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In order to promote gender equality in Indonesia, the church as one of the              

systematic and organized congregations need to be involved. The priests          
as leaders who provide teaching in the church hold a large role,            
especially the male priests whose number exceed the female ones and as a             
man, they are more resistant to the idea of gender equality. Therefore, this             
study wanted to see the gender role attitudes of male priests and their             
understanding of feminist theology that is closely related to the teaching of            
gender equality in the church. This study revealed three of them have the             
traditional gender roles attitude and they haven’t known yet the feminist           
theology. They believe there are different roles and attributes between          
women and men that must be addressed with respect to and help each             
other. While not demeaning women, such a view is still potential to            
perpetuate the patriarchal culture. However, it is interesting that these          
three male priests do not regard several themes of the feminist theology in             
the patriarchal perspective although not in the feminist point of view           
either. Meanwhile, based on the experience of the only one male priest in             
this research who has an egalitarian gender role attitude and a very good             
understanding of feminist theology, it seems that a strategy is needed in            
spreading the idea of gender equality that won’t provoke parishes’s          
refusal. Inserting it into the sermons, embracing the young people, and           
giving examples through the words and deeds in everyday life, are several            
ways that can be applied by the male priests who’d like to carry the              
gender equality on their teaching in the church.  
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Masyarakat Indonesia menganut sistem patriarki yang menempatkan laki-laki        
di posisi utama dan mensubordinasikan perempuan. Sistem ini merugikan perempuan          
baik secara fisik, sosial, dan emosional. Oleh sebab itu, sejumlah aktivis berusaha            
memperjuangkan nasib perempuan di Indonesia dengan mengembangkan kesetaraan        
gender dalam masyarakat.  

Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat dianggap tepat         
untuk memulai pembelajaran kesetaraan gender. Sebagai sistem, keluarga terkait         
dengan sistem lain dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terbentuk dalam sebuah          
keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai lain yang diperoleh dari jaringan sistem           
keluarga itu. Khususnya dalam masyarakat Indonesia yang menekankan kehidupan         
beragama, lembaga keagamaan dipandang kuat memengaruhi nilai-nilai keluarga.  

Di antara berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia, Kristen sering          
dianggap sebagai agama dengan lembaga yang memiliki organisasi terstruktur dan          
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sistematis. Sayangnya, terkait dengan kesetaraan gender, pengajaran gereja dianggap         
melanggengkan bias gender itu sendiri.  

Dalam bukunya Memperkenalkan Teologi Feminis, Anne M.Clifford (2002)        
menceritakan pengetahuan mahasiswa dan mahasiswinya mengenai tokoh perempuan        
dalam Alkitab hanya sebatas Hawa, Maria Magdalena, dan Maria, ibu Yesus. Kedua            
tokoh pertama digambarkan secara negatif: Hawa sebagai perempuan yang membawa          
Adam (laki-laki) masuk ke dalam dosa dan Maria Magdalena sebagai pelacur dan            
perempuan pezinah. Padahal Maria Magdalena adalah murid Yesus yang memimpin          
gerakan perempuan dan mengupayakan kepemimpinan perempuan.  

Di antara mahasiswa dan mahasiswi Clifford (2002) juga hampir tidak ada           
yang menyebutkan Debora dan Ruth, tokoh perempuan dalam kitab Perjanjian Lama           
yang perlu diteladani. Bahkan, tidak ada satupun yang menyebutkan tokoh perempuan           
bernama Lidia, Priskila, Tekla, Eunike, Phoebe, Nympha, dan terlebih lagi Junia.           
Tokoh terakhir ini masih diperdebatkan jenis kelaminnya meski sejumlah bukti kuat           
menunjukkan bahwa ia seorang perempuan .  

Pengajaran lainnya yang bias gender dalam sejumlah gereja adalah pengenaan          
cadar dalam prosesi perkawinan sebagai simbol virginitas bagi perempuan. Jika          
perempuan sudah tidak perawan, ia tidak boleh mengenakan cadar. Akibatnya prosesi           
perkawinan menjadi penyiksaan emosional bagi perempuan yang tidak lagi perawan,          
apapun penyebab yang melatarbelakanginya. Selain itu, dalam konseling pra nikah          
dan ibadah perkawinan, pendeta umumnya mengajarkan agar istri tunduk kepada          
suami yang merupakan kepala istri. Demikian pula dalam konseling perkawinan,          
kekerasan dan penderitaan apapun yang dialami perempuan akibat tindakan suami          
justru dianggap sebagai ujian dan istri yang baik harus kuat menerima ujian ini.  

Sejauh ini, sebagian besar yang menjadi pendeta adalah laki-laki. Menurut          
Crawford dan Unger (2000), laki-laki memiliki sikap peran gender yang lebih           
tradisional dibandingkan perempuan. Mereka cenderung meyakini sikap peran gender         
tradisional itu bersifat bawaan dan sulit diubah. Konrad dan Harris (2002) juga            
menyatakan bahwa kaum laki-laki umumnya enggan menggeser sikap peran         
gendernya ke arah egaliter. Hal ini dikarenakan pergeseran tersebut akan          
mengguncang status quo mereka sebagai laki-laki. Padahal dengan sistem patriarkis          
yang saat ini berlaku, laki-laki berada dalam posisi yang diuntungkan karena memiliki            
kekuasaan (power) yang jauh lebih tinggi.  

