada sehingga segenap pelayan mau, 

mampu, dan setia menunaikan kewajibannya secara berdisiplin, penuh 

ketaatan dan bertanggungjawab kepada panggilan imannya selaku pelayan 

serta kepada tata aturan yang berlaku di lingkungan GMIT. Untuk mencapai 

tujuan ini, maka program yang dijalankan GMIT adalah pemahaman dan 

penjemaatan peraturan GMIT tentang gaji karyawan untuk dilaksanakan 

mulai tahun 2007-2011. 

Tujuan yang ketiga adalah GMIT dapat memelihara dan mengelola 

pebendaharaan Gereja sesuai ketentuan Tata GMIT, dimana seluruh harta 

perbendaharaan GMIT adalah milik Tuhan, yang dihimpun oleh pekerja-

pekerja di ladang-Nya. GMIT hanya berkewenangan untuk mengatur 

penggunaan harta perbendaharaan Gereja tersebut untuk sebesar-besarnya 

pencapaian program-program pelayanan bukannya menjadi tuan atas 

perbendaharaan milik Tuhan. Untuk mencapai tujuan ini maka ada beberapa 

program yang GMIT jalankan anatara lain yang pertama MS dan BPPPS 

menyusus petunjuk pelaksanaan dan teknis pengelolaan perbendaharaan yang 

meliputi pedoman administrasi keuangan / natura dan harta milik, dan sistem 

pelaporan pada semua aras (MS, Klasis dan Jemaat). Bersamaan dengan itu 

BPPPS dan BPPPJ harus meningkatkan kinerja pengawasan fugsional secara 

ketat mengenai perbendaharaan dan diikuti dengan dibangunnya suatu sistem 

pengawasan melekat secara berjenjang (Jemaat, Klasis dan MS) secara 

konsisten, yang kedua adalah MS menyusun rencana dan 
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mengimplementasikan aturan tentang subsidi silang antar jemaat melalui 

sentralisasi pembayaran gaji karyawan GMIT. 

Dalam bidang Oikonomia, perempuan lebih banyak dari pada laki-laki,24 

dikarenakan untuk mengatur suatu penata layanan yang baik, GMIT 

menganggap bahwa perempuan lebih bisa untuk bekerja di dalamnya. 

 

C. Deskripsi Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Majelis Sinode 

GMIT Belum Pernah Memiliki Pemimpin/Ketua Sinode Perempuan 

1. Pengaruh Doktrin Gereja yang Mengunggulkan Laki-Laki 

Melalui telaah wawancara dan Focus Group Discussion (selanjutnya 

disingkat dengan FGD), diperoleh data bahwa agama seharusnya dipandang 

sebagai wadah yang tidak memberi batasan atau tembok pemisah antara satu hal 

dengan hal yang lain. Namun, pada kenyataannya agama dianggap sebagai 

biang masalah atau bahkan kambing hitam atas terjadinya pelanggengan 

ketidakadilan  jender. Menurut Pdt. YN, banyak hal yang turut mempengaruhi 

kurangnya kepemimpinan perempuan dalam Sinode GMIT, salah satunya 

pengaruh doktrin Gereja. Doktrin Gereja yang terdapat dalam ajaran-ajaran 

agama Kristen banyak dibuat untuk mendukung dominasi laki-laki yang tidak 

sadar jender. Seperti contoh, penggambaran Tuhan sebagai laki-laki, ajaran 

Paulus di mana yang menjadi penatua dan diaken hanya laki-laki, dll. Dalam 

pandangan budaya patriarki dalam Alkitab, perempuan menempati posisi kedua 
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dalam masyarakat, dan Alkitab ditulis dengan tema-tema yang demikian, 

