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LAMPIRAN 

A. Foto-foto 

 

 

Kedua gambar diatas adalah ketua sinode pertama (gambar paling atas) dan juga 

mantan ketua sinode periode lalu (gambar bawah sebelah kiri) serta ketua sinode 

periode 2011-2015 (gambar bawah sebela kanan), yang mengisyaratkan bahwa ketua 
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sinode yang ada di GMIT adalah laki-laki, dan belum pernah dipegang oleh 

perempuan. 

 

 

Contoh perempuan GMIT yang memiliki pendidikan S2. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa GMIT saat ini memiliki perempuan dengan pendidikan yang tinggi, namun 
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bekum diberikan kesempatan kepada mereka untuk menduduki jabatan sebagai ketua 

Majelis Sinode GMIT. 

 

 

 

 

Rapat Majelis Sinode yang dihadiri oleh Pendeta perempuan GMIT di GMIT Syalom 

Airnona. Rapat ini sebagian besar diikuti oleh kaum perempuan baik itu Pendeta 

maupun majelis. Dalam hal keterlibatan di Gereja, perempuan sudah mulai nampak, 

namun dalam hal kepemimpinan teratas perempuan belum bisa diberikan kesempatan 

yang sama dengan laki-laki. 
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Perempuan GMIT yang bertugas di dapur. Kaum perempuan GMIT terkadang 

mengikuti “kodrat alam” sebagai kaum domestik yang hanya bertugas dibelakang 

sebagai pengurus rumah tangga ketimbang menjadi kaum seperti kaum laki-laki yang 

berperan dalam segi publik. 

 

Ketiga calon Ketua Sinode GMIT periode 2011-2015. Dalam pemilihan ini salah satu 

calon adalah Pendeta perempuan yang memiliki pendidikan S2, namun belum 

diberikan kesempatan untuk memimpin GMIT dengan berbagai macam stereotipi 

yang ada. 
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B. Filed Notes 

1. Hasil Wawancara dengan PENDETA YN 

Nama  : Pendeta YN 

Hari/Tanggal : Jumat, 18-Mei-2012 

Jam  : 21.00 WITENG 

Tempat : Rumah jabatan Pendeta YN, Kuanino, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Pendeta Yance lebih melihat faktor doktrin dalam agama yang 

menjadi dasar mengapa GMIT sampai saat ini belum memiliki pemimpin seorang 

perempuan. 

Pokok-pokok penting 

1. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain. Begitu pula 

kepemimpinan dalam GMIT adalah bagaimana seseorang bias mempengaruhi 

orang lain tanpa memandang siapa orang itu, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. 

2. Namun dalam jemaat GMIT sendiri sepertinya lebih mempercayakan seorang 

laki-laki untuk memipin, dikarenakan sosok Tuhan Yesus dalam doktrin 

agama Kristen sendiri sudah paten digambarkan sebagai seorang laki-laki 

yang bijaksana yang mampu mengambil keputusan secara baik, sehingga 

mempengaruhi pola piker dari jemaat GMIT sendiri bahwa laki-lakilah yang 
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lebih pantas untuk menjadi pemimpin teratas dari struktur kepemimpinan di 

GMIT. 

3. Budaya patriarkhi juga mempengaruhi pola pikir jemaat GMIT yang 

menomor duakan perempuan, sehingga sulit bagi perempuan itu sendiri untuk 

menjadi seorang pemimpin. Budaya ini bias dikatakan sudah mendarah 

daging dan bias dikatakan kita sendiri sulit untuk merubah apa yang sudah 

ada, dan kalaupun bias mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang, 

dikarenakan pelabelan ini sudah ada dalam struktur kehidupan manusia yang 

paling dasar, yaitu agama. 

4. Agama sendiri mengajarkan bagaimana seorang laki-lakilah yang menjadi 

imam atas keluarganya, bagaimana Tuhan Yesus digambarkan sebagai sosok 

seorang laki-laki, dalam doapun sering Tuhan Yesus sering disebut dengan 

“BAPA” yang secara tidak langsung mempertegas jenis kelamin dari Yesus, 

dimana kedua belas Rasul adalah laki-laki, dan masih banyak lagi budaya 

yahudi yang melatar belakangi bagaimana jemaat berkonsep tentang seorang 

pemimpin dalah seorang laki-laki. 

