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ABSTRAK 

Pergumulan tentang kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung 
jawab perempuan telah berlangsung dalam kurun waktu yang 
lama. Secara sosio kultural, kebanyakan masyarakat memberikan 
tempat yang tidak seimbang kepada perempuan dengan berbagai 
macam alasan. Sebagai contoh, dengan alasan “menjaga 
kehormatan,” wanita katanya dilindungi, padahal dikungkung. 
Dengan alasan “menjaga martabat,” wanita katanya dihormati, 
padahal selalau diberikan tempat nomor dua, dan di belakang. 
Kondisi ini sesungguhnya merupakan perlakuan klasik terhadap 
kaum perempuan di mana-mana. 

 Yang tidak kalah menarik ialah, perlakuan klasik mirip 
contoh di atas, para agamawan sering menempatkan perempuan 
pada posisi di bawah. Kenyataan yang sangat menarik ialah 
bahwa seolah ada upaya berlindung di balik TUHAN, untuk 
menempatkan perempuan pada tempat yang terpojok. Hal senada 
pun tampak dalam lingkungan Kristen, dimana atas nama TUHAN 
dan Kitab Suci-Nya, posisi kaum perempuan ditempatkan pada 
tempat yang lebih rendah. Tidaklah mengherankan bahwa para 
perempuan secara umum merasa haknya dilecehkan. Karena itu, 
ada kelompok perempuan yang bangkit untuk memperjuangkan 
identitas, martabat dan hak-hak mereka. Sebagai contoh, gerakan 
Pembebasan Kaum Perempuan (Women‟s Liberation Movement) 
mewakili reaksi kaum perempuan, yang menyadari kepinggiran 
posisinya. Gerakan Pembebasan Perempuan ini mewujudkan 
perjuangannya dengan berbagai macam sikap, mulai dari yang 
toleran, moderat, bahkan sampai kepada ekstrim. Gerakan ini 
ternyata mendatangkan dampak dalam berbagai skala dalam 
lingkungan kehidupan masyarakat umum maupun keagamaan. 
Pada sisi lain, sesungguhnya kitab Suci Alkitab menyikapi posisi 
laki-laki dan perempuan secara sama setara (I Korintus 6:11). 
Alkitab menempatkan laki-laki yang adalah suami pada status 
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serta peran sebagai pemimpin rumah tangga, bukan bos yang 
superior atas perempuan yang adalah istri (Efesus 5:22-25; 26-
33). Istilah penolong yang sepadan pun (Kejadian 2:18, 24), 
memberikan tempat yang sejajar sama kepada laki-laki (suami) 
dan perempuan (istri) dalam tujuan yang sama dengan peran yang 
berbeda unik, untuk saling mendukung. 

 Menyadari kontroversi ini, penulis menggunakan pendekatan 
Alkitabiah untuk mendudukkan posisi perempuan secara 
proporsional sesuai dengan ajaran Alkitab tentang kedudukan, hak 
serta peran perempuan.  

Kata kunci: Feminisme Radikal, Kesetaraan laki-laki dan 
perempuan, kedudukan, hak dan peran perempuan 

PENDAHULUAN 

Isu mengenai gender memang sudah merebak sejak lama. 
Namun, pemahaman tentang idealisme teologi maupun gerakan 
Feminisme1 Radikal2 yang dapat mendistorsi harapan dunia baru 
eskatologis belum begitu dipahami oleh gereja.  

Perjuangan gerakan Feminisme pada mulanya hanya untuk 
mendapatkan kesejajaran hak dan kesetaraan kedudukan 
perempuan dengan laki-laki di dalam masyarakat. Namun, 
tragisnya, mereka melangkah terlalu jauh di dalam mengupayakan 
keadilan menurut versi mereka. Bahkan, mereka berani 
membangun suatu teologi baru yang bernuansa feminis, seperti 
berusaha mengganti nama Allah, membangun sistem masyarakat 

                                                 
1
Paul Procter, Ed., Cambridge International Dictionary of English,(New York: 

Cambridge University Press, 1995), hlm. 512. Kepercayaan bahwa wanita-wanita 
harus diizinkan hak-hak yang sama, kuasa dan kesempatan-kesempatan sebagai 
orang dan diperlakukan dengan cara yang sama, atau himpunan dari aktivitas 
yang diharapkan untuk mencapai status dalam hal ini. Feminis adalah seorang 
pejuang hak wanita, seseorang yang percaya akan feminisme, sering kali orang 
yang melibatkan diri di dalam aktivitas yang diharapkan untuk mencapai 
perubahan. 

