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BAB IV 

ANALISA HASIL PENELITIAN 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAJELIS SINODE GMIT 

BELUM PERNAH MEMILIKI PEMIMPIN/KETUA SINODE PEREMPUAN 

 

Masalah jender adalah masalah yang universal. Hampir diseluruh belahan dunia 

ini, persoalan jender selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat.  Berbicara 

tentang jender selalu dikaitkan dengan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Ketika tercipta 

kesetaraan jender, maka artinya segalanya telah berjalan dengan baik. Namun, bila 

ada ketidakadilan jender makanya artinya ada ketidakharmonisan yang terjadi.  

Pada dasarnya, walaupun dibedakan secara biologis atau jenis kelamin, tetapi 

pada hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah sama.1 Dalam menjalankan 

kedudukan dan peran, seharusnya laki-laki dan perempuan harus diberikan hak dan 

kesempatan yang sama.2 Dalam hal kepemimpinan, baik pada aras pemerintahan 

maupun Gereja, perempuan dapat menduduki jabatan yang sama dengan laki-laki. 

Namun, setelah mengadakan penelitian pada Sinode GMIT, ditemukan fakta bahwa 

kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk memegang jabatan pemimpin 

pada aras sinode tidak sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. 

GMIT masih terpengaruh oleh empat faktor, seperti yang telah dikemukakan dalam 

���������������������������������������� �������������������
1 Nurjanah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, (Yogyakarta: LKis, 2003), 65�
2 Milburn Thompson, Keadilan dan Perdamaian, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 189�
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bab III, yaitu Pengaruh Doktrin Gereja yang Mengunggulkan Laki-Laki, Masih 

Kuatnya Budaya Patriarki dalam Kehidupan Jemaat, Pendidikan, serta Pengaruh 

Pandangan Stereotipi terhadap Laki-laki dan Perempuan. 

Berikut ini penulis akan menganalisa kelima faktor tersebut satu persatu: 

 

1. Pengaruh Doktrin Gereja yang Mengunggulkan Laki-Laki 

Perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan dibentuk, diperkuat, bahkan 

dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama dan Negara. Perbedaan 

jender pada dasarnya telah melahirkan ketidakadilan baik pada laki-laki dan terutama 

pada perempuan.  

Alkitab yang memuat ajaran agama didalamnya, tidak pernah membuat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan Tuhan telah 

menciptakan laki-laki dan perempuan setara.3 Seperti dalam ajaran agama Kristen 

bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua mahkluk yang saling mengisi. Bagi 

orang Kristen, Alkitab berfungsi sebagai sumber ajaran, sumber moral, sumber 

inspirasi. Berikut merupakan contoh-contoh kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam Alkitab. Dalam Alkitab terdapat tekanan antara dinamika Allah 

yang membebaskan umat-Nya dan memandang laki-laki dan perempuan sederajat, 

antara lain: 

- Kejadian 1:274 

���������������������������������������� �������������������
3 Anne Hershberger, Seksualitas Pemberian Allah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 36�
�
�Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab dengan Kidung Jemaat, 2008�



���

�

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 di ciptakan setara satu sama lain, 

menurut gambar Allah. Dari ayat ini jelas, bahwa laki-laki dan perempuan di 

ciptakan berbeda secara biologis dan seksual, namun memiliki atribut dan 

kekuatan Ilahi yang sama.5 

- Masih dalam Alkitab juga memperlihatkan bahwa perempuan juga 

mempunyai peran dalam kepemimpinan sama dengan laki-laki. 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, Yohanes, Galatia. 

- Rasul Paulus mengungkaplan sikap Yesus yang terbuka dalam Galatia 3 : 286 

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 

di mana ia menyaksikan kemerdekaan umat Allah dari pembatasan budaya. 

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

���������������������������������������� �������������������
5 Jeanne Becher, Perempuan, Agama dan Seksualitas (Jakarta:BPK Gunnung Mulia,2004), 7.�
�
�Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab dengan Kidung Jemaat, 2008�
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kesederajatan orang Yahudi dan orang Yunani; orang hamba dan orang 

pemilik; orang laki-laki dan perempuan.7 

- Sikap Yesus juga tercermin dalam pemberian tempat terhadap perempuan. 