5. Dengan demikian Alkitab yang adalah pedoman bagi masyarakat GMIT 

sendiri dengan tidak disengaja sudah memposisikan perempuan sebagai kaum 

kelas duadan tidak memiliki wibawa untuk menjadi seorang pemimpin. 
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2. Hasil Wawancara dengan Pendeta ML 

Nama  : Pedeta ML 

Hari/Tanggal : Senin, 21-Mei-2012 

Jam  : 11.00 WITENG 

Tempat : Rumah Pendeta BL, Walikota, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Pendeta Maria lebih melihat faktor budaya yang menjadi dasar 

mengapa GMIT sampai saat ini belum memiliki pemimpin seorang perempuan. 

Pokok-pokok penting 

1. Dalam sejarahnya, seorang perempuan  belum bisa menempati posisi paling 

atas dari struktur kepemimpinan di GMIT karena factor budaya yang masih 

kental dalam jemaat GMIT sendiri, yaitu budaya patrirkhi. 

2. Harus diakui bahwa budaya di Timor juga mempengaruhi kepemimpinan 

yang ada di GMIT. Patriarkhi / garis keturunan ayah, sebagai ayah yang 

bekerja di luar rumah untuk menghasilkan uang bagi keluarganya, sebagai 

ayah yang mengambil keputusan dalam keluarga, melekat pada setiap 

masyarakat GMIT, sehingga ketika seorang perempuan akan menjadi 

pemimpin maka secara tidak langsung akan banyak opini-opini yang 

menempatkan perempuan itu di bawah laki-laki. 
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3. Budaya Timor sendiri juga menempatkan perempuan pada posisi kelas dua, 

misalnya perempuan tidak ada hak suara dalam pernikahan, tidak boleh 

mengambil bagian dalam upacara adat, tidak boleh jalan mendahului suami, 

dll. Diskrirminasi bagi perempuan yang disebabkan oleh budaya patriarkhi ini 

menimbulkan kesenjangan jender yaitu tatanan nilai sosial budaya 

masyarakat, yang pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada 

perempuan. 

4. Jika dilihat dalam Alkitab kita sendiri, misalnya dalam Perjanjian Lama yang 

nota banenya berdasar pada budaya Yahudi, Nabi-nabi yang paling sering 

banyak muncul adalah nabi laki-laki. Banyak aspek-aspek kehidupan yang 

dibungkus dengan konsep patriarkhi 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. 
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3. Hasil Wawancara dengan Ibu SDH 

Nama  : Ibu SDH  

Hari/Tanggal : Senin, 21-Mei-2012 

Jam  : 17.00 WITENG 

Tempat : Rumah ibu SDH, Tarus, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Ibu Sofie lebih melihat faktor pendidikan yang menjadi dasar 

mengapa GMIT sampai saat ini belum memiliki pemimpin seorang perempuan. 

Pokok-pokok penting 

1. Peluang perempuan untuk memimpin sebenarnya sudah ada, namun faktor 

pendidikan masih belum kuat untuk mendukung ini. Berbicara tentang 

pendidikan maka yang dapat mengenyam bangku adalah semua manusia tanpa 

dibatasi oleh jenis kelamin. Namun pengaruh budaya patriarkhi yang ada 

dalam budaya NTT telah mempengaruhi kesempatan pendidikan bagi kaum 

perempuan. Pendidikan yang tinggi yang boleh dikecap oleh laki-laki karena 

peran dan tanggung jawab mereka yang lebi besar dari perempuan. 

2. Masyarakat di Timor beranggapan bahwa 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 
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karena keterbatasan pendidikan kaum perempuan inilah mengakibatkan 

rendahnya kepemimpinan perempuan baik dalam masyarakat dan agama. 

3. 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. 

 

4. Hasil Wawancara dengan Pendeta BNL 

Nama  : Pendeta BNL  

Hari/Tanggal : Selasa, 22-Mei-2012 

Jam  : 11.00 WITENG 

Tempat : Rumah jabatan sekertaris GMIT Kupang, Oeba, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Bapak Benjamin lebih melihat faktor pelabelan dalam masyarakat 

(stereotip) yang menjadi dasar mengapa GMIT sampai saat ini belum memiliki 

pemimpin seorang perempuan. 

Pokok-pokok penting 

1. Kurangnya kepemimpinan perempuan dalam struktur pemerintah maupun 

gereja diakibatkan karena kurangnya dukungan dari sesama perempuan. 

Keraguan atas kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, diakibatkan karena 
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pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu 

melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu yaitu 

perempuan. 

2. Pelabelan itu sendiri muncul dari budaya yang ada di NTT, yaitu budaya 

patriarkhi. Jika masyarakat NTT melihat dalam Alkitab pada 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, 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. Namun pada kenyataannya perempuan masih saja 

mendapat pelabelan sebagai makhluk kelas dua yang posisinya berada di 

bawah laki-laki. 

