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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan ditulis kesimpulan dan saran yang adalah sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

a. Perbedaan jender adalah persoalan yang sampai dengan saat ini masih belum 

dapat terselesaikan dengan tuntas. Perbedaan jender telah melahirkan 

ketidaksetaraan hak, kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan. 

Pada akhirnya juga telah menguatkan kehadiran dari ketidakadilan jender 

yang sering terjadi pada perempuan. Namun, ketidakadilan terhadap 

perempuan bukan hanya menyentuh aras keduniawian, dalam hal ini di 

keluarga dan masyarakat saja, tetapi juga menyentuh aras agama, dalam hal 

ini Gereja. Gereja sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang 

dari nilai-nilai, moral, aturan malah berperan sebagai agen yang melahirkan 

ketidakadilan jender. Ini terbukti dengan fakta yang terjadi dalam runag 

lingkup Sinode GMIT. 

b. Dalam penelitian dikaji mengapa sampai dengan saat ini perempuan belum 

ada yang menjadi pemimpin/ketua Sinode GMIT. Ditemukan bahwa 

perempuan bukan tidak diberikan kesempatan. Perempuan sudah diberikan 

kesempatan tetapi tidak sebesar kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. 

Ditemukan ada beberapa faktor yang membuat perempuan kurang diberikan 

kesempatan, antara lain pengaruh dari doktrin agama, budaya patriarki baik 
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budaya Timor maupun budaya Kekristenan yang diwakili oleh budaya 

ptriakhal yang ada dalam Alkitab, pendidikan kaum perempuan yang kurang 

berkompetensi, serta stereotipi yang diberikan kepada perempuan karena fisik, 

dan medan/letak geografis GMIT yang dianggap oleh sebagian orang tidak 

memungkinkan untuk fisik seorang perempuan. 

c. Doktrin agama yang sudah melekat dalam pemikiran masyarakat NTT juga 

menjadi alasan mengapa GMIT sampai dengan saat ini belum memiliki ketua 

sinode seorang perempuan. Doktrin agama yang menggambarkan bahwa 

Tuhan adalah seorang laki-laki ternyata melahirkan stereotip yang kurang 

mendukung bagi kaum perempuan yang dianggap hanya berfungsi sebagai 

pembantu peran dalam hal kepemimpinan Tuhan Yesus. 

 

2. Saran 

a. Untuk GMIT 

� Gereja dalam hal ini Sinode GMIT harus mengubah pemikiran bahwa 

perbedaan biologis menjadikan laki-laki dan perempuan itu berbeda, 

sehingga hak, kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan juga harus 

dibedakan. Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belum 

adanya pemimpin/ketua Sinode GMIT seorang perempuan, GMIT harus 

mampu untuk penafsiran teks Alkitab juga harus dilakukan secara 

mendalam, kritis dan kontekstual serta sadar jender. 
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� GMIT perlu melakukan penafsiran kembali terhadap kitab suci bagi 

warga jemaat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan dan 

penafsiran yang dangkal tentunya dapat dihindari. 

� Gerejapun perlu untuk memasukan kesadaran akan kesetaraan dan 

keadilan jender kepada tiap jemaatnya melalui program-program yang 

telah disusun, contohnya ialah melalui ibadah dalam tiap keluarga dalam 

bulan keluarga, karena kesadaran akan kesetaraan jender lebih baik dan 

lebih bijaksana jika diajarkan terlebih dahulu dalam kehidupan 

berkeluarga. 

� Sebagai kaum perempuan GMIT agar bisa lebih menyadari lagi bahwa 

perempuan juga mampu melakukan seperti laki-laki (kuat dalam 

pelayanan), sehingga perempuan tidak selamanya dipandang sebagai 

makhluk lemah dan dinomor duakan dari segi fisik dan kemampuan untuk 

memimpin. 

 

b. Untuk masyarakat NTT 

Masyarakat melalui berbagai cara dan metode perlu melakukan dekonstruksi 

terhadap nilai-nilai patriarki dalam budaya. Saatnya bagi masyarakat 

menghapus prasangka-prasangka negatif terhadap perempuan yang selalu 

dikaitkan dengan fisik, daya tarik seksualitas, perempuan dan dunia domestik. 

Masyarakat perlu memperbaharui pemikiran dan tindakannya terhadap 

perempuan sesuai dengan pemahaman mengenai konsep kasih dan jender. 
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c. Fakultas 

Untuk fakultas Teologi terkususnya dalam mata kuliah Study Gender dan 

Hermeneutik-Feminis serta mata kuliah Agama Budaya, agar melalui 

pengajaran yang lebih menyentuh persoalan dalam masyarakat diharapkan 

agar mata kuliah ini mampu menjadikan mahasiswa untuk dapat lebih peka 

lagi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat, 

terutama ketidakadilan jender maupun kekerasan terhadap perempuan. 

Ketidakadilan jender bukan hanya ada didalam budaya yaitu didalam keluarga 

dan masyarakat, melainkan juga melekat didalam Gereja. Ini juga 

membukakan wawasan mahasiswa untuk dapat melihat budaya-budaya yang 

ada, dimana budaya-budaya itu turut mempengaruhi cara berfikir masyarakat 

terhadap peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan 

juga Gereja. 

 

 

 

 

 

 