2
Ibid., hlm. 1166. Percaya atau ekspresi kepercayaan yang besar atau sosial 

ekstrim atau perubahan politis. 
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matriarkal, dan berusaha mewujudkan masyarakat utopia3 bagi 
kepentingan sekelompok orang. 

Melihat bahaya itu, perlu adanya upaya untuk menolong 
gereja agar memiliki pemahaman dan sikap yang kritis dalam 
mengantisipasi efek-efek yang dapat ditimbulkan dari teologi 
maupun gerakan Feminisme Radikal tersebut. Dengan demikian, 
seruan kepada pemimpin gereja maupun para cendekiawan untuk 
bangkit menyikapi isu gender itu adalah satu kebutuhan yang tidak 
terhindarkan. 

MEMAHAMI PEMIKIRAN DAN HERMENEUTIK  
TEOLOGI FEMINIS 

Uraian di dalam pasal ini adalah suatu upaya untuk memahami 
latar belakang timbulnya gerakan Feminisme dan pemikirannya 
serta hermeneutik teologi feminis, yang akan ditanggapi, 
dikomentari, dan dikritik kemudian. 

Latar Belakang Timbulnya Gerakan Teologi Feminis 

Pada awal pergerakannya, Feminisme tidak bermaksud 
mendirikan atau membangun suatu kerangka teologi yang baru di 
tengah-tengah teologi Kristen yang sudah ada. Namun, di dalam 
perkembangan selanjutnya, terbentuklah begitu banyak model 
pergerakan dengan beragam pemikiran teologisnya. 

Awal Gerakan Feminis 

Organisasi Feminisme tidak langsung merebak begitu 
konferensi kaum perempuan untuk yang pertama kalinya selesai 
diadakan di Seneca Falls, Amerika, pada tahun 1848. Namun, 
gerakan kaum perempuan itu kemudian berkembang luas menuju 
pembaruan kelompok sosial, seperti penghapusan perbudakan 
serta gerakan kemurnian sosial dan kesederhanaan.  

                                                 
3
Sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada di bayangan 

(khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan di kenyataan. Tim Penyusun 
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 1995), hlm. 1115. 
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Untuk merealisasikan hal itu, yaitu mentransformasi sosial, 
mereka memulainya dengan memiliki organisasi tersendiri. 
Mereka berkampanye untuk sejumlah isu, mulai dari perwalian 
anak-anak, kepemilikan hak-hak, perceraian, akses ke pendidikan 
tinggi dan profesi medis, persamaan gaji, dan perlindungan 
undang-undang untuk pekerja perempuan, hal tersebut masih 
dikampanyekan sampai pada hari ini.4 

Hak Pilih Perempuan 

Perkembangan berikutnya adalah adanya kesadaran bahwa 
jangkauan kampanye kaum perempuan itu terbatas. Oleh sebab 
itu, mereka harus membuat sesuatu agar suara mereka didengar 
secara langsung.  

Perlu waktu tujuh puluh tahun agar kaum perempuan 
memperoleh suara. Sampai dengan tahun 1928, semua 
perempuan, tidak hanya mereka yang berusia tiga puluh tahun ke 
atas, memiliki kualifikasi hak dan mendapatkan suara resmi.5 

Meskipun ada argumen yang menyatakan bahwa kaum 
perempuan tidak harus menerima hak pilih lokal, hak pilih umum 
laki-laki, atau hak pilih dibatasi, hak-hak pilih kaum perempuan itu 
terus diperjuangkan.  

Kebangkitan dari hak pilih kaum perempuan militan dan 
kontribusi dari pekerja perempuan sampai pada masa perang 
telah menekan serta membangkitkan pemerintah Amerika untuk 
mengakui bahwa mereka telah membatasi hak pilih perempuan. 
Kini dapat diperdebatkan betapa banyaknya dampak dari suara 
yang telah dicapai dalam kampanye untuk hak-hak perempuan.6 

 

 

                                                 
4
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖ (Homepage: 

Feminism, n.d.) hlm. 1–2. 
5
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖, hlm. 1–2. 