Misalnya: Dia berbicara kepada perempuan Samaria, mengajar perempuan 

(seperti melayani di rumah Marta dan Maria), Yesus juga memperlihatkan 

betapa pentingnya pemberian seorang janda miskin. Dengan cara yang sama, 

Yesus memberikan anugerah khusus kepada perempuan yang menjamah 

jubah-Nya, dan Dia pun memuji imannya. Setelah kebangkitan-Nya, Tuhan 

menampakkan diri pertama kali kepada perempuan sehingga mereka berani 

membawa berita baik kepada para Rasul. Memang Yesus hanya memilih 

kaum laki-laki untuk menjadi Rasul-Nya, namun hal itu tidak mewakili sikap 

diskriminasi, yang artinya Ia tidak membedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Yesus memperlakukan perempuan secara positif, misalnya dalam 

cerita bahwa Ia sangat memperhatikan dan menerima secara positif 

perempuan berdosa yang datang pada-Nya untuk mengurapi kaki-Nya dengan 

minyak narwastu.  

Dengan landasan Alkitabiah di atas, maka kedudukan laki-laki dan perempuan 

adalah sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai hak, kedudukan, peran dan martabat yang sama satu dengan yang lain. 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh laki-laki juga dapat dimiliki oleh perempuan tanpa 

adanya batasan jenis kelamin. 
���������������������������������������� �������������������

7 Yayasan Komunikasih Bina Kasih, Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, 2008�
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Melihat fakta diatas, ini menunjukkan pertentangan dengan apa yang menjadi 

pemikian dari GMIT. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Sinode GMIT, 

ditemukan bahwa kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk 

menjadi pemimpin dalam lingkup sinode diakibatkan oleh kenyataan bahwa doktrin 

agama dalam hal ini agama Kristen telah semakin menguatkan budaya patriarki lewat 

dogma dan tafsiran-tafsiran Alkitab yang dilatarbelakangi oleh budaya patriarki 

sehingga dogma dan tafsiran-tafsiran tersebut tidak sadar akan jender. Banyak hal 

yang turut mempengaruhi kurangnya kepemimpinan perempuan dalam Sinode 

GMIT, salah satunya doktrin agama.8 

Doktrin agama yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama Kristen banyak dibuat 

untuk mendukung dominasi laki-laki dan tidak sadar jender. Seperti contoh, 

penggambaran Tuhan sebagai laki-laki, ajaran Paulus dimana yang menjadi penatua 

dan diaken hanya laki-laki. 

Dalam pandangan budaya patriakhal dalam Alkitab, perempuan menempati 

posisi kedua 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.9 

���������������������������������������� �������������������
�
�Hasil Wawancara dengan Pdt. YN (Pendeta GMIT), pada Jumat, 18-Mei-2012�

9  Hasil Wawancara dengan Pdt. YN (Pendeta GMIT), pada Jumat, 18-Mei-2012�
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Selama berabad-abad dengan alasan doktrin agama kaum perempuan tidak 

boleh memimpin apapun. Penafsiran agama inilah yang  mengakibatkan subordinasi 

dan marginalisasi kaum perempuan. Dengan demikian ini jelas menunjukkan bahwa 

GMIT dalam hal ini telah membuat jurang antara laki-laki dan perempuan, sehingga 

perempuan kurang diberikan kesempatan untuk memduduki kepemimpinan pada aras 

sinode. Ketidakadilan terhadap perempuan telah menghilangkan kesetaraan jender 

dalam Sinode GMIT. 

Namun, pelu disadari juga bahwa dalam aras klasis perempuan lebih memegang 

peran dari laki-laki. Dari data yang ada sebanyak 15 orang perempuan telah 

menduduki jabatan sebagai Majelis Klasis dari 44 klasis yang ada.10 Hal ini 

mengisyaratkan bahwa ketimpangan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan 

tidak semata-mata bisa dilihat dari faktor doktrin agama, namun ada hal lain yang 

akan kami bahas selanjutnya. 

 

2. Masih Kuatnya Budaya Patriarki dalam Kehidupan Jemaat 

Masalah budaya patriarki yang membawa dampak negatif bagi perempuan 

merupakan persoalan yang terjadi di hampir sebagian budaya yang ada di dunia. 