sehingga dalam tradisi Kekristenan pun yang juga mengakui dan menjadikan 

Alkitab sebagai dasar ajaran sangat terpengaruh oleh budaya yang ada dalam 

Alkitab. Sehingga walaupun pada masa kini perempuan sudah ada yang masuk 

dalam struktur kepemimpinan di Sinode GMIT namun kesempatan yang 

diberikan kepada perempuan tidak sama besar dengan kesempatan yang 

diberikan pada laki-laki.25 

Namun jika dilihat secara lebih teliti, dalam Alkitab terdapat beberapa nabi 

perempuan yang dihormati karena pekerjaannya. Contohnya ialah Hawa, Sarai, 

Ribka, dan Rahel sangat dihromati dan juga para nabi perempuan seperti 

Miryam saudara Musa (Kel 15:20); Debora istri Lapidot (Hak 4:4); Hulda istri 

seorang yang mengurus pakaian raja, yang mengumumkan kehendak Ilahi 

kepada Yosia setelah kitab Taurat ditemukan (2 Raj 22:14). Dalam Perjanjian 

baru kita bisa melihat Maria ibu Yesus, Maria dan Marta atau Maria 

Magdalena.26 

Hal tersebut diatas bagi sebagian orang rupa-rupanya masih belum dilihat 

secara jelas. Hal ini nampak dalam kedudukan perempuan dalam hal 

kepemimpinan. GMIT rupanya menyadari akan kedudukan perempuan dalam 

Alkitab, namun hingga saat ini penerapan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam hal kepemimpinan dinilai masih kurang menguntungkan bagi 
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kaum perempuan, dimana sampai dengan saat ini perempuan belum bisa 

menduduki jabatan teratas dalam struktur kepemimpinan GMIT, walaupun 

dalam aras klasis dan jemaat perempuan sudah bisa untuk menembusnya. 

 

2. Masih Kuatnya Budaya Patriarki dalam Kehidupan Jemaat 

Data yang diperoleh melalui telaah wawancara dan FGD, hampir semua 

responden mengungkapkan bahwa GMIT masih sangat kental dipengaruhi oleh 

budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sistem budaya yang didominasi oleh 

laki-laki. Hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur menganut budaya 

patriarki, sehingga dengan sangat jelas perempuan selalu mendapat tempat di 

bawah laki-laki. Latar belakang dimana GMIT berada sudah sangat jelas. NTT 

dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya dengan adanya berbagai agama 

suku. Berbicara tentang budaya-budaya yang ada di NTT maka salah satu 

warisan budaya yang ada yaitu berhubungan tatanan sosial dan sistem 

kemasyarakatannya seperti budaya patriaki yang sangat kental. Budaya patriaki 

yang adalah suatu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan sudah terlihat 

sangat jelas.27 

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ada pembagian tugas yang jelas bagi 

laki-laki dan perempuan. Budaya di NTT mengenal istilah “lasi nak atoni”28 

yang secara harafiah ungkapan ini berarti laki-laki adalah kepala semua urusan. 
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Ungkapan ini banyak disebut sebagai bukti adanya pelecehan peran sosial 

perempuan dalam tata kehidupan masyarakat yang dikendalikan oleh laki-laki. 