6
Ibid. 
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Tahun 1940-an dan 1950-an 

Perang telah menantang stereotif di tempat kerja, dan 
perempuan mulai memasuki lapangan pekerjaan dalam jumlah 
yang besar. Kenyataan yang muncul kemudian adalah bahwa 
beberapa beban tanggung jawab keluarga memerlukan 
perubahan.  

Berkaitan dengan hal itu, bersama dengan persatuan 
dagang, gerakan perempuan berjuang keras untuk menyediakan 
sistem kesejahteraan dan aksi jaringan keselamatan untuk 
masyarakat perempuan, yang sering dikecam.7 

Tahun 1960-an dan 1970-an 

Pada dekade itu gerakan Feminisme Radikal mulai terlihat, 
yang dipelopori oleh kaum perempuan Amerika. Pada saat itu 
massa perempuan memasuki tempat kerja dan mengubah 
peranan tradisional perempuan di dalam keluarga.  

Dalam hal itu, Feminisme menuntut hak untuk aborsi, 
kebebasan dalam perlindungan perwalian anak, dan persamaan 
gaji. 

Masa Depan 

Dari catatan sejarah, tuntutan feminis banyak yang belum 
terjawab. Namun, mereka tetap melihat bahwa masa depan itu 
optimistik. Hal itu terlihat dari partai-partai politik yang mulai 
mengakui kepentingan hak pilih kaum perempuan. Terlebih lagi, 
perempuan ditantang untuk bisa menduduki jabatan tinggi di 
tempat kerja dan adanya gerakan buruh yang berani memprotes 
gaji minimum.  

Ketika gerakan kaum perempuan telah bergabung dengan 
kelompok lain, seperti gerakan persatuan dagang dan kelompok-
kelompok penentang penindasan lainnya, feminis telah meraih 

                                                 
 

7
Ibid., hlm. 2. 
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massa. Hal itu terjadi pada tahun 1990-an, yaitu ketika mereka 
memenangkan pemilihan suara di Dublin pada tahun 1992.8 

Tema Utama Teologi Feminis 

Tema utama teologi feminis memiliki persamaan dengan 
teologi pembebasan yang menuntut hak pembebasan dari 
penindasan. Dalam hal itu, fokus dari protes teologi pembebasan 
bermula dari banyaknya aspek ketidakadilan yang terjadi dalam 
konteks Amerika Latin, seperti yang diungkapkan oleh Nunez 
sebagai berikut: 

 Liberation theologians say that theological reflection should 
be a product of the social situation and praxis, rooted in the 
struggle to free who are oppressed under unjust economic 
structures. These theologians move from society to theology 
and give preeminence to the social contex, so in order to 
understand liberation theology it is essential at least to give 
an overview of Latin America social reality, emphasizing the 
way in which theological liberationism analyzes that reality.  

Gutierrez, sang pelopor teologi pembebasan, mengklaim 
bahwa Allah berada pada posisi sebagai pembela orang-orang 
tertindas. Allah mengakui hak orang miskin. Allah adalah Sang 
Pembebas bagi umat-Nya. Bahkan, ia berpendapat bahwa bila 
keadilan tidak ada, Allah tidak dikenal, Allah tidak hadir. 

To know Yahweh, which in Biblical language is equivalent to 
saying to love Yahweh, is to establish just relationship 
among men, it is recognize the right of the poor. The God 
Biblical revelation is known trough interhuman justice. When 
justice does not exist, God is not known; he is absent.9 

 

                                                 
8
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖, hal. 1–2. 

9
Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation (Maryknoll, New York: Orbis 

Books, 1973), hlm.195. 
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Pusat refleksi teologi Gutierrez adalah pada orientasi 
ortopraksis, bukan pada ortodoksi.10 Dalam bukunya, Gutierrez 
menerangkan bahwa ia bukan melawan atau menolak ortodoksi, 
melainkan lebih menilai bahwa ortodoksi sudah tidak dapat lagi 
berbicara banyak untuk menolong kondisi dunia saat itu, yaitu 
penindasan.  