Budaya inilah yang telah melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam 

berbagai bidang kehidupan.  

Kata patriarki sendiri secara literal berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata 

“pater,” yang dalam bahasa Inggris disebut “father” yang artinya bapak. Patriarki 
���������������������������������������� �������������������

10 Data Majelis Sinode GMIT 2012�
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sering kali dikaitkan dengan kekuasaan politik laki-laki dalam sebuah masyarakat.11 

Berbicara mengenai patriarki, Heidi Hartmann (1992), salah seorang feminis sosial 

mengatakan bahwa patriarki adalah relasi hirarkis antara laki-laki dan perempuan 

dimana laki-laki lebih dominan dan perempuan menempati posisi subordinat.12 

Patriarki adalah suatu relasi hirarkis dan semacam forum solidaritas antar laki-laki 

yang mempunyai landasan material serta memungkinkan mereka untuk mengontrol 

perempuan.13 

Budaya patriarki adalah sistem budaya yang didominasi oleh laki-laki. Hampir 

diseluruh 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 

beradat 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 

sangat jelas dalam budaya. 

Berbicara tentang perempuan dalam budaya Timor tidak dapat dipungkiri 

bahwa perempuan dibatasi ruang geraknya. Perempuan dipandang sebagai 

masyarakat kelas dua, berada jauh dibawah laki-laki. Dalam budaya Timor, 

���������������������������������������� �������������������
11 Nawal Sa Dawi, Perempuan dalam Budaya Patriarki, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 

21�
12 Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati, (Penerbit Buku Kompas-Gramedia, 2006), 39�
13 LIPI, Communicate Volume 8, (LIPI Press, 2005), 59.�
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perempuan tidak memiliki hak suara dalam proses penentuan pernikahan anak, 

perempuan Timor tidak dapat ikut mengambil bagian dalam memimpin ritual-ritual 

budaya Timor. 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.14 

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 patriarki. Hal ini jelas terlihat 

dalam struktur kepemimpinan yang ada di dalam sinode GMIT yang banyak 

didominasi oleh kaum laki-laki.15 

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 ada dalam 

���������������������������������������� �������������������
	�
�Hasil Wawancara dengan Pdt. MS (Pendeta GMIT), pada Kamis, 20-Juni-2012�

15  Hasil Wawancara dengan Pdt. ML (Pendeta GMIT), pada Senin, 21-Mei-2012�
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Alkitab. Dalam budaya ini, 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 yang diceritakan dalam Alkitab, 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.16 

Kanyataan yang mewarnai perjalanan pelayanan GMIT telah menunjukkan 

kuatnya pengaruh budaya patriarki. Tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

ternyata budaya patriarki juga memegang peran yang penting dalam kedudukan 

perempuan sebagai pemimpin teratas dari struktur kepemimpinan di GMIT. Ada hal 

lain yang menarik yang telah ditemukan melalui penelitian yang telah dilakukan yang 

akan diuraikan pada bagian berikut. 

 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor yang ketiga yang mempengaruhi belum adanya 

pemimpin/ketua sinode perempuan di GMIT. Masalah rendahnya kualitas pendidikan 

kaum perempuan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya anggota jemaat 

���������������������������������������� �������������������
16 Ibid. �
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GMIT, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menaungi 

masyarakat Nusa Tenggara Timur. 

Budaya ini dengan jelas telah membuat posisi perempuan termarginalkan. 

Perempuan dipandang tidak memiliki hak yang sama dengan hak laki-laki. Sehingga 

ini mengakibatkan, pendidikan bukan milik kaum perempuan melainkan laki-laki. 

Kebanyakan budaya patriarki mengatur bahwa anak laki-laki yang boleh 

menikmati pendidikan yang tinggi karena mereka pada akhirnya akan bekerja di luar 

rumah atau dunia publik, sedangkan perempuan tidak perlu memiliki pendidikan 

yang tinggi karena hanya akan bekerja dirumah untuk mengurus suami, anak-anak.17 

Pandangan inilah yang menyebabkan sebagian dari kaum perempuan belum 

mengecap pendidikan yang layak, namun pada aras Pendeta peremuan di GMIT 

sebagian besar sudah memiliki pendidiakn yang baik.   