Dalam persepsi ini budaya patriakal dianggap sebagai penghalang perjuangan ke 

arah kesetaraan jender, dan oleh sebab itu “lasi nak atoni” perlu ditolak atas 

nama perjuangan menuju kesetaraan jender.29 

Budaya Timor juga memiliki khas dalam corak patriakal, sehingga terbawa 

dalam kehidupan ber-Gereja. Laki-laki punya wewenang untuk berbicara dalam 

suatu pertemuan, sedangkan perempuan harus “tahu diri” untuk tidak berbicara 

dan tugasnya ialah menyediakan makanan dan minuman bagi kaum lelaki.30 

Stigma masyarakat juga turut ambil andil dalam hal kedudukan laki-laki dan 

perempuan. Dalam perangkat kerja, orang Timor mengenal istilah ike-suti dan 

suni-auni. Dua benda ini adalah perkakas kesayangan tiap perempuan dan laki-

laki suku Timor. Kesetaraan jender, etos kerja, kepekaan ekologis serta 

pandangan hidup setelah mati dapat dilihat dari dua perkakas ini.31 

Ike-suti adalah benda kembar yang berguna bagi setiap perempuan dewasa 

suku Timor dalam proses pembuatan tenunan. Dua perkakas ini masing-masing 

adalah alat pemintal benang. Hal ini dimaksudkan agar peran perempaun lebih 

diutamakan di seputar sektor rumah tangga (bidang domestik), yaitu memintal, 

menenun dan mengolah makanan. Sedangkan Suni-auni juga merupakan benda 

kembar yang berguna bagi setiap laki-laki suku Timor untuk mempermudah 
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tugas-tugas seperti berburu, berkebun, membangun rumah dan berperang 

melawan musuh. Suni adalah kata untuk pedang dan auni adalah tombak. Daerah 

luar rumah adalah domain kekuasaan laki-laki. Diluar rumah mereka berlari, 

melompat, memanjat pohon, berburu, menggali ubi, dan berperang.32 Dengan 

kata lain, laki-laki lebih dipersepsikan untuk beraktifitas dibidang publik. 

Berbicara tentang perempuan dalam budaya Timor tidak dapat dipungkiri 

bahwa perempuan dibatasi ruang geraknya. Ia hanya diberi peran dalam sektor 

domestik, yakni urusan anak, rumah dan dapur seperti nyata dalam pembagian 

tugas yang sudah diuraikan di atas dalam frasa ike-suti. Perempuan dipandang 

sebagai masyarakat kelas dua, berada jauh di bawah laki-laki. 

Dalam budaya Timor, perempuan tidak memiliki hak suara dalam proses 

penentuan pernikahan anak, perempuan Timor tidak dapat ikut mengambil 

bagian dalam memimpin ritual-ritual budaya Timor. Ini jelas terlihat dalam 

sebutan untuk perempuan (bife) dan untuk laki-laki (atoni). Bife berasal dari kata 

bi=sapaan untuk dia (perempuan) dan fe=memberi, yang berarti dia yang 

memberi semua, sedangkan atoni berasal dari kata a=dia yang dan 

toni=menjawab, yang berarti orang yang memberi jawab. Jadi, penyebutan ini 

dimaksudkan agar perempuan hanya berfungsi sebagai memberi dan laki-laki 

memiliki andil dalam hal kepemimpinan. Penyebutan ini juga merupakan 

bentuk-bentuk ketidaksetaraan perempuan terhadap laki-laki.33 
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Perempuan seringkali tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik 

dalam keluarga, masyarakat dan juga Gereja. Diskrirminasi bagi perempuan 

yang disebabkan oleh budaya patriarki, menimbulkan kesenjangan jender yaitu 

tatanan nilai sosial budaya masyarakat, yang pada umumnya lebih 

mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Contohnya seperti yang 

dikemukakan oleh Pendeta MSM,34 dalam kehidupan berkeluarga seorang laki-

laki lebih memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan seorang perempuan, dikarenkan masyarakat suku Timor 

menganggap bahwa jika seorang perempuan memiiki pendidikan yang tinggi, 

pada akhirnya ia akan keluar dari rumah dan dimiliiki oleh keluarga lain, 

sedangkan jika seorang laki-laki memiliki pendidikan yang tinggi, ia akan 

kembali lagi ke rumah untuk membantu keluarga berdasarkan pendidikan dan 

ilmu yang telah ia miliki. 