Ia melihat bahwa gereja sudah mulai ―lumpuh" dengan 
meninggalkan dan lupa pada panggilannya untuk membela dan 
berjuang secara praktis untuk mewujudkan pentingnya memiliki 
sikap ortopraksis.11 

Persamaan gagasan itu ditunjukkan oleh pelopor teologi 
feminis yang juga memakai pengalaman sosial kaum perempuan 
untuk membangun kerangka pemikiran teologisnya, yang akan 
dibahas secara khusus di dalam bagian pemikiran dan 
hermeneutik pelopor teologi feminis. 

Perkembangan Teologi Feminis 

Berefleksi tentang Feminisme tidak dapat dilepaskan dari 
perjalanan atau sejarah kaum perempuan di muka bumi ini, yang 
memperlihatkan relasi antara kaum perempuan dan realitasnya, 
perempuan dan laki-laki, serta manusia dan alam, sebagai relasi 
yang saling membentuk dan saling mengklaim walaupun kadang-
kadang memperlihatkan relasi yang semu. Dalam realitas yang 
seperti itulah, ―woman‟s question‖ atau mungkin lebih tepat 
―women‟s questions‖ muncul. Berikut adalah teori-teori feminis 
yang dapat dijadikan perbandingan untuk mengkritik beragam 
refleksi teologis para teolog feminis dari sudut metodologis.12 

                                                 
10

 Ortopraksis menitikberatkan pada tindakan. Maksudnya, doktrin tersebut 
diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan dapat dibuktikan dengan 
memanifestasikan perbuatan-perbuatan nyata, seperti kebaikan, keadilan, dll. 
Adapun ortodoksi, orientasinya lebih ke hal-hal teoretis, seperti pengajaran, 
kepercayaan, adat istiadat, dan pendapat yang diterima secara umum (Procter, 
1995:997).  

11
 Gutierrez, op. cit., hlm. 10. 

12
 Nora Angeles, ―Feminism and Nationalism‖ dalam The Woman Question in 

the Philippines Manila (Philippines: Institute of Women‘s Studies, 1997). Lihat 

juga Septemmy E. Lakawa, ―Pengkajian Kritis terhadap Teologi Kaum Feminis: 
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FEMINIST THEORIES 

Summary of the Theoretical Approaches to the Woman 
Question 

Theoretical 
Approaches to 

The Woman 
Question 

Sources of 
Women’s  

Oppression 
Approaches 

Solution to 
Women’s 

Oppression to 
Larger  

Political 
Movement 

Relationship 
of Women’s 
Movement 

Criticism 
Raised by 

Other 

Liberal 
Feminism 

Social 
dicrimination, 
sexist  
socialization 

Equality of 
opportunities, 
equal rights, 
social reforms 

Supportive of 
liberal political 
parties and 
governments 
oppression 

Reformist, 
obvious to 
class, racial, 
and national 

Traditional 
Marxist 
Feminism 

Class society, 
capitalism 

Socialism Subsumed to 
working class 
movement 

Gender 
myopia, a 
tendency to 
be class 
reductionist, 
economic 
determinist 

Radical 
Feminism 

Patriarchy, 
women‟s 
biology, sex 
roles, 
especially 
forced 
motherhood 
and sexual  
slavery 

Separatism, 
revolution in 
reproductive 
technology, 
lesbianism, 
androgyny, 
women‟s 
culture 

Separate 
women‟s 
movement, no 
relation to 
patriarchal 
political 
structures 

Subjective a 
historical, 
biological 
determining, 
obvious to 
class and 
racial 
oppression 

Socialist 
Feminism 

Capitalism 
and Patriarchy 

Socialism Plus Autonomous 
Women‟s 
Movement 

Insufficiently 
materialist, 
gives less 
importance to 
patriarchy 

 

 

 

 

                                                                                                              
Suatu Pendekatan Metodologis‖ dalam Bentangkanlah Sayapmu (Jakarta: 
Persetia, 1997), hlm. 297. 
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TEORI-TEORI FEMINIS 