Jika dilihat dari pemilihan Majelis Sinode periode 2011-2015 terdapat seorang 

calon perempuan dengan pendidikan yang tinggi, yaitu bergelar S3 (doktor), namun 

beliau tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin teratas 

dari struktur organisasi GMIT dikarenakan masalah stereotipi yang masih kuat dalam 

pandangan masyarakat NTT yang menjadi landasan utama mengapa beliau belum 

dipercayakan oleh jemaat untuk memimpin GMIT. Hal ini akan diuraikan lebih jelas 

melalui faktor stereotipi dibawah ini. 

 

 
���������������������������������������� �������������������
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4. Pengaruh Pandangan Stereotipi terhadap Laki-laki dan Perempuan 

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.18 

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 perempuan untuk menjadi lebih lemah dan karena itu 

tergantung kepada laki-laki dalam banyak hal untuk hidupnya.19 Bahkan Aristoteles 

mengatakan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap.20 Bentuk 

ketidakadilan jender, sebenarnya berpangkal pada suatu sumber kekeliruan yang 

sama, yaitu stereotype jender laki-laki dan perempuan. Stereotype itu sendiri berarti 

citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang di dasarkan pada suatu 

anggapan yang salah.21 

���������������������������������������� �������������������
18Trisakti handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Jender (Malang:Universitas 

Muhamadiyah Malang, 2002), 18.�
19 Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang 

Peran Perempuan di dalam Masyarakat, (Jakarta : gramedia 1985), 34.�
20 Ibid.�
21 Mosse, Julia Cleves. Jender dan Pembangunan, (Jogjakarta : Kanisius, 1998), 54.�



���

�

Stereotipi atau pelabelan terhadap kondisi fisik perempuan mengakibatkan 

ketidakadilan bagi perempuan. Sehingga mengakibatkan kurangnya kepemimpinan 

perempuan dalam struktur pemerintah maupun Gereja, termasuk juga karena 

kurangnya dukungan dari sesama 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.22 Menyambung dengan pendapat yang 

disampaikan oleh SDH, lewat Focus Disccusion Group (FGD) yang dilakukan oleh 

Pdt. BL, Pdt. ML dan 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 tidak memungkinkan untuk 

kondisi fisik perempuan yang dinilai lemah.23 

Dengan cara yang sama, yaitu FGD Warga Jemaat GMIT, IM, SRP dan AS juga 

beranggapan bahwa stereotip yang ada dalam masyarakat merupakan akibat dari budaya 

patriarki yang sudah mengikat seluruh masyarakat NTT. Kewibawaan seorang pemimpin 

lebih dipandang baik dari sosok seorang laki-laki dari pada seorang perempuan. Sehingga hal 

���������������������������������������� �������������������
22 Hasil Wawancara dengan Pdt. BNL (Pendeta GMIT), pada Selasa, 22-Mei-2012�
23 Hasil Wawancara dengan Pdt. BL, Pdt. ML dan Pdt. YN, pada tgl. 07 Januari 2012.�
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inilah yang menjadikan GMIT terkurung dalam konsep budaya yang ada sehingga 

sulit bagi seorang perempuan untuk menduduki kepemimpinan teratas dari struktur 

kepemimpinan GMIT.24 

Yang harus disadari oleh GMIT saat ini adalah stereotipi seringkali membuat 

kesimpulan yang sama. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan untuk tidak 

demikian. Kemampuan seseorang, khususnya perempuan pada saat ini tidak boleh 

dibatasi dengan keterbatasan fisik yang sudah menjadi milik dari perempuan. Kondisi 

fisik seharusnya bukan menjadi alasan yang dapat memangkas kemampuan 

perempuan dalam menjalankan peran dan kedudukan mereka yang bisa disetarakan 

dengan peran dan kedudukan yang dimiliki oleh perempuan. 

Dari keempat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di jaman yang sudah 

memungkinkan perrempuan untuk mengecap pendidikan yang tinggi masih saja ada 

anggapa masyarakat yang membuat kaum perempuan menjadi warga kelas dua. 