Padahal pendeta merupakan pusat pengajaran dalam sebuah gereja dan         
dianggap sebagai teladan baik dalam ucapan maupun tindakan. Seluruh         
pernyataannya akan diyakini kebenarannya karena ia dipandang paling memahami         
kitab suci. Oleh karena itu, penulis menganggap pendeta merupakan ujung tombak           
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di gereja. Tentunya tidak semua pendeta           
bias gender dalam pengajarannya. Contohnya Andi Yohanes, pendeta laki-laki yang          
menuliskan buku renungan tentang tokoh perempuan dalam Alkitab (2005). Ia          
memahami mengenai struktur sosial dan gender, serta menganggap perempuan setara          
dengan laki-laki. Oleh karena itu, penulis melihat perlu adanya penelitian terlebih           
dahulu mengenai sikap peran gender pendeta laki-laki. Setelah itu dikaji pula           
dampaknya terhadap pengajaran pendeta tersebut.  
 

Peran Gender 
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Konrad dan Harris (2002) mengutip pendapat Holt dan Ellis bahwa peran           
gender adalah sikap, perilaku, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan jenis            
kelamin seseorang. Peran gender terbentuk berdasarkan harapan masyarakat mengenai         
sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada jenis           
kelamin orang tersebut. Peran gender terbagi dua, yaitu tradisional dan egaliter.           
Individu yang memiliki sikap positif terhadap peran gender tradisional cenderung          
membedakan aktivitas peran, atribut kepribadian, atribut fisik, dan atribut kognitif          
dari laki-laki dan perempuan sesuai dengan stereotipe yang berlaku dalam masyarakat           
(Zainuri, 2002). Contohnya perempuan dianggap berperan sebagai ibu rumah tangga          
(aktivitas peran), cenderung patuh dan sensitif (atribut kepribadian), lemah secara          
fisik (atribut fisik), dan tidak pandai matematika (atribut kognitif). Sebaliknya,          
individu yang memiliki sikap peran gender egaliter tidak membedakan perempuan          
dan laki-laki dalam peran dan atribut-atribut tersebut (Rice, 1999; Olson & DeFrain,            
2003).  

 

Teologi Feminis Kristen 
 

Teologi feminis Kristen adalah teologi Kristen yang telah dilandaskan pada          
kritik dan rekonstruksi paradigma gender (Parsons, 2002) untuk memahami iman          
Kristen dari sisi pengalaman kaum perempuan (Clifford, 2002). Teologi ini          
mempertanyakan dominansi laki-laki dan subordinasi perempuan dalam teologi        
Kristen serta menganggapnya bertentangan dengan dasar ajaran Kristen. 

Beberapa tema yang dianalisis dalam teologi feminis Kristen, adalah (1)          
penciptaan manusia bahwa laki-laki diciptakan lebih dahulu dibandingkan perempuan         
sering dijadikan landasan subordinasi perempuan; (2) pencitraan perempuan dalam         
kitab Perjanjian Lama sebagai penyebab dosa, korban, dan pemimpin, dengan dua           
pencitraan yang terakhir ini sangat jarang diajarkan kepada umat; (3) representasi           
Tuhan sebagai gambaran bapa dan anak laki-lakinya menunjukkan maskulinitas         
dalam teologi sehingga teologi feminis berusaha mengkaji femininitas dalam figur          
Tuhan; (4) penafsiran kembali ayat-ayat yang bias gender dalam Alkitab seperti Roma            
16 :7, I Korintus 14 : 33b-36, dan Efesus 5 : 21-33, dan I Timotius 2 : 11-15; (5)                   
tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang ‘sebenarnya’ menunjukkan       
egalitarianisme dalam Alkitab seperti Maria bunda Yesus, Maria dan Marta,          
perempuan Samaria, dan tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang jarang atau bahkan          
tidak pernah disebutkan seperti Ruth, Ester, Huldah, Miriam, Debora, Priskila, Junia,           
Tekla, Eunike, Phebe, dan Lidia; (6) beberapa ayat Alkitab yang menekankan           
kesetaraan gender, seperti Galatia 3 : 28, I Korintus 2 : 7-11, dan Kejadian 2 : 22-24;                 
dan (7) egalitarianisme dalam pengajaran Yesus seperti Yesus berkeliling         
mengabarkan Injil bersama perempuan dan kepada para perempuan, Yesus         
menampakkan diri pertama kali setelah kematianNya kepada Maria Magdalena.         
Padahal pada zaman itu perempuan dilarang belajar tentang Firman Tuhan dan           
kesaksian perempuan sama sekali tidak diperhitungkan.  
 
 

Rumusan Masalah 
 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap peran gender          
yang dimiliki pendeta laki-laki, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampaknya         

3 
 



terhadap pengajaran di gereja? Masalah ini dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan           
penelitian: 
a) Bagaimana sikap peran gender pendeta laki-laki? Tradisional atau egaliter? 
b) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sikap peran gender pendeta laki-laki         

tersebut? 
c) Sejauh mana pemahaman pendeta laki-laki mengenai isu-isu perempuan yang         

dibahas dalam teologi feminis? 
d) Bagaimana sikap pendeta laki-laki terhadap isu-isu perempuan tersebut?  
e) Sejauh mana pendeta laki-laki memasukkan isu-isu perempuan dalam        

pengajarannya? 
f) Bagaimana pola relasi gender dalam isi kotbah pendeta di ibadah perkawinan           

dan/atau konseling pra nikah? 
g) Sejauh mana pengetahuan jemaat dalam gereja yang dipimpin pendeta laki-laki          

tersebut mengenai tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab? 
 

Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode wawancara        

dan analisis teks/kotbah. Subjek dalam penelitian ini adalah empat pendeta laki-laki           
yang telah menjalankan tugasnya sebagai pendeta minimal 2 tahun, masing-masing di           
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Protestan           
di Indonesia bagian Barat (GPIB), dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jakarta.            
Batas waktu 2 tahun dipilih untuk menjamin bahwa pendeta yang bersangkutan sudah            
melewati masa penyesuaian diri dalam menjalankan tugasnya. Gereja-gereja yang         
disebutkan di atas tergabung dalam satu denominasi dan memiliki struktur organisasi           
gereja yang relatif sama.  
 
 

Hasil dan Pembahasan 
 

 
Gambaran Umum Pendeta Laki-laki 
 

Ada empat pendeta yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu Pdt. Anton,           
Pdt. Sigit, Pdt. Jimmy, dan Pdt. Rony (keempatnya adalah nama samaran). Berikut ini             
adalah gambaran umum mereka: 

 
Tabel 1 
Gambaran Umum Pendeta Laki-laki 
Pendeta Anton Sigit Jimmy Rony 
Usia 45 tahun 42 tahun 43 tahun 45 tahun 
Suku Tionghoa Jawa Ambon Batak 
Pendidikan S-2  S-1 S-1 Studi 

S-3 
Lama menjadi pendeta 
Profesi selain pendeta 

15 tahun 
Dosen  

17 tahun 
    --- 

20 tahun 
     --- 

20 tahun 
Dosen 

Status perkawinan 
Usia perkawinan 

Menikah 
18 tahun 

Menikah 
14 tahun 

Menikah 
18 tahun 

Menikah 
15 tahun 
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Pekerjaan istri 
 
Jumlah anak 

Ibu rumah 
tangga 
2 (dua) 

Ibu rumah 
tangga 
2 (dua) 

Ibu rumah 
tangga 
1 (satu) 

Dokter 
 
3 (tiga) 

 
 
Latar Belakang Menjadi Pendeta 

Secara umum keempat pendeta laki-laki dalam penelitian ini menjadi pendeta          
karena mendapatkan ‘panggilan’. Pdt. Sigit mendapatkan semacam penglihatan saat ia          
masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pdt. Jimmy mendapatkan           
panggilan ini setelah mengalami kecelakaan hebat yang hampir merenggut nyawanya.          
Pdt. Anton merasa ada yang kurang dalam hidupnya meski telah menjadi sarjana            
ekonomi. Setelah memohon petunjuk dari Tuhan, ia mendapat jawabannya untuk          
menjadi pendeta. Sedangkan Pdt. Rony tidak mengalami panggilan khusus namun          
melihat kebahagiaan kakek dan ayahnya yang telah menjadi pendeta, beliau merasa           
terpanggil untuk menjalani peran yang sama.  

 
 
Tugas-tugas/Kegiatan-kegiatan Pendeta 

Keempat pendeta yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah pendeta         
dinas, maksudnya mereka terikat untuk melayani secara khusus di sebuah gereja yang            
sudah ditunjuk oleh dewan gereja yang bersangkutan. Namun demikian, bukan berarti           
mereka tidak boleh melayani di gereja lain. Mereka dapat diminta untuk memimpin            
ibadah di tempat lain asalkan ada surat permohonan resmi ke gereja tempat mereka             
bertugas. Di samping itu, biasanya masing-masing gereja memiliki kegiatan         
pertukaran pelayan atau pertukaran mimbar. Maksudnya adalah antar gereja saling          
bertukar pendeta, biasanya pada minggu-minggu tertentu sesuai dengan penjadwalan         
yang sudah diatur oleh sidang dewan gereja (perkumpulan gereja-gereja sejenis,          
misalnya dewan GPIB, GKI, dsb).  

Secara umum, tugas-tugas/kegiatan yang dilakukan Pdt. Anton, Pdt. Sigit, Pdt.          
Jimmy, dan Pdt. Rony adalah memimpin ibadah mingguan, memimpin ibadah di           
kelompok-kelompok pelayanan/bidang kategorial seperti kelompok remaja/pemuda,      
kaum ibu, kaum bapak, dan lansia), memberikan konseling pra nikah, memimpin           
ibadah perkawinan, menjenguk jemaat yang sakit, memimpin ibadah duka cita bagi           
jemaat atau anggota keluarga yang meninggal dunia, memimpin ibadah syukur di           
rumah jemaat (biasanya jemaat yang meminta ibadah ini dilakukan di rumah mereka            
karena mereka tengah merayakan suatu peristiwa bahagia seperti ulang tahun,          
perayaan hari perkawinan, dan wisuda), memimpin ibadah rutin jemaat, memimpin          
rapat-rapat di gereja, dan menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh dewan gereja.  
 