Ringkasan Pendekatan Teoritis Pertanyaan Wanita 

Pendekatan 
Teoritis 
kepada 

Pertanyaan 
Perempuan 

Sumber dari 
Pendekatan 
Penindasan 

Para 
Perempuan 

Solusi 
Penindasan 

Para 
Perempuan 

kepada 
Gerakan 

Politis Yang 
Lebih Besar 

Relasi 
Gerakan Para 
Perempuan 

Kritik yang 
diangkat oleh 

pihak lain 

Feminisme 
Liberal 

Diskriminasi 

sosial, Seksis 
sosialisasi 

Persamaan 
peluang, hak 
yang sama, 
perubahan-
perubahan 
sosial 

Dukungan dari 
partai politik 
pembebasan 
dan tekanan 
pemerintah 

Penganut 
pembaharuan, 
penekanan 
perbedaan 
kelas, rasial, 
dan nasional 

Feminisme 
Marxist 
Tradisional 

Kelas 
Masyarakat, 
Kapitalisme 

Sosialisme Yang 
digolongkan 
kepada 
gerakan kelas 
pekerjaan 

Kabur jenis 
kelamin, suatu 
kecenderunga
n untuk 
menjadi kelas 
reduksionis, 
determinis 
ekonomi 

Feminisme 
Radikal 

Patriliniet, 
biologi  para 
wanita, peran-
peran seks, 
terutama 
pemaksaan 
sifat keibuan 
dan 
perbudakan 
seksual 

Pemecah-
belahan, 
revolusi di 
dalam teknologi 
reproduktif, 
lesbianisme, 
androgini, 
kultur para 
perempuan 

Pemisahan 
gerakan  
parawanita, 
tidak ada 
hubungan 
kepada 
struktur-
struktur politis 
patriarkal 

Subjektif 
terhadap 
sejarah, 
penentuan 
biologi, 
menekankan 
perbedaan 
kelas dan 
penindasan 
rasial 

Feminisme 
Sosialis 

Kapitalisme 
dan Patriliniet 

Sosialisme 
Lebih 

Gerakan 
Otonomi Para 
Perempuan 

Kekurangan 
materialis, 
memberi 
sedikit arti 
penting 
kepada 
patriliniet 

 
STUDI KRITIS ALKITABIAH TERHADAP 

IDEALISME FEMINISME RADIKAL 
 
 Dalam tulisan ini, penulis hanya mengkritik salah satu ajaran 
yang diselewengkan oleh kaum Feminis Radikal, yakni berkaitan 
dengan mengubah teks maupun isi Alkitab, khususnya Doa Bapa 
Kami yang diklaim memihak kaum patriakhal. 
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Idealisme teolog feminis untuk mengganti nama Allah pada 
mulanya adalah untuk kepentingan liturgi baru di dalam ―gereja 
perempuan‖. Namun, dalam perkembangannya, mereka juga 
menulis ulang cerita-cerita Alkitab. 

Alasan Teolog Feminis Mengganti Nama Allah   

Teolog feminis menilai bahwa gereja patriarkal telah 
meritualkan aspek-aspek dan teks Alkitab tertentu, dan juga 
memuliakan ―para nenek moyang‖ dari agama Alkitab. Dalam hal 
itu, penafsiran feminis akan ritualisasi yang kreatif menegaskan 
ulang bagi ―gereja perempuan‖ tentang kebebasan yang imajinatif, 
kreativitas popular, dan kekuatan liturgi yang sama. Kaum 
perempuan juga bukan hanya menulis ulang cerita-cerita Alkitab, 
melainkan juga merumuskan ulang doa-doa mereka yang 
patriarkal serta menciptakan ritual untuk merayakan sang ibu-ibu 
moyang mereka.  

Teolog feminis melihat bahwa Allah tidak selalu dianggap 
sebagai ―Bapa‖ karena Allah juga digambarkan seperti perempuan 
yang melahirkan (Yes. 42:14), sebagai ibu yang merawat (Yes. 
49:15), sebagai bidan (Mzm. 22:10), sebagai ibu yang dilupakan 
Israel (Bil. 11:12-13, Ayb. 38:8, 28–29, Mzm. 123:2; 131:2, Hos. 
13:8, Mat. 13:33; 23:37, Luk. 13:20-21; 15:20–21). Dengan 
beberapa kutipan ayat Alkitab tersebut, teolog feminis merasa 
berhak mengganti istilah Allah Bapa dengan Allah ―Ibu‖. Mereka 
juga bukan hanya mengusulkan penggunaan ―kefeminiman‖ dalam 
ke-Allah-an, melainkan juga  mereka ingin menggunakan sebutan 
Allah yang netral. 

