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BAB V 

REFLEKSI TEOLOGIS 

 

Menurut Kejadian 1:27,1 pada dasarnya laki-laki dan perempuan diciptakan 

dengan keunikan masing-masing. Baik laki-laki dan perempuan tidak hanya diberikan 

kewajiban saja, namun juga diberikan hak, kedudukan dan peran yang tidak 

dibedakan. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki 

keterbatasan dan kelebihan digunakan untuk saling melengkapi. Demikianlah 

seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. 

Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Perempuan selalu berada dibawah 

bayang-bayang laki-laki. Mereka selalu dianggap sebagai manusia kelas dua yang 

tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Laki-laki selalu diberikan tempat yang 

lebih terhormat dibandingkan dengan perempuan.2 Oleh sebab itu, terdapat perbagian 

kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan yang dinilai lebih didominasi oleh 

laki-laki. Perempuan diberikan porsi untuk mengurus semua kebutuhan domestik, 

sedangkan laki-laki diberikan tanggungjawab untuk mengurus dunia publik. 

Sehubungan dengan kasus ini, Hommespun menggunakan istilah ‘katak di 

bawah tempurung’. Istilah ini hendak mengambarkan keberadaan perempuan yang 
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1 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab dengan Kidung Jemaat, 2008�
2 Saskia Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan, (Yogyakarta: Galangpress, 2010), 
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berada dalam kurungan budaya, Gereja, dan pandangan-pandangan sosial lainnya.3 

Demikianlah perempuan tidak dapat mengembangkan talenta dan kemampuan yang 

ia miliki di ranah publik, hanya sebatas pada persoalan keluarga, domestik saja. Inilah 

yang menjadi keprihatinan teologi feminis dan gerakan wanita Kristen lainnya untuk 

tidak hanya menyadarkan para perempuan, akan tetapi juga menyadarkan Gereja dan 

masyarakat mengenai kasih, keadilan dan kesetaraan yang Tuhan Yesus tekankan 

juga dalam masa pelayanan-Nya. 

Menurut Sumiyatingsih, yang mengutip pandangan Russell4 dalam Kejadian 

1:26-27 memahami identitas laki-laki dan perempuan dimana terdapat 2 penekanan, 

yaitu: 

a. Pada hakikatnya, Tuhan memberikan hubungan yang istimewa kepada 

laki-laki dan perempuan dan dengan diriNya sendiri. 

b. Bahwa laki-laki dan perempuan menjadi wakil dan perantara Allah untuk 

memerintah bumi dan seala isinya. 

Ayat 26 mempunyai indikasi bahwa tercermin citra Allah untuk berkuasa; 

manusia sebagai patner atau wakil Allah didalam menguasai dan memelihara 

ciptaanNya. Indikasi ayat 27 yang diulang lagi dalam Kej 5:1-2 adalah tidak adanya 

perincian perbadaan mengani citra Allah yang direflesikan dalam diri manusia: 
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3Anne Hommes, Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat, 

(Yogyakarta:Kanisius, 1992), 94�
4 Russel, Letty, dalam Sumiyatingsih, Dien: Skripsi Sarjana, Fakultas Teologi UKSW�
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“maka Allah menciptaka manusia itu menurut gambarNya,menurut gambar Allah 

diciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka.” 

Citra Allah digambarkan secara penuh didalam diri manusia laki-laki and 

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 

ini adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, sesama dan dunia.5 

Dalam Alkitabpun contoh-contoh kepemimpinan yang didominasi oleh kaum 

laki-laki bukanlah alasan yang membenarkan bahwa seorang pemimpin yang idela itu 

haruslah laki-laki. Contoh-contoh tersebut lebih dilator belakangi oleh hal-hal 

berikut:6 

a. Konteks budaya masa itu yang menempatkan kaum laki-laki diatas kaum 

perempuan. 

b. Penulis naskah-naskah Alkitab yang di dominasi oleh kaum laki-laki 

sehingga sudut pandang mereka (sudut pandang kaum laki-laki) melatar 

belakangi penulisan Alkitab. 

c. Komunikasi pembaca pada masa itu di dominasi oleh kaum laki-laki 

dimana laki-laki merupakan imam dalam keluarga dan para istri atau perempuan nanti 

mendengar dari laki-laki setelah membacanya. 
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6 Nuban Timo Eben, Hagar dan Putri-Putrinya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 118�
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Teks Alkitab yang juga menyebut Allah dalam sebutan Bapa tidak bisa 

menjadi dasar dalam penciteraan Allah yang maskulin saja. Penyebutan Bapa juga 

dipengaruhi oleh budaya patriakhal. Oleh karena itu perlu ditekankan pula 

penciteraan pribadi Allah yang feminin. Hal itu dapat dilihat dalam teks-teks Alkitab 

yang menciterakan tentang karya pemeliharaan Allah. Karena itu yang harus 

direflesikan adalah bagaimana memahami penciteraan Allah yang utuh berdasarkan 

Alkitab. Yaitu citra yang maskulin yang nampak dalam keadilan-Nya dan 

penghukuman-Nya, namun juga citra yang feminin yang nampak pula dalam kasih 

dan pemeliharaan-Nya.7 

Alkitab juga mencatat banyak hal terkait dengan peran perempuan kala itu. 