Pernyataan ini menunjukkan, bahwa secara jelas diskriminasi bagi 

perempuan yang menimbulkan kesenjangan jender diakibatkan karena perbedaan 

biologis atau sex sehingga memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah 

secara jasmani dan laki-laki sebagai yang kuat dan sebagainya. Budaya patriarki 

dalam  masyarakat membawa dampak yang sangat buruk bagi perempuan karena 

kedudukan perempuan selalu dinomorduakan, berada di bawah laki-laki, tidak 

memiliki hak seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dll. Berbagai bidang kehidupan 

manusia, termasuk agama dalam hal ini Gereja banyak dipengaruhi oleh budaya 
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patriarki. Hal ini jelas terlihat dalam struktur kepemimpinan yang ada di dalam 

sinode GMIT yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki.35 

Selanjutnya, Pdt. ML mengatakan bahwa kurangnya kepemimpinan 

perempuan dalam Sinode GMIT bukan hanya diakibatkan oleh budaya patriarki 

terdapat dalam budaya suku-suku di Nusa Tenggara Timur (NTT), melainkan 

juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang membungkus budaya patriarki 

dalam Alkitab. Dalam budaya patriaarki dalam Alkitab, yang digambarkan 

dalam Perjanjian Lama (PL), banyak aspek-aspek kehidupan yang dibungkus 

dengan konsep patriarki yang semakin memperkuat peran laki-laki dan 

mamarginalkan peran perempuan. Dalam kehidupan bangsa Yahudi, 

kepemimpin dalam negara maupun agama dikuasai oleh laki-laki. Ranah publik 

adalah tempat bagi laki-laki untuk berkarya, sedangkan ranah domestik adalah 

tempat bagi perempuan. Dengan demikian, sangat jelas kalau dalam struktur 

kepemimpinan yang ada dalam Sinode GMIT lebih banyak didominasi oleh laki-

laki.36 

 

3. Pendidikan 

Para responden baik dalam wawancara maupun FGD mengungkapkan 

bahwa, pendidikan merupakan faktor penting yang mendukung terciptanya 

sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dengan pendidikan tentunya manusia 
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diharapkan dapat memiliki kehidupan yang baik dan layak. Berbicara tentang 

pendidikan maka yang dapat mengenyam bangku adalah semua manusia tanpa 

dibatasi oleh jenis kelamin. Namun, pengaruh budaya patriarki yang ada dalam 

budaya Nusa Tenggara Timur telah mempengaruhi kesempatan pendidikan bagi 

kaum perempuan. 

Seperti sudah peneliti tunjukan dalam wawancara di atas, pendidikan yang 

tinggi yang boleh dikecap oleh laki-laki karena peran dan tanggung jawab 

mereka yang lebi besar dari perempuan. Laki-laki berhak mendapatkan 

pendidikan karena mereka nantinya akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga, sedangkan perempuan pada akhirnya hanya akan mengurusi 

suami dan anak-anak sehingga tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Oleh 

karena itu, kritik akan keterbatasan pendidikan kaum perempuan inilah 

mengakibatkan rendahnya kepemimpinan perempuan baik dalam masyarakat 

dan agama. Sinode GMIT bukannya tidak memberikan kesempatan bagi 

perempuan untuk duduk dalam bangku kepemimpinan, namun keterbatasan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dari kaum perempuan inilah yang 

mengakibatkan perempuan bukan dianggap tidak mampu tetapi dinilai belum 

siap.37 

Kritik tersebut rupanya menjadi motifasi bagi kaum perempuan GMIT 

untuk lebih mengembangkan studinya melalui pendidikan yang lebih baik. 
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37 Hasil Wawancara dengan SDH (Aktivis Perempuan NTT), pada pada Senin, 21-Mei-
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Terbukti bahwa hingga saat ini 58% Pendeta yang ada di GMIT adalah kaum 

perempuan yang memiliki pendidikan minimal S1 (lulusan sarjana) dan yang 

tertinggi ialah S3 (lulusan doktor).38 

 