Di samping itu, metode pendekatan feminis menganggap 
bahasa adalah simbol manusia, yaitu bahasa dapat 
menggambarkan kenyataan yang berada di luar dirinya melalui 
gestur, lukisan, image, ritme, metafora, simile, dan mitos.  

Secara tradisi, dalam menyebut Allah, gereja menggunakan 
simbol yang semuanya berorientasi pada bahasa laki-laki (Ia, 
Raja, Tuan, dan Hakim). Simbol dalam tradisi gereja itu 
membuang keberadaan perempuan. Oleh sebab itu, menurut 
teolog feminis, simbol linguistik itu perlu diganti dan direvisi untuk 
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membawa simbol itu ke dalam bahasa inklusif, yaitu kesederajatan 
antara perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, teolog feminis 
merevisi Doa Bapa Kami yang diajarkan Tuhan Yesus dengan 
bahasa inklusif sebagai berikut: 

Our Father, who art in heaven,   
 
Hallowed be Thy name,     
Thy kingdom come,    
Thy will be done, 
On earth, as it is in heaven                             
Give us this day our daily bread 
And forgive us our debts,        
As we forgive our debtors.    
 
And lead us not into temptation,  
But deliver us from evil, 
For Thine is the kingdom,  
And the power,  
And the glory, 
Forever. Amen.  / 
Bapa kami yang di sorga, 
 
Dikuduskanlah nama-Mu, 
Datanglah Kerajaan-Mu, 
Jadilah kehendak-Mu, 
Di bumi seperti di sorga. 
 
Berikanlah kami pada hari ini 
Makanan kami yang 
secukupnya 
Dan ampunilah kami akan 
Kesalahan kami, seperti kami 
juga 
Mengampuni orang yang 
bersalah  
Kepada kami; 
Dan janganlah membawa kami 
ke dalam pencobaan, 
tetapi lepaskanlah kami dari 
pada  

Our Mother/Father, who is every 
where, 
Holy be your names, 
May your new age come 
May your will be done 
In this and every time and place 
Meet our needs each day  
And forgive our failure to love 
As we forgive this same failure in 
others. 
Save us in hard times,  
And lead us into the ways of love, 
For yours is the wholeness, 
And the power, 
And the loving,  
Forever. Amen.

13
/  

Ibu/Bapa Kami, yang ada di mana 
saja,  
Kuduslah nama Kalian,  
datanglah zaman barumu 
 jadilah kehendak-Mu  
 Di sini dan setiap waktu dan 
tempat  
Penuhi kebutuhan-kebutuhan kami 
setiap hari  
  
Dan mengampuni kesalahan kami 
untuk mengasihi  
Seperti kami juga mengampuni 
kesalahan sesama kami.  
 
 
Selamatkan kami di dalam masa 
kesusahan,  
 Dan pimpin kami  ke dalam jalan-
jalan kasih,  

                                                 
 

13
Mary A. Kassian, The Feminist Gospel: The Movement to Unite Feminism 

with the Church (Illinois: Crossway Books, 1992), hlm. 143. 
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yang jahat, 
Karena Engkaulah yang 
empunya  
Kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan.Amin 

 
 Karena Engkaulah yang memiliki 
segala-galanya,  Dan kuasa,  
 Dan kasih,  
Selamanya. Amin.  
 

Studi Kritis Alkitabiah terhadap Alasan yang Digunakan  

Idealisme teolog feminis yang ingin menamai kembali Allah, 
pada saat yang sama, menyangkal dua kenyataan yang paling 
esensi di dalam iman dan teologi Reformed. Dua kenyataan itu 
adalah sebagai berikut. 

Membatasi Eksistensi Allah 

Allah ada dari diri-Nya sendiri. Artinya, Ia memiliki dasar bagi 
eksistensi-Nya dalam diri-Nya sendiri. Pendapat itu sering 
dinyatakan dengan cara mengatakan bahwa Ia adalah causa sui 
(Penyebab bagi diri-Nya sendiri). Namun, pernyataan itu hampir 
tidak benar sama sekali sebab Allah adalah Ia yang tidak 
disebabkan oleh siapa pun, yang ada  karena diri-Nya sendiri.  