Pemahaman Pendeta Laki-laki tentang Feminisme Secara Umum 

Di antara keempat pendeta yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tiga di           
antaranya telah mengenal istilah feminisme. Ketiga pendeta ini adalah Pdt. Rony, Pdt.            
Anton, dan Pdt. Jimmy. Hanya Pdt. Sigit yang mengaku tidak memahami apa itu             
feminisme dan merasa belum pernah mendengar istilah ini. Namun di antara ketiga            
pendeta yang mengenal feminisme, hanya Pdt. Rony yang sangat memahaminya.          
Beliau bahkan mendefinisikan feminisme dengan definisi yang umum digunakan,         
yakni sebagai kajian mengenai penindasan terhadap perempuan dan upaya-upaya         
mengatasi penindasan tersebut. Beliau memahami perjuangan kelompok perempuan        
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dan dapat menjelaskan perjuangan kelompok feminis di berbagai negara. Beliau          
mengenal beragam aliran feminisme dan tokoh-tokoh feminis dunia.  

Pemahaman Pdt. Rony mengenai feminisme juga terlihat dari pengenalannya         
akan istilah-istilah tertentu yang umumnya hanya dikenal di kalangan gerakan          
perempuan. Contohnya sebutan pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah         
tangga, perempuan yang dilacurkan dan bukan wanita tunasusila. Beliau juga          
mengenal lembaga-lembaga yang menangani isu perempuan seperti Komnas        
Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan         
(LBH APIK), dan bahkan Arus Pelangi yang memfokuskan perjuangannya untuk          
kelompok lesbian, gay, biseksual, transseksual dan transgender. Beliau juga mengenal          
langsung dan menjalin relasi personal maupun profesional dengan orang-orang yang          
bergerak dalam isu perempuan ini.  

Sedangkan Pdt. Anton tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai         
feminisme seperti Pdt. Rony. Beliau hanya memahami feminisme sebagai suatu aliran           
yang menyuarakan kesetaraan gender. Beliau melihatnya dari sisi kelompok         
perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk setara dengan laki-laki.         
Selain itu, beliau masih menyebut perempuan yang dilacurkan sebagai wanita tuna           
susila dan pekerja rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga. 

Pdt. Anton juga masih memiliki stereotipe mengenai perempuan feminis,         
meski stereotipe ini tidak dimaksudkan sebagai stereotipe negatif. Dalam pandangan          
beliau, kelompok feminis adalah perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang tidak          
membutuhkan laki-laki. Beliau tidak menentang feminisme dan menganggap wajar         
bila feminisme itu hadir karena memang kondisi perempuan saat ini belum baik.            
Meski demikian, Pdt. Anton belum dapat menerima perjuangan kelompok-kelompok         
perempuan seperti kelompok lesbian atau perempuan yang dilacurkan. Menurut         
beliau, dua kelompok ini merupakan kelompok yang ekstrim dan mengundang pro           
dan kontra mengenai keberadaan mereka.  

Sementara itu Pdt. Jimmy juga sama seperti Pdt. Anton, ia tidak memahami            
feminisme sedalam Pdt. Rony dan belum dapat mendefinisikan feminisme dari sudut           
pandangnya. Ia juga mengaku hanya tahu istilah feminisme namun tidak paham           
tentang sejarah gerakannya, tokoh-tokohnya, dsb. Menariknya, Pdt. Jimmy memiliki         
pandangan-pandangan yang sangat feminis. Ia bahkan menyatakan dengan tegas         
bahwa gereja seharusnya sudah lebih terbuka dengan isu-isu sosial seperti kekerasan           
terhadap perempuan ataupun homoseksualitas.  

Sementara itu Pdt. Sigit belum mengenal feminisme dan baru mendengar          
istilah ini dalam wawancara dengan peneliti. Setelah dijelaskan mengenai feminisme,          
beliau mengatakan perlu waktu untuk merenungkan kembali hal itu karena          
menurutnya perempuan dan laki-laki memang setara di mata Tuhan tetapi tetap ada            
perbedaan-perbedaan di antara keduanya dan perempuan harus dapat menerima         
bahwa untuk satu dan lain hal mereka lebih lemah daripada laki-laki.  

 
Sikap Peran Gender Pendeta Laki-laki 

Secara umum, tiga pendeta laki-laki dalam penelitian ini memiliki sikap peran           
gender yang cenderung tradisional, hanya Pdt. Rony yang memiliki sikap egaliter.           
Dalam dimensi aktivitas peran, Pdt. Anton, Pdt. Sigit, dan Pdt. Jimmy memandang            
laki-laki dan perempuan memiliki peran-peran tertentu, namun tidak secara kaku.          
Mereka menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu          
rumah tangga. Perempuan boleh saja memiliki karir, tetapi menurut mereka sebaiknya           
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tidak melebihi suami. Hanya Pdt. Rony yang dengan tegas mengatakan bahwa           
perempuan dapat saja disebut sebagai kepala keluarga jika memang suaminya tidak           
dapat menjalankan peran tersebut. Selain itu, dalam pandangan Pdt. Anton, Pdt. Sigit,            
dan Pdt. Jimmy, perempuan yang memiliki karir tidak serta merta dapat menjadi            
kepala keluarga. Fungsi kepala keluarga tetap dipegang oleh laki-laki.  