3. Pelabelan ini juga membatasi bahwa perempuan berurusan dengan urusan 

domestik yaitu berkaitan dengan rumah tangga, sebagai ibu mengurus anak-

anak dan juga sebagai istri. Sedangkan laki-laki yang di gambarkan 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. 
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5. Hasil Wawancara FGD dengan Pendeta Bl, Pendeta ML dan Pendeta YN 

Nama  : Pendeta BL, Pendeta ML dan Pendeta YN 

Hari/Tanggal : Senin, 21-Mei-2012 

Jam  : 11.00 WITENG 

Tempat : Rumah bapak Pdt.BL, Walikota, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Bapak Bobby, Bapak Yance dan Ibu Maria lebih melihat faktor 

pelabelan dalam masyarakat (stereotip) yang menjadi dasar mengapa GMIT sampai 

saat ini belum memiliki pemimpin seorang perempuan. 

Pokok Penting 

1. Daerah pelayanan GMIT memiliki struktur dari kota hingga ke desa-desa, dan 

untuk menjangkaunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mau dan bias 

untuk sampai ke daerah-daerah tersebut mengingat GMIT memiliki beberapa 

tempat yang medannya sangat berat untuk dilalui seorang perempuan, 

sehingga muncul pelabelan dalam masyarakat bahwa keterbatasan fisik dari 

kaum perempuan dipandang tidak memungkinkan untuk kondisi fisik 

perempuan yang dinilai lemah. 

2. Budaya yang membungkus masyarakat NTT nampaknya juga memegang 

peran dalam hal ini. Pelabelan tentang kondisi fisik perempuan yang lemah 

berakar dari bagaimana masyarakat memandang perempuan yang hanya 
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memainkan peran sebagai warga kelas dua dari pada laki-laki yang memegang 

peran segala aspek yang ada dalam masyarakat. 

 

6. Hasil Wawancara FGD dengan sodara IM, sodara SRP dan sodara AS 

Nama  : Sodara IM, Sodara SRP dan Sodara AS 

Hari/Tanggal : Selasa, 22-Mei-2012 

Jam  : 16.00 WITENG 

Tempat : Rumah jabatan GMIT Batu Karang, Kuanino, Kupang-NTT 

Hal Mendasar : Bapak Imanuel, Bapak Alfred dan Ibu Selfiana lebih melihat faktor 

pelabelan dalam masyarakat (stereotip) yang menjadi dasar mengapa GMIT sampai 

saat ini belum memiliki pemimpin seorang perempuan. 

Pokok Penting 

1. Pemimpin adalah orang yang bersedia untuk melayani orang lain. Apapaun 

pelayanan tersebut, siap atau tidak siap, seorang pemimpin haruslah bersedia 

untuk memenuhi permintaan dari jemaatnya. Itulah resiko menjadi seorang 

pemimpin. 

2. Ada sebuah pelabelan dalam masyaarakat bahwa naluri seorang ibu ialah 

selalu mengingat anak-anaknya. Jika dalam tugas dan pelayanannya seorang 

pemimpin dituntut untuk pergi ke tempat yang jauh, seorang perempuan yang 
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adala seorang ibu rumah tangga yang dalam pikirinnya masih saja mengingat 

keluarga dan khususnya anak-anaknya, secara tidak langsung ia tidak bias 

menfokuskan pikirannya kepada tugas yang sedang dikerjakan. Pelabelan 

seperti inilah yang pada akhirnya membatasi ruang gerak dari seorang 

perempuan untuk menjabati struktur kepemimpinan teratas dari GMIT. 

3. Budaya patriarkhi 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 menjadi seorang pemimpin. 

 

C. Struktur GMIT 

Struktur Majelis Sinode GMIT periode 2011-2015 

Ketua   : Pdt. Bobby Litelnoni 

Wakil Ketua  : Pdt. Welmince Kameling-Maleng 

Sekertaris  : Pdt. Benjamin Nara Lulu 

Wakil Sekertasis : Pdt. Ince Ay-Touselak 

Bendahara  : Pdt. Welem Nunuhitu 
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Anggota-anggota 

Bagian Pendidikan : Bapak Ayub Titueki 

Bagian Hukum : Ibu Inche Sayuna 

Bagian Ekonomi : Ibu Sovie Malelak de Haan 

Bagian Politik  : Bapak Paul Lianto 

 