Ide tentang eksistensi diri Allah biasanya dikemukakan 
melalui istilah aseitas, yang berarti ―bermula dari diri sendiri‖. 
Namun, para teolog Reformed pada umumnya menggantikan 
istilah itu dengan istilah independentia (tidak bergantung), yang 
bukan saja mengekspresikan bahwa Allah itu tidak terikat, 
melainkan juga bahwa Ia terikat dalam keberadaan-Nya. Namun, 
Ia tidak terikat pada apa pun –dalam kebaikan-kebaikan-Nya, 
keputusan-keputusan-Nya, karya-Nya, dan seterusnya.  

Atribut Allah itu sering disadari, dan terimplikasi juga dalam 
agama lain serta dalam filsafat Absolut. Pada saat yang Absolut 
dipahami sebagai yang ada pada dirinya sendiri dan merupakan 
dasar yang paling dalam dari segala sesuatu, yang dengan 
sukarela memasuki berbagai macam hubungan dengan 
keberadaan-keberadaan yang lain, yang Absolut itu dapat 
diidentifikasikan sebagai Allah dari teologi.  
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Allah yang ada pada diri-Nya sendiri itu bukan saja tidak 
terikat dalam diri-Nya, melainkan juga menyebabkan segala 
sesuatu bergantung kepada-Nya. Keberadaan diri Allah sendiri 
itulah yang didapati dalam nama Yehova –karena Ia adalah Allah 
yang ada pada diri-Nya sendiri dan Allah yang tidak terikat, Ia 
dapat memberikan jaminan bahwa Ia akan tetap sama selama-
lamanya dalam hubungan dengan umat-Nya.14 

Lebih jauh, dengan menamakan Allah dengan sebutan ―She‖ 
(Ia [perempuan]) atau ―He‖ (Ia [laki-laki]), hal itu berarti membatasi 
kemerdekaan Allah sebagai Pribadi yang sepenuh-penuhnya 
bebas. Allah sendiri adalah Pribadi yang bebas yang menyatakan 
wujud diri-Nya dalam metafora yang dipilih-Nya sendiri, baik 
sebagai Pribadi ―laki-laki‖ maupun ―perempuan‖.  

Menamakan ulang pribadi Allah dengan istilah baru yang 
―bernapaskan warna feminin‖ mengindikasikan secara logis atau 
berarti mengikis kemerdekaan ontis15 Pribadi Allah.16 Selain itu, 
upaya tersebut juga dapat membawa dampak adanya gagasan 
bahwa Allah adalah Pribadi yang bernatur multiseks. Padahal, 
Allah yang sesungguhnya secara simultan adalah laki-laki dan 
perempuan, sekaligus bukan laki-laki dan perempuan. Allah 
adalah Roh, misteri Allah melampaui segala gambaran.17 

Pemakaian kata-kata ganti bergender ―maskulin‖ untuk 
pribadi Allah Tritunggal bukan hanya masalah penggunaan 
bahasa kiasan fenomenal yang dapat diganti-ganti, melainkan 
juga hal itu mengacu pada pemikiran yang lebih mendalam secara 
ontologis, yaitu menerangkan karakter Pribadi Allah yang luas dan 
dalam artinya. 
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Meniadakan Wibawa atau Otoritas Alkitab 

Alkitab berasal dari pikiran Allah dan bukan dari pikiran 
manusia. Alkitab diberikan dengan ilham Allah atau menurut Paul 
Enns, diwahyukan oleh Allah. 

The word revelation is derived from the Greek word 
apokalupsis, which means ‗disclosure‘ or ―unveiling.‖ Hence, 
revelation signifies God unveiling Himself to mankind. The 
fact that revelation has occurred renders theology possible; 
had God not revealed Himself there could be no accurate or 
propositional statements about God. Romans 16:25 and 
Luke 2:32 indicate that God has unveiled Himself in the 
Person of Jesus Christ. That is the epitome of God‘s 
revelation.18 

Pengertian ilham yang diberikan untuk menulis Alkitab tidak 
sama dengan ilham yang diperoleh seorang penulis besar untuk 
menulis karyanya atau ilham yang diperoleh Bach untuk menulis 
karya musiknya. Pengilhaman dalam penulisan Kitab Suci adalah 
Allah yang memimpin para penulis Kitab Suci sehingga mereka 
menuliskan apa yang diinginkan Allah, dan mereka dijaga 
sehingga dalam menuliskannya mereka tidak membuat kesalahan.  