Dalam pembagian tugas-tugas, mereka berpendapat bahwa tidak ada pembagian         
tugas yang kaku antara perempuan dan laki-laki asalkan mereka mampu          
melakukannya. Contohnya, Ibu Anita, istri Pdt. Anton lebih cakap memperbaiki          
peralatan elektronik yang rusak sehingga biasanya pekerjaan tersebut diberikan         
kepada Ibu Anita. Dalam hal pengasuhan anak, para pendeta ini juga terlibat meski             
memang pengasuhan utama tetap dipegang oleh istri mereka. Contohnya dalam          
menggantikan popok putrinya saat masih bayi, Pdt. Jimmy tidak keberatan          
melakukannya. Demikian pula Pdt. Sigit yang bersedia mencuci pakaian bila istrinya           
sedang sakit atau sudah tampak kelelahan, atau bahkan saat beliau sedang tidak            
mengerjakan tugas-tugas rutinnya sebagai pendeta. Dalam hal pengambilan        
keputusan, ketiga pendeta ini juga melibatkan istri masing-masing. Mereka mengajak          
istri bersama-sama mengambil keputusan dalam permasalahan yang mereka hadapi.  

Dalam hal atribut kepribadian dan fisik, ketiga pendeta yakni Pdt. Anton, Pdt.            
Sigit, dan Pdt. Jimmy mengenakan atribut-atribut tradisional kepada perempuan dan          
laki-laki. Pdt. Sigit tampaknya memiliki pandangan yang paling tradisional dalam hal           
ini. Sebaliknya Pdt. Rony sudah memahami bahwa atribut kepribadian yang          
dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan selama ini hanya bentukan masyarakat.          
Menurut Pdt. Rony, seandainya laki-laki dan perempuan diajarkan nilai-nilai yang          
sama sejak dini, tidak akan ada perbedaan seperti yang ditemui sekarang.  

Sedangkan dalam dimensi atribut kognitif, empat pendeta laki-laki dalam         
penelitian ini percaya bahwa baik kecerdasan secara umum tidak ada kaitannya           
dengan jenis kelamin. Namun demikian, Pdt. Anton, Pdt. Jimmy, dan Pdt. Sigit            
meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kekhasan sendiri dalam         
aspek-aspek kecerdasannya. Mereka menganggap laki-laki memiliki kemampuan       
matematika dan spasial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sedangkan         
perempuan lebih pandai dalam hal kemampuan bahasa dan gerak tubuh seperti           
menari. Mengenai istri beliau yang pandai memperbaiki peralatan elektronik, Pdt.          
Anton mengatakan itu mungkin pengecualian saja. Dalam hal ini terjadi subgrouping,           
yakni bahwa temuan seseorang terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan           
stereotipe tidak meruntuhkan stereotipe orang tersebut, melainkan membuatnya        
memunculkan subkelompok tentang kelompok yang mereka kenakan stereotipe        
(Myers, 2007). Sedangkan Pdt. Rony sama seperti tokoh-tokoh psikologi feminis          
menganggap perbedaan aspek-aspek intelektual antara laki-laki dan perempuan bukan         
disebabkan perbedaan gender melainkan hanya karena faktor latihan (Matlin, 2008).          
Bila perempuan dilatih hal yang sama dengan laki-laki, ia akan mampu           
melakukannya, demikian pula sebaliknya.  
 
Teologi Feminis dalam Pandangan Pendeta Laki-laki 

Pdt. Sigit tidak mendukung teologi feminis sedangkan Pdt. Anton bersikap          
netral. Pdt. Anton tidak keberatan dengan teologi feminis namun juga tidak akan ikut             
memperjuangkan teologi feminis atau gerakan feminisme lainnya. Sementara itu Pdt.          
Jimmy menyatakan ketertarikan dan dukungannya terhadap gerakan feminisme dan         
khususnya teologi feminis. Namun beliau masih ragu untuk bergabung dengan          
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gerakan feminis meski bersedia membantu bila ada perempuan yang membutuhkan          
pertolongannya. Sedangkan Pdt. Rony sangat mendukung teologi feminis. Ia bahkan          
mengatakan teologi feminis wajib diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi. Dalam         
pandangannya, teologi feminis berkaitan dengan sejarah gereja yang seharusnya         
diketahui oleh para calon pendeta. Secara lebih detil, berikut ini pandangan para            
pendeta laki-laki terhadap tema-tema dalam teologi feminis: 

Penciptaan Manusia. Keempat pendeta laki-laki dalam penelitian ini        
sama-sama menyetujui bahwa sesuai dengan ajaran yang mereka yakini, laki-laki          
diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian perempuan. Namun demikian mereka tidak          
setuju bila hal ini dijadikan landasan subordinasi perempuan. Mereka sepakat bahwa           
perempuan adalah penolong yang sepadan sebagaimana tertulis dalam Alkitab.         
Bahkan Pdt. Rony melihat lebih jauh bahwa sebagai penolong, sebenarnya          
memperlihatkan kelebihan perempuan. “Bukankah seorang penolong berarti memiliki        
sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang yang ditolong itu?” demikian beliau            
menegaskan.  

Pencitraan Perempuan dalam Kitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian        
Lama, perempuan ditampilkan sebagai penyebab dosa, korban, dan pemimpin.         
Namun dua yang terakhir ini sangat jarang diajarkan kepada umat. Tiga pendeta            
laki-laki dalam penelitian ini melihat bahwa dua hal terakhir memang kurang           
ditonjolkan dalam Alkitab. Meski demikian, menurut mereka penggambaran        
perempuan sebagai pemimpin dalam Alkitab lebih terlihat dibandingkan sebagai         
korban. Mengenai perempuan sebagai korban, mereka sendiri mengakui sebelum ini          
mereka tidak melihat perempuan sebagai korban. Namun mereka juga tidak          
menyalahkan perempuan sebagai penyebab dosa. Menurut mereka, selama ini mereka          
memang terpaku pada laki-laki sebagai tokoh sentral.  