Perjanjian Lama bahkan memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi nabi. 

Hakim pun merupakan salah satu profesi yang dipegang oleh perempuan. Miryam 

saudari Harun merupakan satu dari tiga pemimpin utama bersama-sama dengan Musa 

dan Harun saat menghantar keluar Bangsa Israel dari Mesir, (Keluaran 15:20). 

Perjanjian Lama juga mencatat tentang Debora sang nabiah dan seorang hakim 

(Hakim-Hakim 4:4). Perjanjian Baru pun memberikan ruang kepada perempuan 

untuk berekspresi. Hana, sang nabiah yang berdoa, bersama Simeon sang pelihat, 

menunjukkan bakti mereka saat didatangi oleh Yusuf dan Maria di saat Tuhan Yesus 

berumur 8 hari (Lukas 2:36-38). Elisabeth dan Maria dalam Lukas 1 : 39-55 

merupakan dua perempuan yang takut akan Tuhan. Kolaborasinya menghasilkan 
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puji-pujian yang penuh sukacita dan bernubuat perihal tujuan kedatangan Tuhan 

Yesus saat masih berada dalam kandungan Maria. Maria Magdelana merupakan 

orang pertama di dunia ini yang mendengar kata-kata “Dia Sudah Bangkit”.8 

Kepemimpinan Debora juga merupakan salah satu contoh keberadaan 

perempuan yang pada zaman Israel kuno telah menjadi pemimpin umat yang bersifat 

religi. Hal ini menginspirasi bagi kaum perempuan masa kini dalam Gereja, bahwa 

perempuan juga bisa memimpin di dalam Gereja walaupun masih ada belenggu 

budaya patriakal yang sangat kental. 

Dalam bidang pelayanan atau bagian kepemimpinan dari tingkat jemaat 

sampai ketingkat sinode terlihat bahwa jumlah warga jemaat dari jumlah warga 

jemaat maupun yang hadir dalam berbagai kebaktian dan persekutuan, walaupun 

didominasi oleh kaum perempuan, namun dibagian aras kepemimpinan sinode masih 

dipegang oleh kaum laki-laki. Dari penjelasan ini maka kita dapat mengatakan bahwa 

Gereja belum menyadari bahwa sebenarnya perempuan juga terpanggil untuk 

melayani didalam Gereja. Perempuan juga adalah hamba Allah yang dipakai untuk 

meneruskan misi-Nya. Bukan laki-laki saja yang Allah pakai untuk dapat 

menjalankan misi-Nya, tetapi perempuan juga ada dalam perjalanan misi Allah, hal 

ini sangat jelas sekali dalam Perjanjian Lama melalui kepemiminan Debora yang 
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493�



��	�

�

menjalankan misi Allah dengan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa 

Kanaan.9 

Dalam perjalanan kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan 

hanya berada bersama kedua belas murid-Nya yang adalah laki-laki semua, tetapi 

juga dikelilingi oleh beberapa perempuan dimana perempuan mempunyai peran yang 

penting didalam pelyanan Tuhan Yesus, contohnya dalam Lukas 8:1-3:10 

1. Tidak lama setelah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari 

desa ke desa menberitakan injil kerajaan Allah, kedua belas murid-Nya 

bersama-sama dengan Dia 

2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh 

jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena, yang sudah dibebeaskan 

dari tujuh roh jahat 

3. Yohana istri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. 

Perempuan-prempaun ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 

Melalui ayat ini, Tuhan Yesus ingin menunjukan kepada setia umat-Nya 

bahwa baik laki-laki ataupun perempuan Tuhan pakai sebagai alat perpanjangan 

tangan-Nya untuk melayani umat. Karena bukan hanya kedua belas murid Tuhan 

Yesus saja yang bisa meayani umat, melainkan perempaun juga bisa menjdi pelayan 

dari-Nya, karena Ia sendiri tidak membedakan anatar laki-laki dan perempuan 
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Dengan menyadari hal tersebut diatas, GMIT seharusnya terpanggil untuk 

menjadi salah satu Gereja yang siap untuk menyuarakan nilai keadilan bagi semua 

orang, tanpa memberi batasan terhadap golongan-golongan tertentu. Perempuan juga 

harus diberi peluang yang sama besarnya dengan peluang yang diberikan kepada laki-

laki untuk mulai mengembangkan diri, potensi dan kemampuan yang ada, agar juga 

mampu tampil menjadi sosok pemimpin yang siap melayani dengan kaum laki-laki 

dalam tujuan untuk membangun pelayanan yang baik bagi sinode GMIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