Ketika teolog feminis menemukan beberapa ayat yang 
disangka oleh mereka dapat mewakili figur Allah, sesungguhnya 
mereka kurang teliti dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab tersebut. 
Mereka tidak melihat arti teks atau ayat-ayat yang ditafsirkan, 
apakah menggunakan parable (perumpamaan), parallel, gaya 
bahasa personifikasi, simile, atau metafora.  

Sebutan Allah yang digambarkan sebagai seorang ibu atau 
seekor induk ayam bukan berarti bahwa Allah itu benar-benar 
sama dengan induk ayam atau seorang ibu. Itu hanya 
menggambarkan pekerjaan dan pemeliharaan Allah yang 
diungkapkan dengan gaya bahasa yang paling dapat diterima 
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dalam pengertian bahasa manusia,19 walaupun penggunaan gaya 
bahasa itu pun hanya merupakan sarana untuk membuka 
pemahaman manusia tentang Allah. 

Roland Frye menemukan bahwa penggambaran Allah 
sebagai ibu di dalam Alkitab memakai gaya bahasa simile, bukan 
metafora. Perbedaan itu perlu dan penting sekali untuk diteliti 
penggunaannya. Ia mengatakan bahwa Alkitab khusus memakai 
gaya bahasa simile untuk mengungkapkan salah satu figur Allah. 
Ucapan Frye itu dikutip oleh Achtemeier. ―As Roland Frye has 
amply demonstrated, he few instance of feminine imagery for God 
in the Bible all take the form of a simile not a metaphor, and that 
distinction is crucial.‖20  

Misalnya, ungkapan di dalam Yesaya 42:14, ―... sekarang 
Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan ....‖ Kata 
―seperti‖ dalam kalimat itu bukan diidentifikasikan pada pribadi 
perempuan secara keseluruhan, tetapi pada apa yang dilakukan 
perempuan itulah yang di-―simile‖-kan. Jadi, apa yang 
diungkapkan ayat itu hanyalah satu bagian ungkapan dari 
pekerjaan Allah, bukan keseluruhan pribadi Allah. Seperti yang 
diungkapkan Achtemeier, ―God will „cry out‟ like a woman in travail 
but only His crying out is being referred to; He is not being 
identified as a whole with the figure of a woman in childbirth.‖21  

Sebaliknya, metafora membawa arti identitas antara subjek 
dan sesuatu yang menerangkan subjek itu jauh lebih berarti 
daripada arti leksikalnya. Tidak seperti simile yang hanya 
menerangkan satu bagian dari figur Allah (yang digambarkan 
seperti figur perempuan), metafora dalam menerangkan figur Allah 
jauh lebih memberikan pengertian yang lengkap dan 
menggambarkan secara langsung keadaan subjeknya. 
Achtemeier menyatakan: 
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In metaphors, on the other hand, identify between the 
subject and the thing compared to it is assumed. God is the 
Father, or Jesus is the Good Shepherd, or God is the King. 
Thus the metaphor ‗carries a word or phrase far beyond its 
ordinary lexical meaning so as provide a fuller and more 
direct understanding of the subject.‘ Language is stretched to 
its limit, beyond ordinary usage, to provide new 
understanding.‖22  

Alkitab bagi teolog Kristen merupakan pedoman tertinggi dan 
berotoritas mutlak untuk mengerti siapakah Allah sebenarnya 
sebab hanya di dalam Alkitab saja Allah memberikan nama-Nya 
kepada manusia. 

Jika teolog feminis memakai pedoman pengalaman hidup 
perempuan untuk menilai Alkitab dan menulis ulang cerita-cerita 
Alkitab serta visi Alkitab, hal itu berarti secara nyata mereka tidak 
percaya pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan 
orang percaya.  

Kesimpulan 

Teolog feminis menyangkali otoritas Alkitab, yang juga 
berarti bahwa teolog feminis bukanlah orang percaya yang takut 
akan Allah. Mungkin mereka memakai ―jubah Kristen feminis‖, 
―feminis injili‖, atau ―transformasi feminis‖. Namun, dalam 
kehidupan spiritualitasnya, mereka sangat memusuhi Allah.  

Hal itu menjelaskan bahwa gerakan Feminisme Radikal telah 
menyingkirkan otoritas Alkitab sebagai presuposisi dalam metode 
hermeneutik mereka. 
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