Trinitas Allah : Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah digambarkan sebagai           
seorang bapak meski penggambaran ini tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin.           
Tidak ada keraguan mengenai hal ini bagi Pdt. Anton, Pdt. Sigit, dan Pdt. Jimmy.              
Ketika ditanyakan kemungkinan penggambaran Allah sebagai ibu, ketiga pendeta         
tidak menyetujuinya meski mereka mengakui ada nilai-nilai ibu atau perempuan pada           
penggambaran Allah. Hanya Pdt. Rony yang mengatakan bahwa memang         
pemanggilan Allah sebagai ‘Bapa’ menggambarkan patriarkisme yang mewarnai        
agama Kristen. Beliau sendiri tidak mempersoalkan Allah sebagai bapa atau ibu.           
Menurut beliau, Allah dapat menjadi bapak ataupun ibu bagi umat manusia.  

Penafsiran kembali terhadap Ayat-ayat yang Bias Gender dalam Alkitab.         
Dalam I Korintus 14 : 33b-36 dituliskan bahwa perempuan hendaknya berdiam diri            
dalam pertemuan jemaat dan bila ada yang mau ditanyakan, perempuan hendaknya           
bertanya kepada suami di rumah. Dengan perkataan lain, ayat-ayat ini melarang           
perempuan berbicara dalam ibadah atau pertemuan jemaat lainnya. Keempat pendeta          
laki-laki dalam penelitian ini sepakat bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh penulis            
surat I Korintus. Menurut mereka, perlu melihat konteks penulisan surat. Pada saat            
itu, ada sekelompok perempuan yang senang bercakap-cakap dalam ibadah dan          
Paulus hanya bermaksud untuk memberikan teguran.  

Tokoh-tokoh Perempuan dalam Alkitab. Keempat pendeta laki-laki yang        
berpartisipasi dalam penelitian ini mengenal tokoh-tokoh perempuan yang sering \          
dibawa dalam kotbah seperti Ruth, Naomi, dan Ester. Untuk tokoh-tokoh pekabar Injil            
seperti Priskila, Phebe, dll, keempat pendeta juga mengenalnya meski mereka          
mengakui bahwa nama-nama itu memang kurang popular dan biasanya tidak ada           
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cerita khusus mengenai mereka. Namun mengenai nama Junia, tokoh perempuan yang           
namanya diubah menjadi laki-laki, hanya Pdt. Rony yang mengetahui hal ini. Selain            
itu, hanya Pdt. Rony yang dapat melihat tokoh-tokoh ini sebagaimana teologi feminis            
melihatnya. Contohnya saja ia melihat bahwa Yesus sengaja memberitahukan         
kebangkitanNya pertama kali kepada Maria Magdalena untuk menunjukkan bahwa         
Yesus menghargai perempuan.  

Egalitarianisme dalam Pengajaran Yesus. Mengenai egalitarianisme dalam       
pengajaran Yesus, hanya Pdt. Rony yang memahaminya. Simak pandangan beliau          
lainnya mengenai Maria dan Marta. Katanya, ”Kamu pasti tahu bagaimana saat itu            
perempuan tidak boleh belajar. Tetapi justru Yesus ingin mengatakan supaya          
perempuan belajar, bukan hanya memasak di dapur.” Menurut Pdt. Rony, kisah ini            
dengan sendirinya merekonstruksi peran-peran perempuan dan laki-laki sekalipun        
Yesus tidak membandingkannya langsung dengan laki-laki. Sementara itu Pdt. Anton,          
Pdt. Sigit, dan Pdt. Jimmy tidak dapat melihat hal yang sama dengan Pdt. Rony.              
Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, Pdt. Anton dan Pdt. Jimmy cukup antusias            
dan mengatakan kemungkinan seperti itu memang bisa saja terjadi. Hanya Pdt. Sigit            
yang mengatakan sulit menerima pemahaman baru mengenai tokoh-tokoh perempuan         
dalam Alkitab selain apa yang sudah ia pelajari selama ini.  

Ayat-ayat Alkitab yang Secara Khusus Menekankan Kesetaraan Gender.        
Ada beberapa ayat Alkitab yang diyakini para penggagas teologi feminis sebagai           
ayat-ayat yang menekankan kesetaraan gender seperti Kejadian 2 : 24 dan Galatia 3:             
28. Galatia 3: 28 berbunyi, “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 kamu adalah satu di dalam Kristus.” Sedangkan Kejadian 2: 24 berbunyi,             
“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu           
dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”  

Mengenai Galatia 3: 28, keempat pendeta laki-laki dalam penelitian ini          
sepakat bahwa ayat ini memang menjelaskan bahwa semua manusia sama di mata            
Tuhan. Hanya Pdt. Rony yang memahami bahwa ayat ini digunakan untuk           
menjelaskan kesetaraan gender. Tiga pendeta lainnya meski sebelumnya tidak terpikir          
mengenai tema kesetaraan gender dalam ayat ini namun juga tidak menentang bahwa            
ayat ini memang dapat dipakai untuk menjelaskan hal itu. Mengenai Kejadian 2: 24,             
mereka sepakat bahwa ayat itu tidak tepat untuk menggambarkan kesetaraan gender.           
Pdt. Rony, satu-satunya yang mengetahui bahwa ayat itu juga menjadi salah satu ayat             
penguat teologi feminis, berpendapat sama.  