Hal ini mengingatkan kita akan lima macam ketidak adilan jender yang ada, 

yaitu: 

a. Marjinalisasi 

Marjinalisasi merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan 

jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. 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 
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maupun tafsir keagamaan. Seorang perempuan yang bekerja sepanjang hari di 

rumah, tidaklah di anggap bekerja karena pekerjaan yang di lakukannya 

tidaklah produktif dan ekonomis. Namun seandainya seorang perempuan 

bekerja pun dalam wilayah sektor publik, maka penghasilannya hanya dapat 

di kategorikan 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.25 

Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap kepemimpinan di 

GMIT, perempuan cenderung untuk dicitrakan sebagai kaum yang lemah 

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

atau tidak dapat memimpin. 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.26 

  

 

 

b. Subordinasi 

���������������������������������������� �������������������
25 Illich, Ivan. Matinya Gender. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998�
26 Mansour fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta 
:PustakaPelajar,2008),72.�
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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.27 Perempuan adalah makhluk yang emosional, maka dipandang 

tidak bisa memimpin dan karena itu di tempatkan pada posisi yang tidak 

penting. Hal ini melahirkan subordinasi pada perempuan.28 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. 

Pengelompokan-pengelompokan ini rupanya juga terjadi juga dalam 

tubuh GMIT. Perempuan yang walaupun sudah memiliki pendidikn yang 

tinggi masih saja dianggap warga kelas dua sehingga sulit bagi kaum 

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

�Mosse, Julia Cleves. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis 

Center dan Pustaka Pelajar, 1996�

�
�Achmad muthaliin, Bias Gender dalam pendidikan (Surakarta: Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, 2001), 35�
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perempuan untuk menduduki jabatan sebagai ketua sinode dengan alasan 

bahwa perempuan lebih berperan dalam ranah domestik dibandingkan dengan 

laki-laki yang lebih dipercaya untuk bereperan dalam ranah publik. 

 

c. Pelabelan 

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.29 

Demikianlah pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan 

hubungan jender nyata sekali telah mendatangkan ketidakadilan jender bagi 

perempuan yang yang ada di GMIT. Dalam berbagai jender perempuan 

diharuskan untuk patuh pada “kodratnya” yang telah di tentukan oleh 

masyarakat untuknya. Karena diskriminasi pula perempuan harus menerima 

pelabelan 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 

���������������������������������������� �������������������
29 Trisakti handayani dan Sugiarti, konsep dan teknik penelitian gender (malang:Universitas 

Muhamadiyah Malang, 2002), 18�
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menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki. Semua bentuk 

ketidakadilan jender di atas, sebenarnya berpangkal pada suatu sumber 

kekeliruan yang sama, yaitu stereotype jender laki-laki dan perempuan. 

 

d. 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.30 Kekerasan artinya tindak kekerasan yang di 

lakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, 

masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya, peran gender 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, di artikan sebagai alasan untuk di perlakukan 

semena-mena, berupa tindak kekerasan. 

Namun dalam kasus yang telah diteliti, perempuan rupa-rupanya secara 

tidak langsung mendapatkan kekerasan secara psikis dengan dengan 
���������������������������������������� �������������������
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anggapan-anggapan karakter yang telah ada dalam masyarakat. Perempuan 

seakan-akan mendapat tekanan dari luar dirinya sendiri sehingga secara tidak 

langsung keadaan psikisnya menjadi tertekan dan tidak memungkinkan 

perempuan untuk lebih mengembangkan dirinya. 

 

e. Beban Kerja Ganda 

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.31 

Perempuan di NTT secara keseluruhan memiliki beban kerja ganda, baik 

itu sebagai ibu dalam rumah tangga maupun sebagai wanita karier dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini juga menjadi persoalan bagi kaum laki-laki 

untuk seakan-akan membatasi ruang gerak perempuan dalam hal 

mengembangkan kariernya sendiri. Hal ini pula yang juga ditemukan dalam 
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hasil penelitian terhadap kaum perempuan yang ada di GMIT. Alasan-alasan 

seperti ini rupanya sudah menjadi alasan yang klasik untuk membatasi 

perempuan menjadi seorang ketua sinode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