4. Pengaruh Pandangan Stereotipi terhadap Laki-laki dan Perempuan 

Dari hasil wawancara dan FGD, ditemukan bahwa kurangnya 

kepemimpinan perempuan dalam struktur pemerintah maupun Gereja 

diakibatkan karena kurangnya dukungan dari sebagian perempuan. Keraguan 

atas kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, diakibatkan karena  pelabelan 

atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan 

ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu yaitu perempuan.39 

Menyambung dengan pendapat yang disampaikan oleh Pdt. BNL, lewat 

Focus Group Disccusion (FGD) yang dilakukan oleh Pdt. BL, Pdt. ML serta 

Pdt. YN mengatakan bahwa stereotipi terhadap perempuan yang dianggap 

sebagai kaum yang lemah, serta memiliki fisik dan perawakan yang lembut 

membuat perempuan dipandang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan yang 

besar seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, kurangnya 

kepemimpinan perempuan dalam Sinode GMIT juga diperkuat oleh 

keterbatasan fisik dari kaum perempuan. Wilayah pelayanan dari Sinode GMIT 

yang terletak dalam geografis wilayah Nusa Tenggara Timur dipandang oleh 
���������������������������������������� �������������������

38 Data GMIT 2012 dengat total jumlah Pendeta GMIT 1072 orang, laki-laki 448 orang dan 
perempuan 624 orang, dengan perbandingan laki-laki 42% dan perempuan 58%�

39 Hasil Wawancara dengan Pdt. BNL (Pendeta GMIT),  pada Selasa, 22-Mei-2012�
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sebagian orang tidak memungkinkan untuk kondisi fisik perempuan yang dinilai 

lemah.40 

Warga jemaat GMIT pun rupanya memiliki pandangan yang sama mengenai 

stereotipi yang ada. Lewat metode yaitu Focus Group Disccusion (FGD) yang 

dilakukan oleh beberapa warga jemaat GMIT, mereka menyadari bahwa jenis 

kelamin mempengaruhi tingkat kepemimpinan seseorang, laki-laki dianggap 

lebih bisa mengambil keputusan secara bijak. Mereka juga sependapat dengan 

Pdt. YN bahwa budaya patriarki yang ada di Timor sudah mengikat masyarakat 

NTT tentang kewibawaan seorang pemimpin lebih condong kepada seorang 

laki-laki dari pada seorang perempuan, hal inilah yang menjadikan GMIT 

terkurung dalam konsep budaya yang ada sehingga sulit bagi seorang 

perempuan untuk menduduki kepemimpinan teratas dari struktur kepemimpinan 

GMIT.41 

Pdt. YN mengatakan hal lain dalam FGD bahwa walaupun diaras sinode 

perempuan belum bisa untuk menduduki struktur teratas dalam hal 

kepemimpinan, namun diaras jemaat dan klasis perempuan sudah bisa untuk 

menembusnya dengan catatan 15 orang perempuan sudah menjadi Ketua 

Majelis Klasis dari 44 klasis yang ada.42 
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40 Hasil Wawancara dengan Pdt. BL, Pdt. ML & Pdt. YN, (Pendeta GMIT)�
41 Hasil Wawancara dengan Warga Jemaat GMIT, IM, SRP dan AS�
42 Hasil Wawancara dengan Pdt. YN (Pendeta GMIT), pada Jumat, 18-Mei-2012�
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 Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, nampak jelas bahwa kaum 

perempuan GMIT hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan kesempatan untuk 

menduduki jabatan sebagai ketua sinode, yang walaupun dalam visi misi GMIT kita 

bisa melihat bahwa tidak ada bias jender di dalamya, namun dalam penerapannya 

perempuan masih saja dipandang sebagai warga kelas dua yang menduduki peran 

pada ranah domestik. 

 Keempat faktor utama yang juga telah dikemukakan diatas, yaitu doktrin agama, 

budaya patrarki, pendidikan serta pandangan stereotipi masyarakat rupanya 

memeperkuat pandangan kaum laki-laki tentang kelemahan fisik dari kaum 

perempuan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari kaum lelaki GMIT untuk 

tidak terus berpijak pada pola pemikiran yang ada, namun melihat perempuan sebagai 

kaum yang juga mampu untuk menjadi pemimpin, dengan melihat mutu pendidikan 

yang semakin tinggi dari kaum perempuan, sehingga dikemudian hari kaum 

perempuan pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. 

 

 

 

 

 

 