 
Praktik Feminisme Pendeta Laki-laki  

Kurangnya pemahaman mengenai teologi feminis itu sendiri menghambat Pdt.         
Anton, Pdt. Sigit, dan Pdt. Jimmy untuk membawanya dalam kotbah-kotbah mereka.           
Mereka mengakui tidak pernah mengajarkan kesetaraan gender secara eksplisit         
kepada jemaat. Kalaupun mereka membawakan beberapa topik yang menyangkut         
relasi suami istri, hal yang mereka bagikan adalah mengenai saling menghormati dan            
menghargai namun tetap dengan memperhatikan peran masing-masing. Peran-peran        
yang mereka maksud adalah peran-peran yang tradisional, seperti suami sebagai          
kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bila            
mereka menjelaskan mengenai tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab, semua sesuai         
dengan topik yang sudah disiapkan gereja. Mereka tidak pernah menyebutkan bahwa           
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tokoh-tokoh itu adalah gambaran perempuan hebat dan lantas menghubungkannya         
dengan isu feminisme ataupun kesetaraan gender.  

Sementara itu Pdt. Rony, satu-satunya pendeta yang dapat dikatakan sangat          
memahami feminisme ini berusaha untuk mengangkat isu kesetaraan gender. Namun          
demikian, beliau melakukannya dengan hati-hati seperti menyisipkannya saja ke         
dalam kotbah-kotbah. Cara lain yang Pdt. Rony lakukan adalah sering mengadakan           
acara kebersamaan informal dengan para pemuda-pemudi. Cara ini cukup efektif          
menurutnya, karena para pemuda pemudi biasanya menyukai acara kebersamaan.         
Selain itu, mereka juga sudah cukup dewasa untuk diajak berdiskusi. Di sisi lain,             
menurut Pdt. Rony, akan lebih mudah memasukkan isu gender kepada mereka           
dibandingkan kepada para jemaat yang lebih tua karena umumnya pemuda pemudi           
lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan          
adanya orang tua yang juga terbuka terhadap isu kesetaraan gender dan Pdt. Rony             
menyambut mereka dengan senang hati.  

Cara lain yang Pdt. Rony juga lakukan dalam mengajarkan kesetaraan gender           
adalah dengan mempraktikkannya dalam keluarga. Contohnya, Pdt. Rony ikut         
menjaga putri bungsu mereka dan bergantian dengan istri untuk memberikan susu           
atau menidurkan kembali putrinya bila terbangun tengah malam. Beliau juga sering           
menemani istrinya ke pasar ataupun membantu istri memasak di dapur. Selain itu,            
beliau tidak segan-segan mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian bila istrinya          
tampak lelah dengan tugas-tugas rumah tangga. Menurut Pdt. Rony, dengan begitu           
jemaat juga dapat belajar dengan melihat langsung karena memang sebagian          
jemaatnya tinggal berdekatan dengan rumah dinasnya. Selain itu, beliau juga berharap           
istri dan anak-anaknya dapat menjadi kepanjangan tangannya dalam mengajarkan         
kesetaraan gender kepada rekan-rekan mereka.  

 
Peran Keluarga dan Keluasan Wawasan dalam Pembentukan Sikap Peran         
Gender Pendeta Laki-laki 
 

Peran gender mulai terbentuk sejak seseorang masih berusia belia, dengan          
keluarga berperan besar dalam pembentukannya (Olson & DeFrain, 2003). Hal ini           
setidaknya dialami oleh empat pendeta laki-laki yang berpartisipasi dalam penelitian          
ini. Sejak kecil Pdt. Anton, Pdt. Sigit, dan Pdt. Jimmy diajarkan untuk berperilaku             
sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Laki-laki harus berani, laki-laki tidak boleh          
cengeng, dan laki-laki harus lebih hebat dari perempuan, demikian ajaran orang tua            
mereka. Pembedaan tuntutan yang dilekatkan orang tua kepada mereka sebagai anak           
laki-laki dibandingkan dengan saudara-saudara perempuan mereka semakin       
mempertegas bahwa memang laki-laki dan perempuan berbeda serta selayaknya         
berperilaku berbeda pula. Sebaliknya dengan Pdt. Rony yang sejak kecil diajarkan           
untuk melakukan aktivitas apapun tanpa melihat tuntutan jenis kelamin.  

Selain itu, keluasan wawasan juga telah membantu Pdt. Rony untuk tidak           
hanya mengembangkan sikap peran gender yang egaliter melainkan juga memahami          
gerakan feminisme. Bukan karena Pdt. Rony adalah satu-satunya pendeta laki-laki          
dalam penelitian ini yang sedang menyelesaikan studi S-3. Tingkat pendidikan tidak           
serta merta membentuk sikap peran gender seseorang menjadi egaliter atau          
membantunya untuk belajar tentang feminisme. Keluasan wawasan tidak bergantung         
pada tingkat pendidikan, melainkan sejauh mana seseorang mau belajar, mencari tahu,           
dan mendapatkan pembelajaran dari lingkungannya. Seandainya pun berperan, tingkat         
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pendidikan hanya sekedar membuka peluang lebih besar, namun tidak menjadi faktor           
yang menentukan. Demikian penuturan Pdt. Rony yang saat ini sedang mengambil           
studi lanjut, “Bukan karena saya sudah hampir selesai S-3 jadi paham teologi feminis.             
Namun dunia kampus telah mendorong saya untuk terus haus mencari tahu dan            
terbuka terhadap pengetahuan. Termasuk tentang gender dan teologi feminis.” 

 
Kesimpulan  

Secara umum pendeta laki-laki dalam penelitian ini memiliki sikap peran          
gender tradisional. Pandangan mereka terhadap aktivitas peran, atribut kepribadian,         
atribut fisik, dan atribut kognitif masih terkotak antara jenis kelamin yang berbeda.            
Namun demikian, sebagaimana yang banyak ditemukan dewasa ini sikap peran          
gender tradisional mereka tidaklah sangat kaku, melainkan lebih fleksibel dan mulai           
mengarah ke arah egaliter. Selain itu, meskipun sikap peran gender mereka masih            
tergolong tradisional, bukan berarti mereka tidak menghormati perempuan. Hanya         
saja mereka memandang perempuan memiliki sifat-sifat yang khas dan harus          
menjalankan perannya sesuai dengan kekhasan tersebut. Dampaknya lebih lanjut         
adalah relasi yang mereka bangun lebih bersifat saling menghargai perbedaan yang           
ada dan saling menolong antara laki-laki dan perempuan. Meski terlihat positif,           
peneliti berpendapat bahwa sikap peran gender semacam ini tetap berpotensi          
melanggengkan budaya patriarki.  

Dalam hal teologi feminis, secara umum pendeta laki-laki dalam penelitian ini           
belum memiliki pemahaman yang memadai. Akibatnya, mereka tidak pernah         
mengajarkannya kepada jemaat. Sedikit pemahaman yang mereka peroleh mengenai         
teologi feminis setelah berpartisipasi dalam penelitian ini tidak membuat mereka          
tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut atau mempraktikkannya, meski mereka         
juga tidak menentangnya. Namun menarik untuk diketahui bahwa dalam beberapa          
topik teologi feminis, para pendeta laki-laki tidak melihatnya dengan kaca mata           
patriarkis meski mereka belum memahami teologi feminis. Selain itu menarik juga           
bahwa ada seorang pendeta laki-laki dalam penelitian ini yang memiliki pandangan           
kritis terhadap kondisi masyarakat yang menjadi perhatian kelompok feminis. Beliau          
bersedia membantu secara personal bilamana menemukan persoalan-persoalan yang        
‘khas’ perempuan namun tidak mau melibatkan diri dalam gerakan perempuan.  

Dari empat pendeta laki-laki yang berpartisipasi dalam penelitian ini, seorang          
di antaranya memiliki sikap peran gender yang egaliter dan wawasan yang luas            
mengenai feminisme, termasuk teologi feminis. Pengasuhan orang tua, sikap peran          
gender yang berkembang dalam keluarga, dan keluasan wawasan tampaknya berperan          
besar dalam membentuk sikap peran gender yang egaliter dan pemahaman terhadap           
feminisme secara umum. Namun demikian, sikap peran gender yang egaliter dan           
pemahaman mengenai teologi feminis tidak serta merta mempermudah pendeta         
laki-laki untuk mengajarkannya kepada jemaat. Dibutuhkan strategi untuk dapat         
menyebarkan gagasan kesetaraan gender agar tidak malah menimbulkan penolakan         
jemaat. Dengan memasukkannya sedikit demi sedikit dalam kotbah-kotbahnya,        
merangkul kaum muda, dan memberi contoh lewat tutur kata dan perbuatan           
sehari-hari, merupakan strategi yang sepertinya dapat dipakai oleh pendeta laki-laki          
yang mau mengusung kesetaraan gender dalam pengajarannya di gereja. 

 
 

Saran 
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Penelitian ini memberikan pembelajaran kepada peneliti mengenai beberapa        

hal yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya: (1) Mengambil subjek          
penelitian dari latar belakang gereja yang lebih beragam, seperti dari Gereja Bethel            
Indonesia, Tiberias, dan Methodis; (2) Melakukan penelitian serupa pada pendeta          
perempuan mengingat jumlah pendeta perempuan juga cukup banyak; (3) Tidak          
hanya meneliti para pendeta sebagai pemimpin jemaat, tetapi juga para          
pengajar/pelayan bidang-bidang kategorial, seperti Sekolah Minggu, Persekutuan       
Remaja/Taruna, Persekutuan Pemuda, Kaum Ibu, Kaum Bapak, dan Lansia. Hal ini           
penting mengingat pelayan-pelayan pada bidang kategorial justru langsung        
berhadapan dengan para ‘jemaat’ berdasarkan tahapan usia; dan (4) Melakukan          
penelitian serupa pada kyai/ustadz, pastor, biksu, atau tokoh agama lain untuk melihat            
gagasan kesetaraan gender pada tokoh-tokoh agama yang berbeda.  

Sedangkan saran praktis dari penelitian ini ditujukan untuk Lembaga Swadaya          
Masyarakat (LSM) yang menangani isu perempuan dan gender. LSM sebaiknya: (1)           
bekerja sama dengan sekolah tinggi teologia untuk memasukkan teologi feminis          
sebagai bagian dari materi yang diajarkan; (2) memberikan pelatihan kesetaraan          
gender di gereja, dengan nama-nama yang tentunya dikemas menjadi lebih menarik           
dan tidak ‘menakutkan’.  
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